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TRÁFEGO Agentes são contratados pelas instituições de ensino e recebem treinamento e certificação da Transalvador

Ação de monitores é aprovada por maioria
JAIR MENDONÇA JR.

Passados 11 meses desde a
implantação de monitores
de tráfego na porta de 30
estabelecimentos de ensino
da capital baiana, quem
transita por esses locais ava-
lia de forma positiva a ini-
ciativa da Superintendência
de Trânsito de Salvador
(Transalvador).

Muitos pais e responsá-
veis por alunos, entretanto,
queixam-se do serviço, que
temcomo finalidade melho-
rar o trânsito na região du-
rante os horários de entrada
e saída dos alunos.

De acordo com a Transal-
vador, só na Pituba, seis mo-
nitores ficam presentes nas
ruas Clara Nunes, Professor
Carlos Sá, Aristides Fraga e
Miguel Navarro y Cañizares,
auxiliando e orientando os
condutores que estão dei-
xando e buscando os filhos
nos quatro colégios particu-
lares localizados na região.

“Tenho dois filhos peque-
nos, de 4 e 5 anos, e ando 100
metros todos os dias para
deixá-los na porta da escola.
Eles não deixam a gente de-

sembarcar na porta da es-
cola. Para mim, as coisas pio-
raram com esses monito-
res”, reclama a enfermeira
Maria de Fátima Soares.

Para o veterinário Gerson
de Souza Pires, 46, que disse
passar todos os dias pela rua
Aristides Fraga, na Pituba, o
trânsito melhorou nos últi-
mos meses. “Era um caos de
segunda a sexta-feira. Até
entendo que os pais quei-
ram ver os filhos entrando
na escola, mas tem alguns
que abusam e ficam parados
por um longo tempo. Fora a
fila dupla que se formava na
rua”, constata Gerson.

Segundo o diretor de trân-
sito da Transalvador, Mar-

Orientadores organizam o fluxo de veículos em frente às escolas particulares
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celo Correa, muitas melho-
rias foram percebidas no
trânsito durante esse perío-
do. “Principalmente, maior
fluidez e o ordenamento do
embarque e desembarque,
visto que os monitores não
permitem que a ação de dei-
xar os alunos demande mui-
to tempo”, frisou .

Elogios
Ainda segundo o diretor do
órgão de trânsito, a satisfa-
ção da vizinhança é um dos
pontos altos. “A Transalva-
dor tem recebido retorno
dos moradores vizinhos às
instituições de ensino, que
avaliam que trânsito no en-
torno das escolas flui bem
melhor após a implantação
dos monitores de tráfego”,
ressalta Marcelo Correa.

Conforme a assessoria de
comunicação da Transalva-
dor, outros cinco estabele-
cimentos foram notificados
pelo órgão e estão em pro-
cesso de contratação de mo-
nitores. Estes profissionais,
segundo a assessoria, não
têm poder de agente de trân-
sito, mas foram treinados
pelo órgão.

Aplicativo alivia o trânsito
na porta das escolas
Foi durante um congestio-
namento na porta de uma
escola que a paulista Emily
Yamaoka teve a ideia de criar
o aplicativo JaCheguei.

Por meio do aplicativo,
pais de alunos conseguem
avisar com antecedência,
automaticamente,queestão
por perto e que a escola deve
agilizar a saída das crianças,
evitando travar o trânsito.

O sistema, criado em ja-
neiro deste ano, emite dois
tipos de alerta: um quando o
responsável está bem pró-
ximo à escola e outro quan-
do está na rua do colégio ou
no quarteirão. “Com a mo-
dalidade automática, não é
preciso mexer no celular di-
rigindo, o que evita aciden-
tes e infrações”, diz José Kie-
ling, sócio de Emily.

O aplicativo, segundo Kie-
ling, tem a opção de exibir
nomes e fotos de pais ou res-
ponsáveis pelos alunos e dos
próprios estudantes, além
da placa, cor e modelo do
veículo em um painel que
pode ser visto por um com-
putador, tablet,smartphone
ou monitor de TV.

O JaCheguei está disponí-
vel para instituições de en-
sino de todo o país, sejam
elas de educação regular ou
de atividades extracurricu-
lares, como cursos de idio-

mas, esportes e música.
A possibilidade de cadas-

trar mais de um responsável
para cada aluno é outra van-
tagem. “A mãe pode ter o
app, mas o tio e o avô tam-
bém”, completa Kieling.

Gratuito
O sistema é gratuito para os
pais e o preço para as escolas
varia conforme o número de
alunos. Apesar de ainda não
ter usuários em Salvador, os
empresários planejam al-
cançar a capital baiana ain-
da este ano.

