
  

 

Estimados Alunos, Professores e Colaboradores. 

 Viva Jesus em nossos corações! Para sempre! 
 

Quem vos fala é o Diretor do Colégio La Salle Abel, Ir. Jardelino Menegat. Hoje, quarta-

feira, nossa reflexão é em caráter extraordinário, pois infelizmente na semana passada houve o 

atropelamento de uma aluna do Colégio La Salle Abel na faixa de pedestres da Rua Dr. Paulo César, 

no cruzamento com a Rua Mário Alves. Felizmente, a aluna estava na faixa de pedestres e não se 

feriu com gravidade nem teve maiores consequências.  

A Direção do Colégio La Salle Abel há tempos está insistindo junto aos órgãos da Prefeitura 

e alertando sobre o perigo que representa a travessia da Rua Dr. Paulo César. O último expediente 

foi encaminhado à Empresa NITRANS - NITERÓI TRANSPORTE E TRÂNSITO e protocolado 

no dia 19 de junho do corrente ano, mas até o presente momento não fomos atendidos para a 

instalação de controlador de velocidade e radar eletrônico para controle do tráfego de veículos no 

local. 

A Direção do Colégio La Salle Abel está tomando todas as medidas possíveis para tentar 

minimizar os problemas de trânsito, como a intensificação da utilização da passarela, e a 

conscientização dos alunos, professores e familiares para terem cuidado na travessia da Rua Dr. 

Paulo César.  

Queridos alunos, professores e colaboradores, reiteramos que a vida é uma só e precisamos 

cuidar dela. Ao estar no trânsito estamos expostos ao perigo, mas podemos minimizá-lo quando 

atravessamos na faixa de pedestres e ficamos atentos para verificar se os carros e motos estão 

parados antes de começarmos a travessia, mesmo com o sinal verde para os pedestres, pois é comum 

vermos motoristas e motociclistas não respeitando os sinais e avançando enquanto o pedestre está 

atravessando ou mesmo atropelando quem está a pé. 

           Por esse motivo, é importante tomar alguns cuidados ao atravessar a faixa de pedestres, pois 

o protegerão de motoristas imprudentes e de situações perigosas, tais como:  

1ª. Levante o braço mostrando que você vai iniciar a travessia da rua: apesar da 

obrigatoriedade de dar preferência aos pedestres nem sempre isso acontece, portanto, para que o 

motorista possa fazer isso é necessário que ele veja que existem pessoas querendo atravessar. 

2ª. Cuidado com os carros e motocicletas: quando os carros e motos começam a parar, é 

possível que algum veículo que vem atrás não perceba que o trânsito parou ou ficou lento devido à 

passagem de pedestres e faça ultrapassagem em alta velocidade, podendo atropelar pessoas que estão 

atravessando a rua. Sendo assim, mesmo que alguns carros e motos já estejam parados, atravesse 

olhando para conferir se algum veículo está ultrapassando os carros que pararam.  

3ª. Não force a passagem na faixa de pedestre: somente comece a travessia quando os 

carros e motos pararem. Iniciar a travessia tentando forçar os veículos a parar é extremamente 

arriscado. Nesses casos, é possível que os motoristas não percebam sua intenção, então aguarde mais 

um pouco. Outra boa dica é aguardar que mais pessoas cheguem para atravessar, pois a travessia em 

grupo garante mais segurança devido à maior visibilidade. 

Na próxima semana apresentaremos mais algumas dicas para que você possa atravessar a rua 

com segurança.  

 Desejo a todos um bom dia e tenham cuidado com a vida.  

  Niterói, 7 de agosto de 2019. 

Prof. Ir. Jardelino Menegat 
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