
 

 

 

 

Campinas, 24 de fevereiro de 2021. 

 

Oficio  275/ 2021. 

                                                                                           

Ao Exmo Srº Ayrton Camargo e Silva - Presidente da Empresa Municipal de 

Desenvolvimento de Campinas  - EMDEC. 

 

Venho por meio deste, solicitar ao Exmo Srº Ayrton Camargo e Silva -   Diretor 

Presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas - EMDEC, 

juntamente a equipe e órgão correspondente, o estudo para viabilizar em caráter de 

urgência, melhorias no Transporte Público deste Munícipio. 

Em atendimento em meu Gabinete Estendido, localizado no município de 

Campinas/SP, a qual tenho grande admiração e carinho, recebemos inúmeras reclamações 

de munícipes relacionados ao número reduzido de ônibus relacionado ao transporte 

público, bem como sua superlotação e atrasos nos horários de grade das principais linhas 

periféricas da cidade. Haja visto as questões relacionadas à Saúde Publica que o 

município de Campinas está vivendo devido ao número elevado de casos de pacientes 

diagnósticos com COVID 19 e situação de calamidade pública decretada, bem como 

instalação da fase vermelha em período noturno a partir da data de hoje, 23/02/2021, 

venho através desse solicitar em caráter de urgência,  o estudo para viabilizar melhorias 

no Transporte Público deste Munícipio, assim como nova gestão, disponibilizando frota 

de ônibus, para que os munícipes não andem com superlotação dentro destes veículos;  

quantidade e atendimento referente a escala de horários, dando opções aos usuários. 

Salientamos que ainda, que conforme várias reportagens como segue abaixo, e opinião 

dos usuários, o transporte Público de Campinas/SP, está trazendo muitos transtornos e 

principalmente insegurança a todos, decorrente das péssimas condições de gestão e 

contágio referente a Pandemia a qual nos encontramos. 
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Campinas (SP) decreta fase vermelha das 21h às 5h a partir desta terça (23) 

Publicado em: 22 de fevereiro de 2021 

Ônibus em Campinas 

Somente atividades essenciais poderão funcionar. Medida ocorre por causa do avanço da covid-19. São 

Bernardo do Campo decretou toque de recolher; Araraquara segue em “lockdown”  e Doria deve 

anunciar na quarta endurecimento em todo o Estado de São Paulo 

ADAMO BAZANI 

O prefeito de Campinas, no interior de São Paulo, Dário Saadi, anunciou nesta segunda-feira, 22 de 

fevereiro, durante transmissão ao vivo, que a cidade adotará a Fase Vermelha entre 21h e 5h, de 23 de 

fevereiro a 1º de março. O decreto será publicado no Diário Oficial desta terça-feira (23). 

Só poderão funcionar em Campinas os serviços essenciais como: farmácias, mercados, padarias, 

açougues, postos de combustíveis, lavanderias, meios de transporte coletivo (ônibus); transportadoras, 

oficinas de veículos, hotéis, pousadas e outros serviços de hotelaria e pet shops. 

https://diariodotransporte.com.br/2021/02/22/campinas-sp-decreta-fase-vermelha-das-21h-as-5h-a-partir-desta-terca-23/
https://diariodotransporte.com.br/2021/02/22/campinas-sp-decreta-fase-vermelha-das-21h-as-5h-a-partir-desta-terca-23/
https://diariodotransporte.com.br/
https://diariodotransporte.com.br/2021/02/22/campinas-sp-decreta-fase-vermelha-das-21h-as-5h-a-partir-desta-terca-23/


 

 

Já os restaurantes só poderão funcionar presencialmente até às 21h. Os bares terão que encerrar as 

atividades até àss 20h. 

Além destes horários, bares e restaurantes só poderão atender por delivery e retirada pelo consumidor, 

mas sem consumo local. 

Só poderão funcionar até às 21h os seguintes estabelecimentos: shoppings, academias, clubes, parques 

públicos, salões de beleza e similares e atividades presenciais em instituições de ensino. 

Mesmo sendo consideradas serviços essenciais, igrejas e outras denominações de culto só poderão 

funcionar até 21h. 

Na transmissão, o prefeito explicou que a decisão foi tomada a partir de dados epidemiológicos 

apresentados pela Secretaria de Saúde. 

“Como médico, eu penso primeiro na preservação da vida. Os dados que a Vigilância demonstrou 

exigem uma postura mais firme no combate à pandemia”, disse. 

