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dia a dia
DESTAQUE

Má educação
faz 12 multas
por hora
Ignorância, irresponsabilidade e falta de respeito geram mais
de 90 mil infrações em 2011; excesso de velocidade é a campeã
Rodrigo Rainho
rodrigo.rainho@bomdiasorocaba.com.br

Q

uando alguém fala
em infração de trânsito, o primeiro pensamento que vem é
prejuízo e dor de cabeça. Porém, o número de acidentes em Sorocaba traz à tona
outro dado preocupante: os
mais de 270 mil motoristas da
cidade estão gerando mais infrações. Até o fim do ano, o número passará das cem mil.
De janeiro a novembro, a Urbes - Trânsito e Transportes
emitiu 36,4 mil multas por excesso de velocidade. Os motoristas autuados dirigiam com
velocidade superior a até 20%
do permitido. Campeã disparada do ranking (veja ao lado).
A segunda infração mais cometida tem relação com hábitos modernos: mais de 14,6 mil
multas foram emitidas a quem
dirigia o veículo utilizando o telefone celular.
A terceira infração mais co-

O homem infringe
mais as regras de
trânsito que a mulher,
segundo a Urbes

mum é básica: o condutor deixava de usar o cinto de segurança (10,4 mil multas). Os guardas de trânsito emitiram, ainda,
5,1 mil multas a infratores que
avançaram o sinal vermelho.
PROIBIDO ESTACIONAR
Veículos na avenida
General Carneiro estão em
local irregular; mais de 2 mil
foram notificadas pela
mesma infração em 2011:
multa de R$ 85,13

EDUCAÇÃO /Mas, afinal, por
que o trânsito de Sorocaba é esta selvageria? A doutora em
psicologia da educação Sônia
Chebel Sparti avalia que a educação no trânsito poderia ser
permanente. “Deve ser continuada. O motorista deve se
atualizar sempre, com a legislação, o veículo e conceitos de
cidadania e coletividade”, diz.
“Quem dirige deve evitar riscos. Os infratores fazem o contrário, guiam para aumentar os
riscos”, conclui.
Sônia acredita que falta educação de trânsito para adultos
em Sorocaba. “A prefeitura não
oferece cursos e ações para
adultos de 30 anos para cima.
Uma boa saída é a Cipa (Comissão Interna de Preservação de
Acidentes) para grupos de discussão, que acho mais eficaz
que palestras nas empresas”,
diz. “Motoristas tem de perceber o outro como companheiro
de chuva, blitze, trânsito parado. Não como adversário.”

Fotos: Gilson Hanashiro/Agência BOM DIA

Condutor sem cinto de segurança: infração grave e multa de R$ 127,69

