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DESTAQUE

‘É lata de sardinha’
Usuários do sistema de transporte coletivo de Sorocaba criticam superlotação em mais de dez linhas
Rodrigo Rainho
Colaboração para o BOM DIA

C

aminhando pelas ruas
de Sorocaba, o BOM
DIA ouviu diversas
reclamações sobre os
ônibus da cidade, mas
uma delas superou todas as demais: a superlotação.
Depois de coletar informações, a reportagem decidiu
acompanhar uma viagem da
linha 62-São Bento, sentido
bairro. Na avenida Ipanema, na
altura do número 176, em frente
ao Carrefour, o repórter fotográfico Gilson Hanashiro e eu
tivemos de esperar o veículo
por quase meia hora. Depois do
chá de cadeira, enfrentamos o
que a população narrou, em
detalhes. O motorista não queria abrir a porta por um motivo
drástico: o ônibus estava lotado,
sem condições de transportar
mais ninguém. Mas após per-

ceber que era a reportagem do
BOM DIA, um dos usuários gritou: “É o jornal, abre para eles”.
Com dificuldade, foi possível
apurar o que passa o passageiro,
dentro do que chamam de “lata
de sardinha”. Sensações de
aperto, falta de ar, calor e cansaço, com a mão imóvel ao teto,
sem poder se mexer.
As mulheres ficam na retaguarda para evitar o assédio.
“Levanta o pé, levanta o pé ou
deixa ele de lado, rápido”, avisou Jonas Carvalho, 50 anos,
estoquista. Veterano na arte de
subir em ônibus lotado, ele salvou o pé do repórter, que quase
foi prensado pela porta.
Receptivo, o motorista , cujo

nome preferimos não revelar,
comentou que o procedimento
de passar batido pelos pontos
virou rotina. “Hoje, depois que
saí do terminal, peguei só um
nos pontos. O veículo sai de lá
saturado. No horário de pico, é
sempre assim. A Urbes não toma providência nenhuma”,
afirma.
Ao passar por Marcela Alves,
20, operadora de telemarketing, foi fácil perceber sua indignação e angústia. Usuária
costumaz da linha, disse: “A lotação é o problema mais grave
do sistema de ônibus em Sorocaba. A prefeitura aumenta a
tarifa enquanto a qualidade
continua ruim”. E é ruim mesmo. O usuário consegue mexer
o pé apenas no Terminal de
Transferência Ipanema. Lá, o
ônibus volta ao normal.
Pa ra o a p o s e n t a d o J o ã o
Eduardo, 57, a Urbes poderia
criar um Expresso Circular

“para levar os usuários à área de
transferência”. A linha atual levaria os usuários do São Bento
ao ponto final, sem paradas.
O BOM DIA apurou que outras linhas estão superlotadas.
São: 10-Senac, 14- Santa Rosália, 15-Jardim São Paulo, 16Angélica, 31-Cajuru, 52-Cidade Universitária, 65-Campolim, 58-Vitória Régia, 53-Éden
e 70-Novo Horizonte.
Outras duas denúncias surgiram no meio do percurso: ar
condicionado quebrado e atendimento ruim. As pessoas não
sabem a quem reclamar – os
fiscais não aceitam sugestões e
não conversam com o seu principal cliente: o usuário.
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“O preço
da tarifa
aumentou,
mas não é
justo. Espero
uma hora por
um ônibus
superlotado”
_Iracema Nunes, 57 anos
Aposentada

