
Relatório das atividades desenvolvidas na Semana Nacional do Trânsito 

 

  A Autoescola Silvana desenvolveu um projeto de educação para o 
Trânsito na SEMANA NACIONAL DO TÂNSITO que aconteceu no período de 18 
a 25 de setembro. Percebendo a importância de alertar a população de Bom 
Despacho, no sentido ter consciência mais critica sobre as normas de trânsito. 
Isto por causa do reconhecimento de que o trânsito está cada vez mais 
complicado, devido ao aumento de veículos automotores e de pedestres nas 
vias públicas. Também tendo em vista a nova sinalização da cidade pelo poder 
público conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro. Com o objetivo de 
conscientizar a população de Bom Despacho sobre a importância da prática de 
valores positivos para a segurança no trânsito. Demonstrar aos condutores de 
veículos como respeitar os pedestres e as leis de trânsito nas vias públicas. 
Conscientizar os pedestres dos seus direitos e deveres nas vias públicas. 
Valorizar a importância e responsabilidade de todos no trânsito como parte 
integrante de uma comunidade. 

 A Autoescola Silvana em busca destes valores realizou palestra na Escola 
Miguel Gontijo, Blitz educativa com o apoio da Policia Militar na Praça 
Inconfidência e na Polícia Militar Rodoviária na MG 164 saída para Engenho do 
Ribeiro, com distribuição de panfletos para os Pedestres e também para os 
condutores de veículos Colocação de faixas educativas em vários locais da 
cidade. No dia 24 de Setembro de 2016 (Sábado) houve a distribuição de 
panfletos na Avenida Dr. Miguel Gontijo, Praça da Matriz e na Feirinha de 
Produtores Rurais na Praça da Estação. Todas estas atividades foram realizadas 
pelos funcionários da Autoescola Silvana e as Blitz com o apoio da Policia  
Militar, conforme mostra as fotos tiradas. Houve um resultado muito positivo e 
aceito pela comunidade, pois na hora dos eventos todos tinham um 
comentário com elogios para as atividades desenvolvidas. 
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