
TRANSPORTE COLETIVO TERÁ 8 NOVOS ÔNIBUS

  

Transporte coletivo vai ganhar novos ônibus e monitoramento por GPS
  
A Prefeitura de São Carlos em parceria com a empresa concessionária do transporte coletivo
urbano da cidade (Athenas Paulista) pretende investir neste ano cerca de R$ 2 milhões na
compra de oito novos ônibus. 

Serão sete ônibus convencionais, com acesso exclusivo para cadeira de rodas com plataforma
e elevador, e um micro-ônibus também adaptado para o atendimento de portadores de
necessidades especiais com horário marcado pelo sistema porta a porta.

A Prefeitura pretende investir ainda R$ 500 mil/ano na implantação e operação do sistema
GPS de monitoramento de linhas e cerca de R$ 150 mil na instalação de 50 novos abrigos de
ônibus cobertos e com bancos. “O prefeito Oswaldo Barba determinou investimentos altos no
transporte coletivo porque sabe da necessidade de continuar promovendo melhorias nesta
área”, destaca o secretário. 

A implantação do sistema de GPS nos ônibus vai permitir que o órgão gestor (Prefeitura) e
operador (Athenas Paulista) através de uma central de monitoramento, possam conferir em
tempo real horários, tempo de deslocamento, número de passageiros, manutenção entre
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outros itens, promovendo o estabelecimento do índice de acertabilidade.

O secretário municipal de Transporte e Trânsito, Nilson Carneiro, explica  que a implantação do
sistema vai trazer um benefício muito grande, tanto para o desempenho do Sistema Integrado
de Transporte de São Carlos (Sitrans) como para os usuários. “Vamos melhorar a informação
ao usuário, obter maior agilidade no cumprimento dos itinerários, reduzir  atraso e tempo de
espera, ampliar a capacidade das linhas principalmente nos horários de pico”, ressalta
Carneiro.

Outras ações 
Para a melhoria do sistema de transporte coletivo a Prefeitura, entre outras ações, tem como
meta incentivar o sistema de integração nas linhas, melhorando os pontos de integração com
novos abrigos, divulgando e facilitando o uso do Bilhete de Integração (BIS), proporcionando
assim mais opções de linhas e horários para os usuários de ônibus, ampliar as faixas
exclusivas para ônibus em determinados locais da Avenida São Carlos para a melhoria da
fluidez nas linhas.

A aquisição dos novos ônibus além de renovar a frota, atende a legislação federal, Decreto nº
5.296/2004, que determina que até o ano de 2014 toda a frota nacional deverá ser adaptada
para atender os deficientes. “São Carlos se adiantou a essa legislação porque já havia
entregado 12 novos ônibus em fevereiro de 2009”, lembra o secretário Carneiro.

Segundo a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito operam hoje na cidade no sistema de
transporte coletivo 120 ônibus em 53 linhas regulares e 166 especiais.
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