
PREFEITURA ESTUDA MELHORIAS NAS LINHAS DE ÔNIBUS DO JOCKEY CLUBE

A Prefeitura de São Carlos está realizando estudos para melhorar o atendimento do transporte
coletivo no bairro Jockey Clube, levando em consideração a reivindicação dos moradores e o
crescente aumento de usuários que utilizam o serviço naquela região da cidade.

Os estudos envolvem análise da oferta de horários, traçado do itinerário, existência ou não de
tempos de folga nas linhas, realização de integração, entre outros. Assim que for concluído o
estudo a Prefeitura, gestora do transporte coletivo da cidade, irá determinar à concessionária
melhoria e, se houver necessidade, aumento na oferta de linhas que atendem o bairro. 

Segundo a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, atualmente de segunda a sexta-feira
o bairro Jockey Clube é atendido pelas seguintes linhas regulares: linha 5168 Jockey Clube x
Botafogo com partida as horas e 10, linha 4366 Jockey Clube x Shopping Iguatemi (horas e
15), linha 3086 Redenção x Jockey Clube - Via Botafogo (horas e 25).

Para reduzir os atrasos operacionais da linha 3086, de segunda à sexta-feira, foi realizada
alteração da programação em julho/2009 no horário das 12 às 19h. Desta forma, entre 6h25 e
11h25, há partidas de hora em hora, sempre aos 25 minutos. Entre 12h e 19h, as partidas
passaram a acontecer às 12h30, 13h40, 14h50, 16h00, 17h10 e 18h20. Após as 18h20, as
partidas voltaram a ser aos 25 minutos de cada hora, até as 22h25.

O bairro é atendido ainda pelas linhas regulares 5367 Jockey Clube x Maria Stella Fagá-Via
Rodoviária /UFSCar (horas e 35) operando aos sábados com um ônibus e a linha 3568 Jockey
Clube x Centro Comunitário (horas e 50) e com última viagem às 13h50. Tanto a linha 5367,
quanto a 3568, não operam aos domingos.

De segunda à sexta-feira o bairro Jockey Clube é atendido também por linhas especiais do
transporte coletivo. No sentido Jockey Clube/Centro operam em horários especiais as
seguintes linhas: 6801 Jockey Clube (06h15) x Redenção, 6104 Jockey Clube (07h20) x
Estação,  Jockey Clube (16h20) x Cidade Aracy II, 6906 Jockey Clube (17h10) x Antenor
Garcia, 6907 Jockey Clube (17h45) x Cidade Aracy I. Já no sentido área Sul/Centro as linhas
são: 9603 Antenor Garcia (05h55) x Jockey Clube, 8601 Redenção (13h) x Jockey Clube, 5604
Miguel Abdelnur (17h15) x Jockey Clube, 9611 Cidade Aracy I (17h45) x Jockey Clube e 6601
Shopping (23h30) x Jockey Clube.

A Prefeitura ressalta que periodicamente estão sendo realizadas reuniões com representantes
da Associação dos Moradores do bairro Jockey Clube para que haja consenso e entendimento
por parte da população residente no bairro, sobre as linhas ofertadas e propostas determinadas
pela Prefeitura à concessionária do transporte coletivo para ampliar as possibilidades de
atendimento das reivindicações ou alterações democraticamente sugeridas pelos usuários do
transporte coletivo.
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