
CIRCULAR Nº 04/22
Assunto: TRÂNSITO NO ENTORNO DO COLÉGIO
Público-alvo: Pais/Responsáveis pelos estudantes
Data de envio: 21/03/2022

Estimados Pais/Responsáveis!

Desde o ano passado, vimos realizando diversas reuniões com a Secretaria de
Mobilidade Urbana, com o intuito de tornar mais fluido o trânsito nas redondezas do Colégio.
Foram feitas diferentes alterações para que esse objetivo se concretizasse. Dentre elas,
destacam-se a disponibilidade de vagas rápidas, na Avenida José Loureiro da Silva; um
trabalho de orientação em educação no trânsito e a reestruturação das vagas especiais no
entorno do Colégio.

A Prefeitura cita, desde o início, um trabalho pautado em três eixos: o primeiro, de
engenharia; o segundo, de educação; e o terceiro, de fiscalização. Cabe mencionar que os
dois primeiros eixos já foram executados pela Prefeitura. Na última sexta-feira, em reunião
no Colégio, o Secretário de Mobilidade Urbana, Senhor Guilherme Ósio, anunciou que, a
partir de quarta-feira, dia 23/03, dar-se-á início ao trabalho de fiscalização, junto aos
Agentes de Trânsito.

Assim, pedimos aos pais e responsáveis que, ao trazer ou buscar os filhos no colégio,
não obstruam a via, especialmente na Avenida José Loureiro da Silva, evitando, assim,
possíveis autuações e, portanto, contribuindo para a fluidez do trânsito. Ratificamos que, no
recuo do acesso 3, é imprescindível que os carros permaneçam apenas o tempo necessário
para a entrega ou para a retirada da criança. Caso o estudante não esteja no acesso no
momento em que o responsável está no recuo, orientamos que o caminho seja liberado e
pedimos que sejam utilizadas as vagas rápidas, disponíveis em toda a extensão da lateral dos
acessos 2 e 3, que podem ser utilizadas para estacionar os veículos e retirar a criança com
tranquilidade.

Por fim, alertamos que a Prefeitura informou que, a partir da referida data, haverá a
presença de Agentes de Trânsito, com vistas à fiscalização dessas medidas. Assim, para que
não haja transtornos maiores, solicitamos atenção às regras de trânsito e às placas e pinturas
na via indicadoras de normas.

Agradecemos pela compreensão de todos e colocamo-nos à disposição para maiores
esclarecimentos.

Atenciosamente,
Irmã Jane Segaspini

Diretora


