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Passageiros continuam
sem opções de ônibus

MARCOS DE PAULA/ DIVULGAÇÃO PREFEITURA

Problema é maior nas linhas 456, 457 e 607 após encerramento da Viação Acari

O

s dias de incertezas
sobre as linhas antes
atendidas pela Viação
Acari continuam. Apesar de passageiros notarem pequena melhora na cobertura
de ônibus da linha 457 (Abolição x Siqueira Campos), o 607
(Rio Comprido x Cascadura)
segue com atrasos. Já o 456
(Méier x Copacabana) não foi
mais visto. De acordo com um
funcionário da empresa Verdun, cerca de 19 coletivos foram remanejados para atender
algumas rotas feitas pela Acari.
O DIA foi a pontos dessas
três linhas. Na 457, os passageiros relataram demora no
início da manhã, mas a situação foi normalizada ao longo do dia. Na 607, a demora,
segundo relatos, chegava a
meia hora. E no ponto final
da 456, no Norte Shopping,
passageiros comentaram
que não viram mais a linha.
Rosemery Marcos, passageira do 607, disse não conseguiu encontrar o ônibus pela
manhã. “Foi um transtorno,
cheguei no ponto, não tinha
ônibus, tive que procurar outro local e pegar outra linha,
ir pra Saens Peña e ir a pé pro
meu trabalho. Agora, voltando está bem melhor”, contou.
Um dos passageiros do
607, Átila Júlio, 32 anos, alegou que o intervalo entre os
coletivos aumentou. “Saio
do trabalho às 23h. No domingo, fiquei esperando o
ônibus até 1h da manhã e

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Programa municipal Favela com Dignidade vai ser lançado hoje

Mais serviços para
comunidades do Rio
Programa da Prefeitura vai focar em
melhorias de casas, turismo e renda

Equipe de O DIA percorreu pontos finais de linhas operadas pela Acari e encontrou poucos ônibus

não passou. Precisei pedir
um Uber para ir para casa. O
tempo também aumentou,
está saindo de meia em meia
hora”, relatou.
Um funcionário que não
quis se identificar disse que
cinco empresas estão operando a linha 607. Atualmente, segundo ele, o intervalo
entre os coletivos é de oito
minutos.
A assessoria da Secretaria
Municipal de Transportes informou que, caso o contrato
não seja cumprido, a prefeitura poderá decretar o fim
das concessões e realizar
nova licitação para definir
quem vai operar as linhas.

CRISE NO SETOR

Sindicato faz apelo à Câmara
N O presidente do Sindicato
dos Rodoviários do Rio, Sebastião José, enviou à Câmara dos
Vereadores, na tarde de ontem,
um ofício em que solicita que
seja realizada, com urgência,
uma audiência pública com a
finalidade de saber a real situação em que se encontra o
sistema de transporte rodoviário na cidade.
Sebastião pede ainda aos
vereadores que sejam convidados representantes de

consórcios, empresas, sociedade civil, Ministério Público
e da Secretaria Municipal de
Transportes.
Hoje, às 10h, 600 profissionais da Viação Acari são aguardados na sede do Sindicato dos
Rodoviários, em Rocha Miranda, para uma assembleia. No
encontro, serão discutidos o
pagamento dos salários atrasados, cesta básica, 13° e ticket alimentação, entre outros
asssuntos.

A Prefeitura do Rio, através da Secretaria Especial da Ação Comunitária (SEAC), lança hoje, às
10h, no Palácio da Cidade,
o programa Favela com
Dignidade, que abriga
três importantes projetos: ‘Turistando com a comunidade’, ‘Casa Carioca’
e ‘Recicla Comunidade’.
Além de dar voz e vez às
comunidades, a iniciativa vai levar importantes
serviços às comunidades.
O Programa Favela com
Dignidade vai contemplar
as favelas com Índice de
Desenvolvimento Social
(IDS) menor que 0,55.
Mesmo critério adotado
pelo Instituto Pereira Passos (IPP) para os Territórios Sociais. O IDS considera serviço de abastecimento de água, esgoto
adequado, coleta de lixo
adequada, número de banheiros por moradores,
número de analfabetos de
10 a 14 anos, rendimentos

per capita em salário mínimo e número dos domicílios
com rendimento per capita
de até um salário mínimo. O
IDS é considerado até 1.
A s comunidades Vila
Sapê, Asa Branca e Virgolândia, situadas na região de Jacarepaguá, são candidatas a
receber, a partir do segundo
semestre, os benefícios do
Favela com Dignidade.
O projeto ‘Turistando com
a comunidade’ quer garantir
ao morador de favela o direito de conhecer a cidade onde
mora com visitas guiadas.
Já o ‘Casa Carioca’ pretende
melhorar as casas que ofereçam risco à saúde.
O ‘Recicla Comunidade’ mostrará que é possível
transformar lixo em dinheiro, gerando renda.
O morador deve levar seu
material ao Centro de Apoio
para Reciclagem (CAR), que
será instalado. Ele receberá
pelo peso do material, que
será creditado em cartão ou
através de aplicativo.

