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TRANSPORTE COLETIVO

Nova empresa pode começar
a operar em setembro
Se documentação
for aprovada,
operação começará
no próximo mês
RODRIGO SOARES / Redação DS

Vandex assumirá transporte coletivo em Tangará

A Vandex Táxi Lotação
Eireli, que recentemente
venceu a licitação realizada pelo Executivo Municipal de Tangará da Serra,
poderá iniciar as atividades do transporte coletivo
já no próximo mês. A possibilidade pode se concretizar caso a documentação
que será apresentada para
o Município seja aprovada,
fazendo com que os usuários finalmente possam
usufruir de um serviço de
maior qualidade. De acordo com o Superintendente de Transportes Aéreos
e Viários (Sutrav), Cássio
Lorenzetti, após vencer a
licitação a empresa já pro-

videnciou o contrato assinado com o Município.
“Agora estamos esperando eles (a empresa)
apresentarem as documentações dos veículos. Apresentando e nós aprovando,
dentro de 30 dias começam
a operar no transporte coletivo de nossa cidade”,
relatou o coordenador, ao
destacar que a Vandex tem
até a próxima semana para
providenciar a devida documentação da frota.
“O serviço da transporte
coletivo irá melhorar significativamente, pois vai trocar toda frota. Contaremos
inclusive com acessibilidade, então irá melhorar mui-

Transporte
coletivo
irá melhorar
muito

to”, comentou Cássio.
Conforme o edital de licitação vencido pela Vandex, o valor da tarifa cobrada será de R$ 3,85 por
passagem.
O critério para a escolha da empresa vencedora
foi o menor valor da tarifa
cobrada dos usuários dos
ônibus, além de atender
as especificações técnicas
exigidas no certame. “Os
veículos deverão ser equipados com elevador hidráulico para atendimento
aos usuários com deficiência ou mobilidade reduzida”, cita um trecho do
edital, informando que a
frota inicialmente prevista
é de no mínimo 10 veículos coletivos, já portando a
nova padronização visual
aprovada pelo Município
de Tangará da Serra. “Os
veículos passarão pelos
quatro cantos da cidade”,
garantiu o coordenador do
Sutrav.
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Ministro da Agricultura, Blairo Maggi

Maggi afirma que chegada de ferrovia
a Cuiabá pode fomentar indústrias
Olhar Direto

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou que a ampliação da
malha ferroviária em Mato
Grosso, inclusive com
uma ligação que passa por
Cuiabá, poderá trazer indústrias para a Capital.
A intenção dos professores que criaram a proposta das duas ligações
ferroviárias, uma ligando
o Município de Alto Araguaia a Uberlândia (MG)
e outra ligando Rondonópolis a Cuiabá e Sinop, é
de ir além do transporte
das safras e criar um polo

industrial no Estado. Um
seminário acontece nesta
segunda-feira, 06, na Assembleia Legislativa para
discutir este tópico.
O intuito é que o Governo Federal abra para a
licitação dois projetos de
interesse para Mato Grosso, a ligação ferroviária
de Rondonópolis /Cuiabá/
Sinop (EF-262), ligando o
Estado de norte a sul e a
Ferrogrão que em breve
será licitada.
A outra proposição da
Proposta de Manifestação
de Interesse (PMI) é ligar
Alto Araguaia, em Mato
Grosso, a Uberlândia, em
Minas Gerais.

