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Ato aconteceu no Paço Maria Quitéria, nesta
sexta-feira
 

 

40 motoristas da Prefeitura recebem certificado Condutor Nota 10
11/6/2016, 9:53h

O trabalho do motorista no dia a dia de uma cidade como Feira de Santana, que não
para de crescer, exige cada vez mais uma boa formação do condutor. Visando aprimorar o conhecimento dos
profissionais do município sobre legislação de trânsito e demais fatores que garantem segurança para eles e a
sociedade, a prefeitura iniciou o programa “Condutor Nota 10”.
 
A iniciativa atende uma solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedeso) e está sendo colocada em
prática pela Fundação Municipal Egberto Costa através do Instituto Paramitas do Nordeste. A ONG venceu a
licitação para desenvolver o trabalho de reciclagem dos condutores, atualizando os conceitos da boa educação
para o trânsito.
 
Com o conteúdo do curso, os motoristas tiveram aulas sobre leis de trânsito, de como cuidar bem da
manutenção do carro, noções de meio-ambiente, relações interpessoais e dinâmicas de interatividade, além de
momentos de reflexão sobre a importância da profissão que eles exercem e a responsabilidade que devem ter
no seu ofício.
 
Magel de Oliveira Pinto, motorista da Secretaria de Desenvolvimento Social gostou do curso. “Foi muito
proveitoso quanto à segurança no trânsito e valeu também pela interação como os meus colegas” ressaltou

ele.  
 
CERTIFICAÇÃO
 
Em ato realizado no Paço Municipal Maria Quitéria, nesta sexta-feira,10, o prefeito José Ronaldo fez a entrega da certificação aos primeiros 40 motoristas
beneficiados no programa “Condutor Nota 10” .
 
O secretário Ildes Ferreira participou da entrega dos certificados ao grupo formado por motoristas da Sedeso. Ele ressaltou a importância da iniciativa: “Nada como
uma boa formação. É muito importante que o profissional esteja preparado neste sentido. Ganham, ele, o serviço público e a sociedade” pontuou Ildes.
 
Também presente ao ato, Antônio Carlos Daltro Coelho, presidente da Funtitec, anunciou a continuação do Programa Condutor Nota 10. “Já estamos organizando
a próxima etapa do programa. Vamos trabalhar para sucessivamente contemplarmos todos os motoristas do município", pontuou. 
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