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O estudante de jornalismo
Raphael Lima, 32, esperava
animadonamadrugada chu-
vosadesábado(7)umônibus
no terminal Parque Dom Pe-
dro 2º, no centro de São Pau-
lo. Ia encontrar um grupo de
amigos nas proximidades do
metrô Butantã (zona oeste).
Para o estudante, quemo-

ranaVilaMaria (zonanorte),
a ampliação das linhas da
madrugada facilitou a vida
dos trabalhadores noturnos
e serviu de motivação para
sair de casa e curtir a noite.
“Antes, seabaladanãoes-

tivesse boa e eu quisesse vol-
tarparacasa, tinhaquepagar
uns R$ 70 de táxi”, afirma.
Desde 28 de fevereiro, São

Paulo ampliou a rede notur-
nadeônibusparaatender to-
das as regiões da cidade.
Antes, havia 98 linhas em

operaçãoentre0he4h.Essas
foramextintas ederamespa-
ço às 151 novas linhas.
AgoraLimacomemoraôni-

busdurante todaamadruga-
da da sua casa para o centro
e com intervalos de 15 minu-
tos. “Antes tinhaqueesperar
até uma hora e meia num
ponto de ônibus vazio.”
Aoanunciar amudança, a

As98 linhas até então
emoperação entre 0h
e4h foramextintas
e deram lugar às 151
novas na capital

Prefeituramudou rotas e criououtras linhas;motorista reclamadas exigências

Ônibus namadrugada
divide opinião de usuários

prefeitura disse que o inter-
valo entre os coletivos seria
denomáximo15minutosnas
linhas estruturais, que circu-
lam por grandes corredores,
e de 30 minutos nas 101 li-
nhas que ligam os bairros.
O ajudante de serviços ge-

rais José Otaviano de Paiva,
58, não aprovou amudança.
Antes do início da rede da

madrugada, Paiva pegava
dois ônibus para chegar ao
trabalho e, agora, por causa
doremanejamentode linhas,
são três.Comisso,dizquesai
uma hora antes de sua casa.
Na madrugada de quinta-

feira (5), ele se queixava que
iria chegar atrasado à acade-
mia de ginástica onde traba-
lha na região do Brooklin.
“É uma mudança atrapa-

lhada. Em vez de melhorar,
atrapalha”, afirmou.
Por enquanto, os ônibus

circulam quase vazios nos
bairros. Nas linhas entre ter-
minais, levam cerca de dez
pessoas. Para Acácio Carlos
Ferreira, 21, quemora na zo-
nanorte, pegarocoletivodu-
rante a madrugada é vanta-
joso apenas de um terminal

a outro, porque a espera é de
15minutos.“Quandovocêpe-
ga o ônibus no ponto final
ainda demoramuito.”
No total, há454ônibusem

operação da madrugada,
além de outros 88 reservas.

SEMMUDANÇAS
Para parte dos usuários, a

rede da madrugada nãomu-
dou a rotina de longas espe-
ras, jáquenovas linhas inter-
municipais não entraramno
pacote. O garçom Eduardo
Andrade, 31, por exemplo,
trabalhaparaumbufêemdi-
ferentes locais da capital,
masvive emFranciscoMora-
to, na regiãometropolitana.
Sentado em um banco de

concreto no Terminal Lapa
na madrugada do dia 5, An-
drade tentava passar o tem-
poouvindomúsica emexen-
donocelular. “Seeucochilar
nessebelobanco,osseguran-
ças vêmme acordar”, diz.
Outra reclamação é de co-

bradores e motoristas de li-
nhas que fazem o itinerário
ParqueDomPedro-Pinheiros.
Eles reclamam que o tempo
de30minutosparafazeravia-

gemémuito curto, principal-
mente aos finais de semana.
Eles dizem que perdem

muito temponaruaAugusta,
com o trânsito e com os fre-
quentadores dos bares.
Em nota, a SPTrans infor-

mou que está verificando a
eventual necessidade de fa-
zer ajustes nas linhas.
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OestudanteRaphael, 32, comemora as novas linhasnoturnas

Já o ajudante José Paiva, 58, reclamado excesso debaldeações

A OSS-SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA - UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas interessadas
em participar da Tomada de Preço nº SE-06/2015 para Contratação de

Empresa para Prestação de Serviços de Análise de potabilidade de água, o Edital
estará à disposição dos interessados no dia 20/03/2015 das 9h às 16h, no Hospital
de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av. Brigadeiro Luís Antonio nº
2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6111.

AOSS-SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARAO DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA - UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas interessadas em
participar da Tomada de Preço nº SE-08/2015 para Contratação de Empresa

de Prestação de Serviços analíticos e coleta de amostra para análise de água de
hemodiálise, o Edital estará à disposição dos interessados no dia 20/03/2015 das
9h às 16h, no Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av.
Brigadeiro LuísAntonio nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6111.

17,90*
Por apenas

cada
livro-CDR$

SÃO 20 SUCESSOS,
INCLUINDO AS MÚSICAS:

• “I GOT YOU (I FEEL GOOD)”
• “GET UP I FEEL LIKE BEING

A SEX MACHINE”
• “I GOT THE FEELIN’”

COLECIONE

James Brown é um dos ícones mais influentes do soul. Sua música, melodia e performance

nos palcos influenciaram e contagiaram fãs de várias gerações. O volume 3 reúne o período

mais criativo de sua carreira, incluindo sucessos como: “I Got You (I Feel Good)”, “Get Up I Feel

Like Being a Sex Machine” e “I Got The Feelin’”. Você vai dançar como nunca. Colecione.

ASSINANTE:
NA COMPRA DA COLEÇÃO COMPLETA,
GANHE 6 LIVROS-CDS E O FRETE*.
Ligue (11) 3224 3090 (Grande São Paulo) ou 0800 775 8080 (outras localidades).

www.folha.com.br/souleblues
*Preço e frete válidos para os Estados de SP, RJ, MG e PR. Para outras localidades consulte www.folha.com.br/souleblues. Confira as datas de entrega no site.

NÃO DÁ PARA OUVIR

JAMES BROWN

SEM MEXER OS PÉS.

PRÓXIMO DOMINGO,

MEXA OS SEUS

ATÉ A BANCA.