“Neste momento, não permitiremos mais as duas horas extras de tolerância para os bares e restaurantes, 

que terão que encerrar suas atividades presenciais às 20h e às 21h, respectivamente. Depois deste 

horário, só serão permitidos delivery e retirada”, disse o secretário de Justiça, Peter Panutto. 

Para a diretora da Vigilância em Saúde, Andrea von Zuben, o apoio da população é essencial. “Além da 

abertura dos leitos, estamos atuando para conter a pandemia e vamos ampliar a fiscalização de 

aglomerações. Contamos com a população não só para denunciar as festas clandestinas, mas também 

nos cuidados individuais para diminuirmos a taxa de transmissão na cidade”, explicou. 

Os cuidados, ainda segundo a diretora, são os mesmos, independentemente do tipo de variante que 

circula na cidade. “Os cuidados não mudam. Evitar aglomerações, fazer a higienização das mãos e usar 

máscara são essenciais para a prevenção da doença”, completou. 

A nota da prefeitura explica também que entre 05h01 e 20h59, a cidade volta para a fase amarela. 

Esta fase permite 40% de ocupação em academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, 

shoppings, concessionárias, escritórios, e parques públicos, com expediente até 10 horas diárias para 

restaurantes e 12h para as demais. O horário de funcionamento não poderá exceder as 20h para bares e 

21h para os demais serviços. Eventos que geram aglomeração, como festas e shows, continuam 

proibidos. 

ESTADO DE SÃO PAULO: 

A gestão do governador João Doria deve anunciar na quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021, medidas de 

restrição de mobilidade para tentar reduzir o avanço da covid-19 no Estado de São Paulo. 

A informação é do coordenador-executivo do Centro de Contingência da Covid-19, João Gabbardo, em 

entrevista coletiva ao lado do governador Doria, nesta segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021. 

Segundo Gabbardo, um estudo foi entregue nesta segunda-feira ao Governo do Estado e as medidas 

devem ser anunciadas na quarta-feira (24) e implantadas na sexta-feira (26). 

“O Centro de Contingencia entregou hoje ao governador algumas recomendações, são recomendações 

extraordinárias além do que está previsto no Plano São Paulo, então o governo está fazendo a análise 

dessas recomendações, preparando os atos no ponto de vista jurídico e conforme foi anunciado pelo 

governador anteriormente essas medidas serão anunciadas na quarta-feira para já estarem em vigor na 

sexta-feira”. 

A restrição de mobilidade será um dos principais focos, segundo Gabbardo 



 

 

 “Então essas são recomendações que obviamente vão tratar da redução da mobilidade, de redução da 

movimentação das pessoas e que é o que a gente pode fazer nesse momento, reduzir essa taxa de 

transmissibilidade. Independentemente de ser variante ou não ser variante a forma da gente reduzir essa 

transmissibilidade é a mesma”, disse 

Gabbardo não detalhou quais seriam as medidas, mas deve haver alterações significativas em horários e 

circulação que podem, mesmo que indiretamente, impactar em transportes públicos, como em ônibus, 

trens e metrôs”... 

Fonte: https://diariodotransporte.com.br/2021/02/22/campinas-sp-decreta-fase-vermelha-das-
21h-as-5h-a-partir-desta-terca-23/ 

 
 
 
 
 

 

..”Na pandemia, queixas de lotação no transporte 

coletivo têm alta de 370% 
De março a dezembro de 2020, foram registradas 174 reclamações, contra 37 no mesmo período 

de 2019 

Da Redação | ACidadeON Campinas17/2/2021 12:05 

 

Passageiros reclamam do transporte público em Campinas (Foto: Karen Fontes/Código19)Mesmo com as 

autoridades de saúde recomendando o distanciamento social, as queixas de lotação no transporte 

coletivo de Campinas tiveram aumento de 370% nos meses de pandemia. Os dados foram 

disponibilizados pela lei de acesso à informação a pedido da EPTV Campinas.  

https://diariodotransporte.com.br/2021/02/22/campinas-sp-decreta-fase-vermelha-das-21h-as-5h-a-partir-desta-terca-23/
https://diariodotransporte.com.br/2021/02/22/campinas-sp-decreta-fase-vermelha-das-21h-as-5h-a-partir-desta-terca-23/


 

 

Entre março e dezembro de 2019, o transporte coletivo de Campinas contabilizou 37 reclamações 

de ônibus lotados. De março a dezembro de 2020, o número saltou para 174, mais da metade.  

