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Há nove anos promovendo
o respeito no trânsito
Para incentivar boas práticas e o respeito entre motoristas e
pedestres desde 2010
o Diário do Iguaçu desenvolve o programa
Sou Legal no Trânsito. Segundo o diretor
de Negócios Web do
DI, Willian da Silva,
por ser um veículo
parceiro da comunidade uma das diretrizes do jornal é justamente voltada à par-

ticipação em projetos
sociais e educativos
que contribuam para
melhorar a vida e incentivar boas práticas
– entre eles está o Sou
Legal no Trânsito.
Neste ano a redação do DI preparou
uma série de 10 reportagens relacionadas ao
tema, que começam
a partir de hoje. Serão abordadas instruções de como fazer um

Programação
Em parceria com o Auto Posto V8, será
realizada hoje, das 14h às 18h, e amanhã (14),
das 8h às 12h, a blitz Sou Legal no Trânsito.
Além da adesivação dos veículos, a Easy
Multas vai realizar consultas veiculares e
passar orientações aos motoristas. A DM Auto
também é parceira da ação e vai realizar uma
exposição de veículos no local. Aos amantes
de carros, Willian adianta um dos modelos
que será exposto: uma Ferrari. Também
hoje, uma ação conjunta com a Auto Viação
Chapecó visa conscientizar os motoristas de
ônibus da cidade.

trânsito mais seguro,
o transporte correto
de animais de estimação, os perigos do uso
do celular na direção e
a importância do cinto
de segurança. As ações
do projeto iniciam hoje também. A edição
deste ano do Sou Legal
no Trânsito conta com
a parceria do Auto Posto V8, BN Auto, Sicoob,
Easy Multas e Auto
Viação Chapecó.

R$ 100 em valecombustível
Além de se comprometer a ser
uma pessoa legal no trânsito,
o motorista que adesivar seu
carro está participando de
um sorteio no valor de R$ 100
em vale-combustível. “A placa
do veículo será anotada e o
sorteio vai ocorrer na página
do Facebook do Portal Diário
do Iguaçu dia 21 de setembro”,
explica Willian.

BIG GOLDEN TOUR

nova loja
em Xaxim

A Big Golden Tour reinaugurou
sua nova loja em Xaxim em novo
endereço... Av. Luiz Lunardi, 717...
mais no centro para melhor atender
seus clientes e amigos... 18 anos
servindo com a qualidade e
segur
segurança
que só a Big Golden
Tour pode garantir.

Venha nos visitar!
Esperamos
por você!

