
Após um ano fechada, rodoviária de
Guarulhos reabre vazia
G1 encontrou apenas dois passageiros no local à
espera de ônibus. Empresa que administra diz que
operação é retomada gradativamente.

Rodoviária de Guarulhos ficou fechada por quase um ano depois que telhado caiu numa
tempestade; apesar de reaberto, terminal ainda não recebe passageiros (Foto: Rosanne
D'Agostino/G1)

Após quase um ano fechada, a rodoviária de Guarulhos, na Grande São
Paulo, reabriu com poucos passageiros, nenhuma loja em funcionamento
e apenas alguns guichês vendendo passagens de ônibus, como verificou
o G1 em visita ao local nesta segunda-feira (15). O terminal rodoviário da
cidade fechou em 27 de março do ano passado depois que parte do
telhado caiu por uma forte tempestade.

http://g1.globo.com/sp/sao-paulo/cidade/guarulhos.html


Dayane Rodrigues, 22, única passageira à
espera
do ônibus para Rio (Foto: Rosanne
D'Agostino/G1)

Lojas ainda não foram instaladas no
terminal
(Foto: Rosanne D'Agostino/G1)

Segundo a Prefeitura de Guarulhos, o
local ficou fechado para obras de
reforma da estrutura metálica e o
equipamento foi entregue na sexta-
feira (12). Mas o terminal ainda
aparenta estar fechado. Segundo a
Socicam, que administra o terminal,
“os serviços de operação estão sendo
restabelecidos gradativamente”.

Nesta segunda-feira, os
estabelecimentos e o guarda-volumes

estavam fechados. Apenas um ônibus ocupava o espaço destinado aos
veículos. Nos três guichês em funcionamento, os funcionários preferiram
não falar com a reportagem. Uma lotérica e uma farmácia traziam placas
que anunciavam funcionamento em “breve”. Pela vidraça, via-se que as
instalações não estavam prontas.

A reportagem do G1 encontrou apenas uma passageira que esperava
para ir ao Rio de Janeiro. “Acho que a população não está por dentro”,
afirmou Dayane Gomes Rodrigues, de 22 anos, que aguardava em uma
das plataformas. “Eu mesma fiquei surpresa. Estava acostumada a
esperar o ônibus ali fora.”

O amigo Anderson Barbosa, de 32
anos, conta que sempre acompanha
Dayane para pegar o ônibus, vindos
do Jardim Presidente Dutra. “Daí já
vem a primeira dificuldade, porque
nosso ônibus não para aqui, ele para
lá do outro lado”, diz ele.

A um custo de R$ 18,9 milhões, o
terminal está localizado no Parque
Cecap, a cerca de dez minutos de



Guarda-volumes estava fechado
(Foto: Rosanne D'Agostino/G1)

carro do aeroporto de Cumbica e a 15 minutos do Centro da cidade,
próximo ao Hospital Geral de Guarulhos. Com capacidade para 4 mil
passageiros por dia em média - 120 mil por mês - ele está à quase a
mesma distância entre o Centro e o Terminal Rodoviário do Tietê, na
capital, com média de circulação de 90 mil usuários por dia.

Com capacidade para 4 mil passageiros por dia em média, 120 mil por
mês, ele está a quase a mesma distância entre o Centro e a rodoviária
Tietê, com média de circulação de 90 mil usuários por dia.

Ambos os terminais são
administrados pela Socicam. O de
Guarulhos conta com uma área de 7
mil metros quadrados, pronto para
atender mais de cem destinos, com
20 terminais de embarque, 15 guichês
para venda de passagens, dez salas
comerciais, guarda-volumes e
estacionamento.

Nesta segunda, no entanto, os
estabelecimentos e o guarda-volumes estavam fechados. Apenas um
ônibus ocupava o espaço destinado aos veículos.

Uma lotérica e uma farmácia traziam placas que anunciavam
funcionamento em “breve”. Pela vidraça se via que não havia instalação
pronta.

“Comer aqui é impossível. Comemos ali do outro lado da rua”, afirma
Barbosa. Mas ele elogia a construção do terminal. “Aqui é muito mais
fácil e barato, o que precisa é divulgar que existe.” Nos três guichês em
funcionamento, os funcionários preferiram não falar com a reportagem.

Retomada gradativa
Procurada pelo G1, a Socicam informou que a entrega das obras do
Terminal Rodoviário Turístico de Guarulhos aconteceu em 8 de dezembro



Espaço para embarque e desembarque de
passageiros em frente à rodoviária nesta
segunda
(Foto: Rosanne D'Agostino/G1/G1)

de 2010, sob administração do
Consórcio Terminal Guarulhos, e que
as operações tiveram início em 18 de
junho de 2011.

"Em 28 de março de 2012, após uma
forte chuva, houve um deslocamento
da cobertura, e por isso o
empreendimento foi interditado pela
Defesa Civil do Município de
Guarulhos", diz em nota. "Após a
realização de todos os reparos

necessários, o local passou por avaliação dos órgãos competentes e foi
liberado para utilização pública em 12 de abril de 2013."

Ainda segundo a Socicam, "com a liberação, os serviços de operação
estão sendo reestabelecidos gradativamente, dependendo também da
disponibilidade das empresas de ônibus, lojistas e demais empresas que
atuam no local".

"Os embarques e desembarques de passageiros e as vendas de
passagens já estão sendo realizados dentro do terminal. Até o momento,
o terminal disponibiliza linhas para Belo Horizonte, Mariana, Ouro Preto,
Praia Grande, Rio de Janeiro, Santos e São Vicente, porém as empresas
de ônibus têm interesse em regulamentar outras linhas para que essas
também passem pelo Terminal de Guarulhos", conclui a nota.

 



Guichês vazios no terminal (Foto: Rosanne D'Agostino/G1)


