Trânsito reforça sinalização
em frente ao Ginásio de
Esportes
A Prefeitura de Arujá providenciou, por meio do Departamento
Municipal de Trânsito, a pintura das faixas de pedestres e da
lombada localizadas nas ruas Maranhão e Acre, nas proximidades
do Ginásio de Esportes Habib Tanuri. O serviço, executado na
última terça-feira (8/5), foi acompanhado pelos vereadores
Luiz Fernando Alves de Almeida, o Luiz Fernando, e Edval
Barbosa Paz, o Profº Edval, ambos do PSDB.

Luiz Fernando discute mudanças
no trânsito nas proximidades da
Emeia 1. Foto: Imprensa/CMA

Sinalização

também

foi

reforçada na rua Acre. Foto:
Imprensa/CMA
“Temos no entorno destas vias equipamentos públicos, como o
Ginásio e o Estádio que, diariamente, recebem grande fluxo de
pessoas para a prática de atividades esportivas. Isso
significa um número considerável de adultos e crianças
atravessando a rua. Daí a necessidade de a sinalização estar
visível para que os motoristas possam reduzir a velocidade ao
se aproximarem deste trecho”, explicou Luiz Fernando. Ele fez
o pedido à Prefeitura por meio de ofício a pedido dos pais das
crianças que fazem aulas no Ginásio.
Também foi solicitado, segundo o vereador, a instalação de
sinalização aérea, informando que naquele ponto há travessia
constante de pedestres. Além de prédios municipais, no mesmo
trecho há escolas públicas e particulares em funcionamento.
Emeia 1
Luiz Fernando também requereu ao Trânsito estudos para
alteração da sinalização em frente à Emeia 1 na avenida
Amazonas. “As crianças estão entrando por um novo portão e a
faixa ainda está em frente à antiga recepção”, explicou o
parlamentar. “O ajuste implicaria em mudar a localização das
vagas de estacionamento também. Por isso, deve demorar um
pouco mais”, esclareceu. Ainda assim, Luiz Fernando afirmou
que é importante a Prefeitura pensar em uma alternativa a fim
de garantir a segurança de crianças, funcionários e pais de
alunos no momento da travessia da avenida.
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