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DESTAQUE

dia a dia
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EMBARQUE DIFÍCIL
O cotidiano dos terminais é
agitado. Nos horários de
pico, as filas chegam a
dobrar as esquinas dos
quiosques e lanchonetes
que há no local: o clima é
tenso e sombrio

Urbes põe a culpa em
contrato emergencial
Empresa que gerencia trânsito e transporte de Sorocaba diz que monitora as linhas e exige viagens extras
Rodrigo Rainho
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ificuldade para investir. Esta é a causa
da saturação do
transporte coletivo
de Sorocaba, segundo a Urbes – Trânsito e Transporte. A empresa informa, em
nota, que parte do sistema está
em regime de contratação
emergencial, o que dificulta investimentos imediatos. “Contudo, a Urbes monitora as linhas e faz 37 viagens extras por
dia. Renovamos 70% da frota,
que passou de 332 para 377 veículos, um aumento de 12%”,
diz a empresa. E continua: “A
idade da frota caiu de oito para
três anos. Inauguramos cinco
áreas de transferência e reduzimos a tarifa aos domingos. Implantamos novas linhas, horários e itinerários. Em breve, teremos mais veículos, com
maior capacidade no atendimento para a zona norte e industrial (concessão do lote 1, finalizado pela prefeitura na semana retrasada). Atenderemos
eventuais situações que mere-

çam ações imediatas”.
A empresa alega que os ônibus não têm ar-condicionado,
mas um “sistema de ar forçado
que assegura a renovação do ar
no interior do veículo”.
A Urbes esclarece, na mesma
nota, que “é dever dos fiscais
registrar toda e qualquer reclamação e encaminhar as providências cabíveis”, e que os itinerários seguem trajetos nem
sempre tão racionais, em razão
do traçado urbano e do crescimento desordenado dos bairros. Sobre o desconforto nos
ônibus, a empresa reafirma que
renova e amplia a frota, incluindo ônibus maiores e com
mais qualidade, mas não deta-

SENSO DE URGÊNCIA

“Atenderemos
eventuais situações
que mereçam ações
imediatas”
_ Urbes - Trânsito e
Transporte

lhou quais regiões atendem.
Segundo a Urbes, os motoristas que trabalham nas 88 linhas
- 55 no Terminal Santo Antônio
e 33 no Terminal São Paulo - são
treinados e capacitados pelas
cinco concessionárias.
Ainda de acordo com a empresa, as linhas mais utilizadas
são a 100-Expresso, 65-Campolim, “linha que possui a
maior oferta de viagens do sistema, recebeu dois ônibus especiais de 15 metros e uma viagem extra às 7h30”, 58-Vitória
Régia, 31-Cajuru, 42-Laranjeiras e 62-São Bento, “afetada
com a saída de quatro veículos
articulados e alongados da antiga operadora do lote 1. É operada por uma empresa emergencial e recebe oito viagens
extras/dia. A empresa estuda
implantar um corredor na avenida Ipanema e três ônibus”.
Tempo dos intervalos e a lotação são as principais reclamações recebidas pela Urbes. A
empresa reconhece que quatro
linhas estão com demanda acima do normal: 65-Campolim,
100-Expresso, 14-Santa Rosália e 52-Cidade Universitária.

Terminal Santo Antônio sofre com lotação: filas dobram os quiosques
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Sorocaba acumula
queda no número de
passageiros
De 1997 a 2010,
levantamento da Urbes
apontou uma diminuição
de 11% nos usuários.
Porém, há crescimento na
demanda desde 2007.

4,5

milhões de usuários

são transportados
todo mês em
Sorocaba
Limite é de 6 pessoas
por metro quadrado
O valor é matemático e
leva em conta os
passageiros que ocupam
o veículo e aqueles que
deixaram de embarcar
por falta de espaço.

