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Quinta-feira, 19 de Março de 2020

Política

REFORMULAÇÃO

podem ser
B Cobradores
substituídos por auxiliar
ou agente de bordo, de
acordo com secretário de
Mobilidade Urbana.

TRANSPORTES NOVA LICITAÇÃO DEVE SER LANÇADA ATÉ O MÊS DE MAIO; OS CONTRATOS ATUAIS TERMINAM EM FEVEREIRO DO ANO QUE VEM

Nova concessão pode marcar o
fim dos cobradores nos ônibus
Secretário de Mobilidade Urbana diz que, com meios digitais de pagamento, as funções dentro do transporte
serão remodeladas; sindicato que representa os atuais 600 cobradores diz que lutará para manter empregos
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Julio Codazzi e Thaís Leite
@jornalovale

O edital da licitação da nova
concessão do transporte público de São José dos Campos não irá manter a obrigatoriedade de cobradores nos
ônibus, segundo o governo
Felicio Ramuth (PSDB).
A informação foi dada pelo
secretário de Mobilidade
Urbana, Paulo Guimarães,
em entrevista a OVALE e
SPRio+. “A gente está migrando para que os meios
de pagamentos sejam mais
digitalizados. Então, hoje,
a gente tem uma demanda
muito baixa de pagamento
em dinheiro. Algumas linhas
têm baixíssima demanda, a
situação do cobrador já não
existe mais necessidade”,
disse o secretário.
Segundo o Sindicato dos
Condutores, cerca de 600
cobradores atuam hoje nas
três empresas que operam
na cidade. Para Guimarães,
o fim dos cobradores não
resultará, necessariamente,
em demissões. “A lei [que autoriza a nova concessão] não
trata de relações trabalhistas. Abre a possibilidade para
que linhas de maior demanda
continuem com apoio. Não
necessariamente a figura do
cobrador, mas um auxiliar,

Divulgação

Ônibus. Contratos das atuais concessionárias termina em fevereiro de 2021. A nova licitação deverá ser lançada pela prefeitura até maio

agente de bordo”, disse. “A
gente está remodelando as
funções dentro do transporte”,
completou.
A expectativa da gestão tucana é publicar até o início de
maio o edital da licitação. O
cronograma, no entanto, de-

600 atuam hoje
ACobradores
no transporte público
de São José, segundo o
sindicato que representa
essa categoria.

pende do desenrolar da pandemia do novo coronavírus, já
que a prefeitura tem adotado
uma série de medidas para evitar a transmissão no município
- antes da publicação do edital,
por exemplo, estavam previstas reuniões públicas para
debater o texto com os munícipes. O contrato das atuais
concessionárias termina em
fevereiro de 2021.
De acordo com o governo
Felicio, cada lote da nova
concessão será vencido pela
empresa que aceitar praticar a
menor tarifa.

.

CLASSE

Sindicato diz que irá lutar pela
manutenção do emprego da categoria
ENTIDADE. O Sindicato dos
Condutores informou que irá
agendar uma reunião com o secretário de Mobilidade Urbana
para debater a proposta do fim
da obrigatoriedade dos cobradores em todas as linhas. “Nós
temos uma luta constante pela
manutenção dos cobradores,
mas não tem sido fácil. Vamos
continuar lutando pela manu-

ILUMINAÇÃO SERÃO INSTALADAS 729 LUMINÁRIAS NOVAS NESSES BAIRROS

PADROEIRO

LED chega a seis bairros
da região sudeste

Feriado mantém
os serviços
essenciais

LUMINÁRIAS. Teve início
nessa quarta-feira a implantação de 729 luminárias de
LED em seis bairros da região sudeste de São José
dos Campos. O novo lote de
substituição de luminárias
abrange os bairros Capuava, Recanto dos Tamoios,
Pernambucano, Portal dos
Pássaros, Jardim do Lago e
Residencial Tom Jobim. Na

região sudeste, que concentra
46 mil habitantes, 31 bairros já
foram contemplados. Em toda
a cidade, 51 mil LEDs foram
instaladas em 269 bairros.
Os próximos que receberão o
serviço são Jardim República,
Jardim Nova República, Vila
das Flores, Jardim Santa Edwiges, Jardim dos Bandeirantes, Jardim Cruzeiro do Sul e
Rio Comprido.
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LED. Seis bairros da região
sudeste recebem as luminárias

EMENDA. A Prefeitura de São
José dos Campos vai manter plantões de atendimento
à população nessa quinta e
sexta-feira, durante o feriado
prolongado de São José, padroeiro da cidade.
Estarão em funcionamento
os setores de saúde, mobilidade urbana e segurança.
Hospitais e UPAs (Unidades

tenção dos postos dos trabalhadores”, afirmou o presidente da
entidade, Elias Pereira da Silva.
“Para retirar o cobrador, é preciso
[o sistema] estar 100% informatizado. Não vamos aceitar que os
motoristas façam esse trabalho
também”, completou. Na votação
do projeto na Câmara, um pedido
do sindicato foi atendido: o veto à
subconcessão.
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de Pronto Atendimento) atenderão ininterruptamente.
O Paço Municipal, as UBSs
(Unidades Básicas de Saúde) e
demais repartições municipais
reabrem segunda-feira.
O feriado prolongado está
sendo compensado pelos servidores municipais, conforme
calendário estabelecido pela
Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, segundo a
Prefeitura de São José.
A coleta de lixo (comum e
seletiva) não terá alteração
durante o feriado, mantendo a
programação normal.
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