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Fiscalização sempre foi feita, diz 
Superintendência de Trânsito 

EM ESCOLAS

O Diário da Serra publi-
cou recentemente uma no-
tícia relacionada a situação 
de irregularidades no trân-
sito cometidas por pais que 
buscam os alunos na Escola 
Municipal Ayrton Senna. A 
confusão no local acontece 
com maior intensidade nas 
saídas das aulas, nos horá-
rios das 11h e das 17h. 

O assunto ganhou reper-
cussão na página do DS no 
facebook e alguns comentá-
rios apontavam que esse tipo 
de irregularidade no trânsito 
acontecia também em outras 
escolas municipais e parti-
culares, entre elas a Associa-
ção Tangaraense de Ensino e 
Cultura (Atec). Nessa escola 

O assunto, 
que ganhou 
repercussão, foi 
abordado pelo DS 

Guarda Municipal estava na escola Ayrton Senna

particular, os pais continuam 
parando em fila dupla. E o 
problema naquele local vem 
em dobro, tendo em vista que 
em frente está a Creche Mu-
nicipal Tânia Arantes, onde 
acontece a mesma situação.

“Não só aí [Ayrton Sen-
na], em todas as escolas. 
Fico impressionado com o 
número de pessoas que dão 
exemplos a seus filhos ainda 
pequenos. Vergonhoso!”, diz 
um dos comentários. “Na la-
teral da Escola José Nodari 
é um abuso. Estacionam na 
frente da minha garagem. Na 
calçada vira um estaciona-

mento de moto e ainda se for 
chamar a atenção querem fi-
car bravos”, relatou um mo-
rador das proximidades. 

Na manhã desta quinta-fei-
ra, 21, a Guarda Municipal es-
tava na escola Ayrton Senna, 
por volta das 7h controlando 
o trânsito e realizando orien-
tações aos motoristas. A situ-
ação foi flagrada por um leitor 
do DS, que questionou à re-
portagem se a ação da Guarda 
passaria a ser constante nessa 
e em outras escolas. 

Procuramos o Superin-
tendente Municipal de 
Trânsito, Cassio Lorenzetti, 
que informou que a Guar-
da Municipal sempre fez a 
fiscalização nas saídas dos 
colégios. O que acontece, 
segundo ele, é que como são 
muitas escolas, e, às vezes, 
a presença deles [Guarda 
Municipal]  acaba passando 
desapercebida. “Mas sem-
pre estamos atentos e vamos 
continuar sim, controlando 
o trânsito”, garantiu.
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