
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO EM FRENTE ÀS ESCOLAS PROVOCAM TUMULTO NO TRÂNSITO

    

  

   Secretaria de Transporte e Trânsito prepara campanha educativa e vai autuar motoristas 

  

    

  

   Bastam alguns minutos e os flagrantes se repetem em frente às escolas de São Carlos.
Carros parados em fila dupla, nas faixas de pedestres, estacionamento irregular em vagas de
deficientes e idosos. “O desrespeito às leis de trânsito acontece na maioria das escolas seja
ela particular, estadual ou municipal. Os motoristas sempre tem uma desculpa: ‘só um
minutinho’, ‘já estou saindo’, ‘estou atrasado’. O problema é que essas ações atrapalham muito
o trânsito. Na semana passada, durante a saída de uma escola na Vila Prado, o
congestionamento chegou ao viaduto da linha férrea”, explicou a chefe de Seção de Trânsito,
Helena Maria Souza.

  

    

  

   Para melhorar o fluxo de veículos nas imediações das escolas, a Secretaria de Transporte e
Trânsito vem trabalhando junto aos estabelecimentos com objetivo de conscientizar os
motoristas. “Nós procuramos a direção de várias escolas solicitando o apoio para a
conscientização dos pais. Agora, vamos fazer uma campanha para orientar e promover uma
mudança de atitude. É preciso respeitar as regras de trânsito. Após a ação, os agentes de
trânsito vão autuar”, disse Ingrid Ienco, chefe de gabinete da Secretaria de Transporte e
Trânsito.

  

    

  

   A orientação já está ocorrendo. “Os agentes de trânsito estão orientando os pais a não parar
em filas duplas, não estacionar em local irregular, respeitar a faixa de pedestres, sobre
embarque e desembarque em locais corretos e seguros para as crianças”, contou Helena
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Souza.

  

    

  

   Parar em fila dupla ou estacionar sobre a faixa destinada a pedestre é infração grave, 5
pontos na carteira e R$ 195,23 de multa.

  

    

  

   (06/02/2018)
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