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ÔNIBUS FROTA DO NOVO SISTEMA DE TRANSPORTE INCLUI VANS, MIRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS, ÔNIBUS ARTICULADOS E VLPS

Transporte: nova licitação
prevê mais de 540 veículos

RETORNO

Câmara de
Jacareí retoma
atividades

Novo sistema de transporte público terá licitação publicada pelo governo até o final
deste mês, em São José dos Campos; município aponta para ampliação da frota
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Thaís Leite
@_thaisleite

Vitor Fracchetta/OVALE

Licitação. Nova proposta deve ser publicada até o dia 31 de maio

A nova licitação do transporte
público de São José dos Campos deve prever até 547 veículos em operação. O texto deve
ser publicado pelo governo
Felicio Ramuth (PSDB) até o
final de maio.
De acordo com a Secretaria
de Mobilidade Urbana, hoje
são 389 ônibus e 77 permissionários no transporte alternativo. A previsão é a de que
o número seja ampliado para
535, sem contar os VLPs (Veículos Leves sobre Pneus) que
também serão adicionados.
“A gente tem uma reformulação total de todas as linhas
da cidade em função da nova

licitação. Nesse planejamento, a Linha Verde já está sendo
incorporada. A Linha Verde
vai modificar as linhas? Vai,
mas a cidade inteira está sendo modificada por conta do
novo sistema de transporte”,
afirmou o secretário de Mobilidade, Paulo Guimarães.
Segundo ele, a nova frota inclui a ampliação de vans, micro-ônibus, ônibus e ônibus
articulados. Os 12 VLPs, cujo
contrato foi assinado no dia
29 de abril, devem ser fabricados e entregues ao município
dentro de 18 meses. Os veículos devem ter configuração
que favoreça o transporte de
um maior número de passageiros em pé.
O contrato das atuais concessionárias que atuam na
cidade vence no mês de fevereiro de 2021.
Com a ampliação, o governo
promete melhorias como a redução da tarifa, o aumento da
frequência de ônibus, principalmente em locais mais afastados, além de mais conforto,
com wi-fi e ar condicionado
em alguns dos veículos.
CERTAME.

Entre as mudanças trazidas
pela nova licitação, conforme já antecipado por OVALE,
a nova concessão deve ser
baseada na tarifa técnica de
menor valor para se chegar
em um vencedor. Segundo o
secretário, a concorrência já
deve partir de um patamar menor do que o praticado atualmente. Na última disputa pela
operação do serviço na cidade,
venceu quem ofereceu a maior
outorga, ou seja, o maior valor
para explorar o serviço.
O texto também não deve
incluir a obrigatoriedade de
cobradores nos ônibus, com
meios de pagamentos digitalizados. Segundo a prefeitura,
a remodelação não culminará
necessariamente em demissões, já que esses trabalhadores poderão atuar como
auxiliares nas linhas de maior
demanda. O assunto é alvo de
embate entre a prefeitura e o
Sindicato dos Condutores.

.

12 que integrarão
AVeículos
a nova frota do sistema
de transporte de São
José serão VLPs (Veículos
Leves sobre Pneus).

LEGISLATIVO. A Câmara
de Jacareí irá retomar
as atividades a partir
do dia 4 de maio. As
sessões devem continuar
sem público externo
e atendimentos com
vereadores serão feitos
com agendamento prévio.

PREVENÇÃO

Cruzeiro tem
entrega de
máscaras
COMBATE. A Prefeitura de
Cruzeiro tem realizado a
entrega de máscaras de
proteção em locais de
grande aglomeração, para
evitar a disseminação
do novo coronavírus.
Segundo o município, são
10 mil equipamentos.

entregam ocorrem]
EE“[As
em locais que possam
haver pequenas
aglomerações como
filas de bancos, lotéricas,
supermercados, e
semáforos”.
Prefeitura de Cruzeiro
Assessoria de Imprensa

além
EE“Ademáscara,
eficiente, é um
equipamento de
proteção simples”.
Idem

ATENDIMENTO

Pinda tem
ambulâncias
para Covid-19
SOCORRO. A Prefeitura

de Pindamonhangaba
contratou três ambulâncias
para atuação exclusiva no
transporte de pacientes
com coronavírus. Os
veículos possuem
normas diferenciadas de
desinfecção e higienização.

