
PRAÇA FICA MAIS SEGURA E AGRADA ESTUDANTES

    Coronel Salles fica mais segura e agrada estudantes
  
Os motoristas de vans escolares e pais dos alunos da Escola Estadual Paulino Carlos
aprovaram a abertura da Travessa Professor Walter Blanco, que fica na lateral da escola e liga
as ruas Sete de Setembro e Major José Inácio. A reabertura aconteceu no final de 2008, após
a reforma da Praça Coronel Salles.
Antigamente, os alunos da Escola Estadual Paulino Carlos sofriam dificuldades ao ter que
esperar seu transporte escolar na rua Major José Inácio, que deixava muitas mães
preocupadas pelo grande fluxo de carros, ônibus e motos na região.

A reabertura da travessa facilitou a busca dos alunos pelo transporte escolar. Motorista de van
há seis anos, Rita Cássia de Almeida Ferreira, diz que essa medida facilitou o serviço dos
motoristas. "A iniciativa da Prefeitura foi muito boa ao abrir a travessa. Antes era perigoso, pois
os alunos corriam para atravessar a Major. Alguns garotos até caíam, devido à correria",
declarou Rita.

A auxiliar da motorista, Rosani Blanco, lembrou que essa iniciativa, além de melhor o fluxo de
veículos na Major José Inácio, desfaz a necessidade da presença dos agentes de trânsito, os
amarelinhos, para a travessia das crianças. “A rua está segura, pois a gente estaciona próximo
da calçada e os alunos já entram na van. Assim, os amarelinhos podem atuar em outras áreas
que precisam de fiscalização”, disse.

Não só os motoristas, mas, principalmente, as mães dos alunos ficaram satisfeitas com essa
mudança. "A abertura dessa rua ficou muito melhor. Fico mais tranquila porque sei que meu
filho não vai ficar esperando naquela rua tão cheia de carros e muito movimentada", disse
Danielle Pena, mãe de Ryan de 8 anos.
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Praça 
A Praça Coronel Salles ainda passa por reformas com a construção do Museu de Ciência
"Mario Tolentino", no subsolo. Os alunos do Paulino Carlos, privilegiados pela proximidade do
museu à escola, estão animados para o término das obras. A aluna Bárbara, de 10 anos, está
ansiosa para conhecer o museu. "Sempre quis ver um museu que o teto se movimentasse",
declarou. Gustavo, de 10 anos, diz que ficou sabendo do museu, por meio de um anúncio do
prefeito. "Estou muito curioso para ver e saber o que tem lá dentro", declarou Gustavo.
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