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Já definiu o transporte escolar?
DE OLHO NA SEGURANÇA

Baby’s Tur: confiança e responsabilidade
As férias ainda não acabaram, mas 

é preciso ficar atento para a volta às 
aulas. Com a correria do dia a dia está 
ficando difícil dar conta de levar seu 
filho para a creche ou para a escola?  
A Baby’s Tur Transporte Escolar tem 
a solução para você, cliente.

A empresa, antes chamada de 
ABC Tur, que desde outubro do ano 
passado está sob nova administração, 
tendo à frente o empresário Cássio 
Cristiano Kaden, conta com dois 
veículos para transportar crianças 
para creches e escolas: uma van Fiat 
Ducato, com 20 lugares, e uma van 

Kia Besta, de 16 lugares. 
A Baby’s Tur atende atualmente 

Vera Cruz e conta com algumas va-
gas disponíveis para o início do ano 
letivo. Para saber mais, basta contatar 
pelo telefone (51) 9.9517-0881 (com 
WhatsApp), com Cássio. 

A Baby’s Tur é uma empresa séria, 
preza pela segurança dos pequenos. 
Para isso, conta com monitoras, uma 
em cada van, que acompanham todo 
o trajeto. Presta serviço de qualidade, 
é responsável e se diferencia pela 
pontualidade, bom relacionamento 
com os pais, além da confiança. 

LS Escolar: conforto e segurança
A empresa LS Transporte Escolar 

conta com dois veículos que estão 
em perfeitas condições para uso, o 
que garante às crianças conforto, 
comodidade e segurança na hora do 
transporte. 

O proprietário Luciano Sch-
wantz tem ampla experiência no 
ramo de transporte escolar, são 
mais de oito anos na atuação. 
Para realizar o transporte, Luciano 
conta sempre com uma auxiliar para 
ajudar a cuidar das crianças, pois 
acredita que esse é um fator essen-
cial na segurança, pois muitas vezes 

o motorista não consegue dirigir e 
olhar as crianças com atenção. 

Luciano ainda salienta que, sempre 
que for contratar um profissional é 
essencial que os pais busquem infor-
mações da empresa e do seu condutor 
perante conhecidos, pois os mesmos 
vão transportar a sua maior riqueza, 
que são seu filhos.

A empresa transporta estudantes 
para qualquer educandário de Vera 
Cruz, entre em contato via telefone ou 
WhatsApp (51) 9.9876-7287, e garanta 
um transporte seguro e confortável 
para seu filho.

O ano letivo começa em breve em 
algumas escolas e creches. Além da 
lista de material escolar e do unifor-
me, outra preocupação é verificar se 
os filhos que dependem do transporte 
escolar estão sendo levados com 
segurança.

Existem regras tanto para o veículo 
como para o condutor que realiza o 
serviço. O veículo deve passar por 
vistoria, preencher uma série de re-
quisitos de segurança e o motorista 
deve ser apto à função. Especialistas 
em segurança do trânsito dizem que 
o preço não é o mais importante nes-
te caso. É preciso verificar o estado 
de conservação do veículo, itens de 
segurança e documentação tanto do 
veículo, como do condutor.

De acordo com o Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB), o motorista da 
van ou do micro-ônibus deve ter 
mais de 21 anos, Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) no mínimo na 
categoria D, não estar respondendo 
a processo de suspensão ou cassação 
do direito de dirigir e, no momento 
do credenciamento, apresentar uma 
certidão de antecedentes criminais, 
principalmente sobre homicídio, 
roubo e corrupção de menores. Além 

disso, o condutor deve ter passado 
por um curso de formação específica 
para a atividade, com atualização a 
cada cinco anos.

REFERÊNCIAS
É importante pedir referências 

para pais de outros estudantes e veri-
ficar se a escola tem indicação de mo-
toristas que já fazem o transporte de 
outros alunos da instituição. Cliente 
satisfeito pode ser sinônimo de bom 
serviço prestado.

VEÍCULO
O veículo que é utilizado para 

o transporte escolar deverá passar 
por vistorias semestrais, realizadas 
pelo Detran ou pelo órgão municipal 
responsável. Na vistoria devem ser 
verificados os equipamentos obriga-
tórios e de segurança, como cintos de 
segurança para todos os ocupantes 
do veículo, pneus que ofereçam boas 
condições, extintor de incêndio, entre 
outros.

MOTORISTA
Além das exigências citadas ante-

riormente, conhecer o motorista e o 
jeito que ele dirige é fundamental. O 
motorista deste tipo de veículo pre-
cisa ser cuidadoso, atento, além de 
possuir comportamentos e atitudes 

preventivas no trânsito.
MONITOR
É importante que o serviço ofereça 

a assistência de um monitor. Ape-
sar de não exigida pelo Código de 
Trânsito Brasileiro, muitos órgãos de 
trânsito exigem a presença do profis-
sional para veículos com capacidade 
superior a 20 lugares. O monitor tem 
como dever orientar os estudantes 
com relação à segurança de trânsito 
durante as viagens e auxiliá-los no 
embarque e desembarque do veículo.

CADEIRINHAS E
CINTO DE SEGURANÇA
Antes programada para entrar em 

vigor em fevereiro de 2017, a obri-
gatoriedade do sistema de retenção 
no veículo de transporte escolar foi 
suspensa até que os veículos sejam 
fabricados com cintos de três pontos 
e sistemas de ancoragem do tipo iso-
fix. Mesmo não obrigatória, essa é a 
forma mais segura de transportar a 
criança em qualquer tipo de veículo. 
Se a criança tiver menos de sete anos 
e meio, é importante que os pais dis-
ponibilizem o sistema de retenção 
para o transporte dos filhos. O cinto 
de segurança deve ser utilizado indi-
vidualmente por cada criança.

As crianças que utilizam o trans-
porte escolar também devem 
seguir algumas regras de segu-
rança:
| Não ficar atrás do veículo.
| Aguardar o sinal do motorista 
para descer e sempre atravessar 
pelo menos três metros à frente 
do veículo.
| Dentro do veículo, ficar sentado 
e utilizar corretamente o cinto 
de segurança ou sistema de re-
tenção.
| Não se apressar para entrar ou 
sair do veículo.
| Obedecer ao motorista e ao 
monitor.