“A ideia é controlar em um
único lugar tudo o que a
criança faz e, no caso de
quem tem irmãos, permitir
que os pais gerenciem as ati-
vidades de todos os filhos”,
disse Kieling.
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“A ideia é
controlar em
um único lugar
tudo o que a
criança faz”
JOSÉ KIELING, empresário

35
estabelecimentos de
ensino foram notificados
pela Transalvador em
2014 e contrataram
monitores para controlar
o embarque e
desembarque de alunos

Moradores
da Pituba
querem mais
fiscalização
Mesmo com a implantação
do serviço de monitores de
tráfego, muitos moradores
residentes na rua Clara Nu-
nes (Pituba), vizinhos ao Co-
légio Anchietinha, recla-
mam dos transtornos na via
nos horários de pico.

É o caso do aposentado
Aderbal de Oliveira Sobri-
nho, 71 anos. Segundo ele,
com a proibição de parar o
veículo, por muito tempo,
em frente ao colégio, vários
motoristas estacionam os
carros ao longo da rua, di-
ficultando a entrada e saída
de moradores.

“Às vezes, estacionam até
em cima do passeio. Outro
dia fui reclamar com um,
que deixou o carro atraves-
sado na rua, e ainda ouvi
desaforos. O povo reclama
do trânsito de Salvador, mas
os motoristas são os grandes
culpados”, afirma.

O empresário Mário Araú-
jo Bastos, 38, disse que já fez
várias queixas à Transalva-
dor sobre os carros estacio-
nados ao longo da rua. “Mas
nunca vieram aqui. A situa-
ção se repete todos os dias e
somos obrigados a conviver
com isso”, reclama Bastos.

A assessoria de comuni-
cação da Transalvador infor-

Motoristas estacionam em locais proibidos e dificultam circulação de pedestres

mou, por meio de nota, que
o órgão realiza ações nas
portas das escolas, princi-
palmente no início dos se-
mestres, focando na cons-
cientização de pais e alunos.
Mas, em casos de estaciona-
mento irregular, o motoris-
ta é passível a multa e re-
moção do veículo.

O diretor de comunicação

da Associação dos Servido-
res em Transporte e Trânsito
do Município de Salvador
(Astram), Adenilton Júnior,
disse que o serviço de mo-
nitores de tráfego é uma
ação ilegal. “O poder muni-
cipal está usurpando a ação
do agentes de trânsito, que é
quem tem a prerrogativa de
fiscalizar o trânsito”, disse.

Marcelo Correa, diretor de
trânsito da Transalvador,
por sua vez, disse que o tra-
balho dos monitores é ape-
nas de orientação e que essa
atividade não fere as fun-
ções dos agentes de trânsito.
“O trabalho dos monitores é
educativo e de orientação.
Os agentes têm funções es-
pecíficas de fiscalização”.
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jornalismo - radialismo (novo)

direito - odontologia - enfermagem
fisioterapia - serviço social
biomedicina - fonoaudiologia
psicologia - nutrição
estética e cosmética (bacharelado)(novo)
administração - administração pública
ciências contábeis
pedagogia - turismo
educação física (licenciatura)
educação física (bacharelado)
graduação tecnológica:

climatização e refrigeração (novo)
logística (novo)

biocombustíveis - construção naval (novo)

novos cursos

engenharia química
engenharia civil - engenharia mecânica
engenharia de petróleo

engenharia de produção
engenharia ambiental e sanitária

farmácia
rádio, tv e internet

viticultura e enologia
medicina veterinária

feira de santana:
engenharia de produção
pedagogia - ciências contábeis
administração

barreiras:
faculdade joão calvino
filosofia(bacharelado)
teologia(bacharelado)
filosofia(licenciatura)

aracaju:
faculdade serigy

arapiraca - al:
cesama - centro de ensino
superior de arapiraca

serviço social (novo)
enfermagem (novo)
engenharia civil (novo)
gastronomia
pedagogia - letras
administração
faculdade brasileira
de tecnologia - fbt
pedagogia

direito

letras português / inglês

jogos digitais - design de moda (novo)
gastronomia - alimentos
radiologia - petróleo e gás
construção de edifícios
segurança no trabalho
recursos humanos - gestão comercial
rede de computadores
análise e desenvolvimento de sistema

alagoinhas | graduação:

direito - biomedicina (novo)
administração (novo)

odontologia
novos cursos

medicina veterinária
estética e cosmética

biomedicina
novos cursos

engenharia mecânica
recursos humanos

engenharia civil
engenharia mecânica
engenharia de produção
engenharia de petróleo

enfermagem - fisioterapia
serviço social - psicologia - nutrição

graduação tecnológica:

salvador

petróleo e gás
gestão comercial - recursos humanos
análise e desenvolvimento de sistemas
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