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Transporte público passa
por penúria e descaso

DIVULGAÇÃO

Passageiros denunciam que veículos estão deteriorados, com superlotação e sujos

U

m flagrante feito pelo
fotojornalista Estefan
Radovicz, do jornal O
DIA, expõe o abandono do sistema de transporte
público de ônibus no Município do Rio. Na imagem, é possível identificar que os dutos
de ventilação do veículo estão
cobertos de poeira, indicando a falta de manutenção adequada em um momento que a
circulação de ar garante a proteção contra o contágio pela
covid-19.
Estefan costuma se deslocar pela cidade do Rio utilizando diversas linhas das Zonas
Norte e Sul da cidade. Em todos os itinerários, o repórter
identificou a má integridade
dos veículos.
“Tenho percebido que a
conservação e limpeza dos
ônibus foi reduzida comparando a antigamente. Algumas dessas linhas historicamente só utilizam veículos velhos e com problemas. O que
eu reparo é que as empresas
não estão dando conta de fazer a manutenção e limpeza
adequada deles. Além disso,
álcool em gel eu nunca vi nas
unidades que utilizo”, afirmou.
No Twitter, um passageiro
que utilizava a linha 821, em
Campo Grande, na Zona Oeste, afirmou ter desistido do
transporte público e agora faz
seu trajeto a pé, preferindo andar cinco quilômetros do que
pegar ônibus devido à lotação,
desconforto e calor. “Meu di-

ESTEFAN RADOVICS

Danilo era investigado por homicídio e extorsão, entre outros crimes

Vereador Caxias é
assassinado a tiros
Danilo do Mercado e seu filho Gabriel
foram mortos no Jardim Primavera

Linhas de ônibus estão operando sem manutenção e limpeza pela cidade, justo no meio da pandemia

nheiro as empresas de transporte já não veem há muito
tempo. Comprei um tênis
adequado e vou caminhando,
nada como uma boa música
para romper grandes distâncias”, concluiu.
O DIA procurou a Rio
Ônibus, que enviou uma nota
informando que “ao completar um ano das mudanças de
comportamento social, reflexo da pandemia, os consórcios
operadores das linhas de ônibus acumulam déficit de re-

ceita de R$1,2 bilhão. A média
diária de passageiros transportados caiu de 3,5 milhões
para 1,8 milhão. Ao longo de
quase um ano de cálculos, deixaram de ser transportados
500 milhões de passageiros.
Esta realidade impacta diretamente nas operações diárias,
que passam por processo de
envelhecimento da frota e dificuldades orçamentárias para
custeio de salários, compra de
combustíveis e implementação de investimentos”, disse.

No site da Prefeitura do Rio
existia o portal ‘Transparência da Mobilidade’, que está
indisponível. Nele era possível identificar o ranking com
as melhores e piores empresas e linhas de ônibus, feito
pela Secretaria Municipal de
Transportes do Rio (SMTR). A
secretaria informou que está
atualizando os dados e vai reativar o serviço.
Reportagem do estagiário Jorge
Costa,sob supervisão de Thiago Antunes

O vereador de Duque de
Caxias pelo MDB, Danilo
Francisco da Silva, o Danilo do Mercado, de 53 anos,
foi morto a tiros ontem no
bairro Jardim Primavera, nas imediações da Alameda Américo Campos no
município da Baixada. O filho dele, Gabriel Francisco
Gomes da Silva, de 25, também foi morto no mesmo
atentado. Danilo foi o oitavo vereador mais votado
com 6.080 votos.
A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) informou que
está investigando a ocorrência. Agentes permaneceram no local até a realização da perícia. Danilo do
Mercado era investigado
pela DHBF em inquéritos
que apuram homicídios,
formação de milícia e grupo
de extermínio, grilagem de
terras, extorsão e ameaça.
O prefeito Washington
Reis e os deputados Gutemberg Reis (federal) e Ro-

senverg Reis (estadual) emitiram nota conjunta de pesar:
“É com grande tristeza que o
MDB/Duque de Caxias recebeu, nesta quarta-feira, a notícia do falecimento do vereador
Danilo Francisco da Silva, conhecido como Danilo do Mercado, e do seu filho, Gabriel
Francisco Gomes da Silva. À
família enlutada as nossas sinceras condolências e que Deus,
em sua bondade infinita, traga o conforto necessário neste
momento difícil”.
A Câmara de Vereadores
também lamentou. “É com
extremo pesar que a Câmara Municipal de Duque de
Caxias, em nome de todos os
vereadores e servidores, comunica o falecimento do vereador Danilo Francisco da
Silva, o Danilo do Mercado. O
vereador deixa como legado
uma belíssima trajetória marcada pelo respeito ao próximo,
amor e dedicação ao trabalho
e à família. Pedimos a Deus
que conforte o coração dos familiares e amigos”.

