
 

Passageiros do Entorno pedem melhorias no transporte público
A Viação Anapolina é a única empresa que tem linhas para Luziânia, Valparaíso, Cidade Ocidental, Jardim Ingá e
Novo Gama. Os moradores querem mais ônibus e mais linhas.

 

 « dê sua nota

A qualquer hora do dia, a fila é grande para conseguir transporte para o Entorno. “Qualquer dia, qualquer hora é
desse jeito. A gente chega atrasado no trabalho e os ônibus não têm um horário certo pra chegar”, reclama o
comerciante Mauro Costa.

E quando o ônibus chega tem muita confusão. “É um Deus nos acuda para você entrar. A culpa nem é tanto da
empresa. É essa rodoviária que não tem capacidade para receber a quantidade de pessoas e de transporte, porque
não tem estacionamento para os ônibus”, acrescenta o comerciante Mário Gomes.

A falta de baias para dividir as vagas na Rodoviária do Plano Piloto dificulta ainda mais a vida dos passageiros. “A
gente está sujeito a ter algum acidente quando desce do ônibus. Eu acho horrível”, reclama a cozinheira Aldelina
Santos.

Além disso, a Viação Anapolina é a única empresa que tem linhas para as cidades do Entorno Sul: Luziânia,
Valparaíso, Cidade Ocidental, Jardim Ingá e Novo Gama. E os passageiros reclamam do monopólio.

A empresa chegou a renovar parte da frota. Porém, como a quantidade de ônibus novos nem sempre é suficiente
nos horários de grande movimento, a empresa que faz linha para o Entorno Sul coloca ônibus mais velhos para
circular. Um deles, por exemplo, é de 1997.

“É tudo velho, tudo quebrado. Não presta pra nada. E a passagem que a gente paga é cara: R$ 3,70”, reclama uma
passageira. “Tudo quebrado e a quando a gente liga para reclamar, ninguém faz nada”, acrescenta outra.

A Viação Anapolina informou que os ônibus velhos devem ser renovados ainda este ano. A Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT) informou que o edital da licitação para novas empresas, que fazem linhas para o
Entorno, deve ser publicado em novembro.
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