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Perto de completar um mês, sistema de integração ainda é
alvo de muitas manifestações
Estudantes protestaram nesta quarta-feira contra o mal funcionamento do
Sistema Inthegra
Por Laura Parente11 de Abril de 2018, 15:46

Estudantes de diferentes instituições de Teresina se reuniram na manhã desta
quarta-feira (11) em frente à sede da prefeitura para protestarem contra o novo
sistema de integração de ônibus coletivo, o Inthegra. Faltando poucos dias para
completar um mês de sua implementação o sistema ainda é alvo de muitas
manifestações populares.
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Uma das reivindicações dos estudantes é que a prefeitura aumente a quantidade
de ônibus que leva os alunos até o Centro da capital. Segundo estudantes da
UESPI, anteriormente existiam quatro linhas de ônibus que levavam os
estudantes da instituição até a zona, e atualmente só o ônibus Poty Velho-Frei
Serafim (linha 102) atende a essa demanda.
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“Antes na UESPI tinha quatro ônibus, depois diminuíram para três, depois pra
dois e agora só tem o Poty Velho. Segundo eles é porque não tem demanda, mas
quando o ônibus vem, ele fica lotado. É muito complicado.Fica muito estudante
na parada sem conseguir ir pra casa porque não tem ônibus que vem aqui pro
Centro, pra daqui poderem pegar outro transporte pra casa. Eu, por exemplo,
estudo de noite e quando passa um Poty Velho já é 21:20h. Eu chego aqui no
centro e vou pegar outro ônibus pra zona sul já é 20:20h. Eu chego em casa
depois das 23h”, relata a estudante da Uespi e membro do Diretório Central,
Maria Antônia.
O estudante e diretor de Formação Política do DCE-UFPI, Jonas Vicente conta
que os estudantes da UFPI passam pelo mesmo problema. Segundo ele, existiam
as linhas Universidade-Centro (730), Vale do Gavião-UFPI (406) e Saci-UFPI
(726) que levavam os estudantes até o Centro e hoje em dia existe apenas o
Universidade (401). Segundo ele, os responsáveis pelo transporte público
afirmam ter retirados as linhas por falta de demanda. Segundo o estudante, a
atitude apenas piorou a situação dos alunos que agora tem apenas uma opção de
transporte, deixando a linha sobrecarregada.
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“A gente continua tendo um sistema completamente precarizado, ônibus que
quebram o tempo todo e a gente ta pagando mais. A gente ta aqui pra tentar
entender qual é o tipo de transporte que nós queremos pra essa cidade e qual a
forma que isso vai ser resolvido. Os ônibus foram retirados por alegarem falta de
demanda. Ou seja, qual a definição de demanda? Demanda é ter um ônibus
lotado todo dia? Por que é isso que a gente está vendo no 401. É impossível
pegar um 401 depois de 18h”, relata o estudante.
Além disso, os estudantes reivindicam ainda as cobranças indevidas de créditos,
climatização dos ônibus, quantidade limite de passes que podem ser utilizados
por dia, viagens que não integram e acabam cobrando uma passagem a mais e o e
aumento do tempo limite, que hoje é de 2h, entre uma viagem e outra.
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“Ainda tem as cobranças indevidas que estão acontecendo. Você supostamente
vai fazer a integração, mas na verdade quando você vai passar o seu cartão o
sistema cobra. Aconteceu com a gente no final de semana. Minha amiga tinha
apenas um passe e cobrou. Se a gente não tivesse dinheiro para ir pra casa como
íamos fazer? Íamos ficar na rua?”, indaga a aluna e membro do Diretório Central
da UESPI, Nayara Sena.

Documento para a Prefeitura
Os estudantes com o apoio de membros do Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Teresina (Sindserm), produziram um documento onde eles
apontam suas reivindicações e possíveis soluções para que o sistema possa
funcionar corretamente na capital.
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Segundo um dos estudantes, o Secretário de Municipal de Governo, Charles
Carvalho, concordou em receber uma comissão com um representante de cada
entidade para que o grupo pudesse dialogar e entregar o documento.

Um mês do sistema Inthegra
No próximo dia 17 de abril o sistema de integração do transporte público de
Teresina, o sistema Inthegra, completa um mês de sua implementação. Alguns
usuários do transporte público ainda sentem algumas dificuldades para entender
o sistema e apontam algumas falhas em seu funcionamento.
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É o caso da senhora Maria de Jesus, que estava na para de ônibus da Praça da
Bandeira. Segundo Maria de Jesus, ela já esta adaptada com as mudanças de
rotas e nomenclaturas dos ônibus, mas relata que o sistema frequentemente cobra
uma passagem a mais, quando na verdade deveria integras as linhas de ônibus.
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"Eu achei o sistema muito ruim. Eu fui pra zona Sul e era pra fazer integração,
mas quando eu passei meu cartão, contou as duas passagens e não fez a
integração. Em outro dia eu paguei uma passagem até a João XXIII, paguei mais
uma até a integração e depois paguei mais uma até chegar ao Assaí. Então a
integração não funciona toda vez. As vezes dá certo e as vezes não dá", conta
Maria de Jesus.