Se comparado as reclamações registradas durante os 12 meses de 2019 (55) com as de 2020 (176), 

o aumento foi de 220%. A alta também é um reflexo da pandemia do novo coronavírus.   

"É bastante lotação, inclusive ônibus atrasados. Os ônibus não pegam coronavírus, né", reclamou 

uma das usuárias entrevistadas. "Tem gente até saindo pela janela. Todo mundo tá usando máscara, 

tomando cuidado, mas não adianta se os ônibus estiverem todos lotados", disse outra. Entre as 

denúncias, há ainda reclamação sobre a demora entre os ônibus.  

"Passa um ônibus a cada 50 minutos. Quando está lotado tem que esperar mais 50 minutos. Mas 

você acha que a pessoa vai esperar tudo isso, tem emprego para manter", comentou um passageiro. 

As denúncias dos usuários foram feitas pelos canais do "Fale Conosco Emdec", por meio do telefone 

118, formulário web, e da Prefeitura, no telefone 156.  

LINHAS MAIS RECLAMADAS  

De março a dezembro de 2020 a linha com maior número de queixas foi a 131, que faz o Terminal 

Vida Nova. Durante os 10 meses, a linha registrou 20 reclamações de superlotação.  

Também foram alvos de reclamações as linhas 117 (DIC VI), 134 (Terminal Barão Geraldo), 190 

(Jardim São Domingos), 115 (Adhemar de Barros), 116 (Terminal Ouro Verde / Shopping Dom 

Pedro), 212 (Terminal Itajaí), 118 (Terminal Ouro Verde), 345 (Jd. Carlos Lourenço / Cid. Judiciária) 

e 369 (Parque Imperador).  

AÇÕES DA EMDEC  

Questionada, a Emdec disse que as linhas 222, 252, 115, 118 e 212 115, 118, 212, 134 e 413 

receberam veículos adicionais na frota entre os meses de outubro e dezembro.  

Disse ainda que a linha 116 teve reprogramação horária para atender às mudanças do Plano São 

Paulo, e que as linhas 117, 131, 190 e 212 receberam um veículo adicional na frota em operação a 

partir do dia 4 de fevereiro, nos horários de pico.  

Já a linha 369 recebeu aumento de oferta de veículos aos sábados, a partir do dia 6 de fevereiro.  

PROCEDIMENTO DAS QUEIXAS  



 

 

Ainda segunda a Emdec, as solicitações da população, recebidas pelos canais de atendimento, 

subsidiam as análises realizadas pela empresa para melhorar os serviços aos usuários.  

"Só para exemplificar, na primeira semana de fevereiro, 19 linhas receberam mais veículos na frota, 

especialmente nos horários de pico. Nos dias úteis, foram reforçadas as linhas 117, 120, 121, 131, 

135, 154, 190, 210, 212, 214, 229, 371, 397 e 430. Aos sábados, foram reforçadas as linhas 154, 240, 

249, 251, 367 e 369", disse em nota.  

A empresa acrescentou que outra medida adotada foi a disponibilização de frota reserva nos 

principais terminais, para atender rapidamente eventuais ocorrências e aumento da demanda.  

Por fim, a Emdec destaca que, no atual período de pandemia, são 186 linhas em operação, o que 

indica a complexidade do sistema. "É muito dinâmico e precisa de constantes intervenções, 

sobretudo na gestão dos ajustes necessários neste momento de mudança de fases em curtos 

períodos", finaliza”... 

Fonte: https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/viva-campinas/NOT,0,0,1582353,na-

pandemia-queixas-de-lotacao-no-transporte-coletivo-tem-alta-de-370.aspx 

 

Mediante ao exposto, compreendendo a extrema urgência de estudo para 

viabilizar uma melhor ação para o Transporte coletivo do Município em questão, 

solicitamos ações emergências para fase vermelha da Pandemia, no intuito de diminuir a 

superlotação do transporte público, com objetivo de garantir o bem estar dos usuários, e 

principalmente a Saúde deste, garantindo o bem maior, suas respectivas vidas e de seus 

familiares. 

  Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de estima e distinta 

consideração.  

Att. 
 

 

 

___________________________________________ 

Adriana Borgo 
Deputada Estadual 

E Líder  de Partido 

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/viva-campinas/NOT,0,0,1582353,na-pandemia-queixas-de-lotacao-no-transporte-coletivo-tem-alta-de-370.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/viva-campinas/NOT,0,0,1582353,na-pandemia-queixas-de-lotacao-no-transporte-coletivo-tem-alta-de-370.aspx

