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D.O.E. Executivo I

EMTU padroniza cor dos ônibus da
região metropolitana de Campinas
Objetivo é normalizar o serviço, facilitar a identificação por parte dos usuários e dificultar a ação de clandestinos
A Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos de São Paulo
(EMTU) está padronizando as cores
dos ônibus que fazem linhas intermunicipais na região metropolitana de
Campinas. Os veículos das 11 empresas que operam serão pintados de
azul, vermelho e cinza. A previsão é
que, até julho do ano que vem, todos
os veículos estejam de acordo com a
padronização. A mudança tem por
objetivo facilitar a identificação por
parte dos usuários.
Atualmente, a frota das empresas
é de 459 coletivos. Desse total, 40 são
novos e pertencem às operadoras
Bonavita e Rápido Luxo Campinas.
São equipados com ar-condicionado,
estofamento e lixeiras. São 170 linhas
que atendem às 19 cidades da região,
realizando aproximadamente 6 mil
viagens por dia. Transportam, em
média, 142 mil passageiros por dia
útil.
Além dos 459 ônibus, entrarão em
operação outros 58, distribuídos entre
as concessionárias. Estavam em reserva técnica, fora de circulação devido à
concorrência com o transporte clandestino feito por peruas. A entrada em
circulação desses veículos propiciará a
criação de 266 empregos diretos nas
empresas.

FROTA

REGULARIZADA

A regularização do transporte por
peruas na região de Campinas teve início em dezembro do ano passado. Com
a nova determinação, a EMTU cadastrou 173 pessoas que poderão trabalhar normalmente em linhas intermu-
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Os ônibus da região de Campinas
atendem 170 linhas, ligam
19 cidades e transportam
142 mil pessoas por dia

nicipais entre as 19 cidades da área,
utilizando peruas ou microônibus. Os
motoristas fazem parte do programa
Operador Regional Autônomo (Orca).
A partir de 1º de setembro, quem
não estiver regularizado não poderá
circular, sob risco de apreensão do
veículo. Para retirar o bem, o motorista deverá pagar taxa de estadia e
multa de R$ 2.606,11. Na reincidência, o valor sobe para R$ 5.212,22.
Peruas e microônibus autorizados deverão rodar com selo de inscrição da EMTU, afixado no pára-brisa

dianteiro. A empresa administra as
linhas intermunicipais de Campinas e
região há um ano.
A EMTU também atua na Grande
São Paulo e Baixada Santista. Na
região da capital, é responsável por
52 empresas operadoras, frota de 4
mil ônibus, 600 linhas e 1,3 milhão de
pessoas transportadas por dia útil. Na
Baixada, cinco concessionárias, 400
veículos, 45 linhas e 140 mil pessoas
transportadas diariamente.
Da Agência Imprensa Oficial

Homenagem a Pierre Restany no
Museu de Arte Contemporânea

Escultura usa "fósseis pós-industriais"

O Museu de Arte Contemporânea
(MAC), ligado à Universidade de São
Paulo (USP), inaugurou ontem a
exposição Homenagem a Pierre
Restany, com 29 obras da artista
plástica Sonia Von Brusky. O público
pode conferir, com entrada franca,
até 22 de setembro, trabalhos que
celebram a vida do teórico criador do
Novo Realismo, falecido aos 72 anos
de idade, em Paris, no mês de maio e
considerado um dos mais influentes
críticos de arte do século 20.
As 29 esculturas em metal, mármore e poliéster, em exposição, foram
confeccionadas pela escultora a partir de fragmentos de canos e escapamentos de automóveis. Integram a
coleção "fósseis pós-industriais" e
representam o movimento liderado
por Restany, que expressa questões
industriais e urbanas.
O crítico descreveu assim as
peças: "A mensagem veiculada é

clara: simboliza um sinal de alerta
planetário. Esses agentes diretos de
nocividade nos conscientizam quanto à preservação universal do meio
ambiente, através do expediente de
uma manipulação lúdica".
A curadoria da exposição é de
Daisy Peccinini, Elza Ajzenberg e
Kátia Canton. O MAC abre ao público
de terça a sexta-feira, das 10 às 19
horas. Aos sábados, domingos e feriados das 10 às 16 horas. O endereço é
Rua da Reitoria, 109-A – Cidade
Universitária – capital.

Estação Ciência/USP
terá palestra
sobre alinhamento
dos planetas
.
Hoje, às 15 horas, na Estação
Ciência, o astrofísico Enos Picazzio,
professor do Instituto de Astronomia,
Geofísica e Ciências Atmosféricas da
USP, ministrará palestra sobre o
fenômeno Oposição, que ocasionará
a maior aproximação entre Marte e a
Terra nos últimos 60 mil anos.
Amanhã, noite em que o fenômeno ocorrerá, Marte deverá ser um
dos astros mais destacados no céu. A
distância que separará os dois planetas será de 55,8 milhões de quilômetros. Essa Oposição (nome atribuído
pelos astrônomos ao alinhamento
entre o Sol, Marte e a Terra) já ocorreu em décadas passadas, possibilitando um grande espetáculo que
pode ser observado a olho nu.
Além da explicação do fenômeno, o professor abordará aspectos
históricos sobre Marte, as características do planeta, os objetivos das pesquisas sobre esse assunto e os desafios da sua exploração.
Da Assessoria de Comunicação Estação
Ciência - USP

SERVIÇO

Rogério Silveira
Da Agência Imprensa Oficial

SERVIÇO
MAC-USP – www.mac.usp.br
Agendamento de visitas – tel. (11)
3091-3327

As inscrições são gratuitas e poderão
ser feitas pelo e-mail
eventos@eciencia.usp.br, pelo
telefone 3675-8828, ou pessoalmente.
A Estação Ciência fica na Rua
Guaicurus, 1.394 - Lapa e funciona de
terça a sexta-feira, das 8 às 18 horas.
Aos sábados, domingos e feriados,
das 13 às 18 horas. Entrada franca.

