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CAMPANHA - 1.400 MOTOCICLISTAS ABORDADOS 
>> A campanha Eu Piloto pela Vida mobilizou um total de 
1.377 motociclistas  em 123 palestras, nas suas duas eta-
pas. No  último dia 13, a CET-Santos conclui a segunda fase 
da ação na Praça Dutra Vaz, na Vila Belmiro. Para reduzir 
acidentes com motos, educadores de trânsito  reforçaram 
condutas seguras de direção,  logo após a exibição de vídeo 
com dois ex-motociclistas relatando as circunstâncias dos 
acidentes no qual estiveram envolvidos e como cada um se 
reinventou diante das sequelas físicas permanentes. Antes, 
a campanha havia sido promovida na orla do José Menino. 
A iniciativa teve o apoio da Polícia Militar e das secretarias 
municipais de Cultura (Secult) e de Governo (Segov).

DUAS NOVAS MINIRROTATÓRIAS 
>> A CET-Santos concluiu a instalação de minirrotató-
ria no cruzamento das ruas Benedito Ernesto Guima-
rães e 9 de julho, no Marapé. Ainda nesta semana, mais 
um dispositivo do tipo será colocado no bairro, na inter-
secção das ruas Napoleão Laureano e São Judas Tadeu. 
A implantação de minirrotatória em cruzamentos da Cida-
de faz parte do programa de revitalização do sistema viário 
que a CET desenvolve, visando ampliar as condições de se-
gurança para motoristas e pedestres. O dispositivo ordena 
o fluxo de veículos e é indicado para vias com baixa inten-
sidade de tráfego e considerável índice de acidentes, mas 
que não justificam a instalação de semáforo.

CURSO DE MOTORISTA PROFISSIONAL
>> Companhia abriu no último dia 4 inscrições para curso de 
motorista profissional. Neste mês, serão oferecidas 40 vagas 
e a capacitação será realizada entre 25 de abril e 3 de maio. 
A pré-inscrição deve ser feita no site www.cetsantos.com.
br. O curso é gratuito e destinado a condutores interessa-
dos em exercer a atividade de taxista, transporte escolar ou 
de autolotação na cidade.RUA GOIÁS LIBERADA 

>> O trecho da Rua Goiás, entre o canal 3 e a Av. Ana 
Costa, foi liberado ao tráfego de veículos, no final da 
tarde de segunda-feira (18). A suspensão do bloqueio 
se deu logo após a conclusão de obra pela Sabesp, 
para recuperação de rede   subterrânea que provocou 
afundamento do pavimento na via, no início do mês.   
Também foi liberado o outro ponto de bloqueio, na Rua 
Tocantins. Durante todo o período das intervenções, a CE-
T-Santos manteve operadores na área, além de monitora-
mento com viatura. Quando da realização da pavimentação 
definitiva  no local será necessário bloqueio temporário da 
via, a ser  informado.

RESUMO DAS AÇÕES OPERACIONAIS 
- Durante a semana de 11/04/22 a  17/04/22, a CET-Santos:
• Percorreu 11.634 km de vias, monitorando, identificando 
e solucionando situações que comprometiam a segurança 
e fluidez do trânsito; 
• Atendeu  225 solicitações recebidas pelo telefone 0800 
(emergências de trânsito);
• Sinalizou e acompanhou 431 obras em vias do Município; 
• Efetuou apoio operacional a 43 eventos em vias; 
• Sinalizou e executou 8 desvios de trânsito, com indicação 
de rotas alternativas, em locais com registro de acidentes.
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