Novos articulados
em Florianópolis
Jotur cria corredor troncal com articulados Volvo, tornando mais
eficiente o transporte metropolitano de Florianópolis
Jot r (A ut Ôni bus e Turismo
Josefense), de Palhoça, na Grande
Florianópoli (SC), inicio u em junho
a operação de 10 nov s ô nibus articulados B340M Volvo com 21 metros
de comprimento. Eles fazem a ligação
entre o centro de Florianópolis e o
município de Palhoça, distante 20 quilômetros, oferecendo uma nova alternativa de transporte, mai eficiente e mai rá pido, para a população da cidade.
Com 160 mil habitantes, Palhoça se conectava com
Florianópolis apenas por linha de ô nibus convencionais que partiam de seus bairros e seguiam até o
centro da capital, com diversas paradas pelo caminho.
Com os novos articulados, a Jotur criou um corredor
troncal que liga os centros das duas cidades sem

A

paradas pelo caminho, tornando a viagem bem mai rá pida. Os passageiros
têm acesso aos bairros por meio de linhas alimentadoras.
“Estamos oferecendo um transporte mai rá pido e mais confortável aos
usuários dessas linhas, pois são ônibus de grande capacidade e com moderna tecnologia, com freios ABS e transmissão automática que faz trocas de
marchas quase imperceptíveis”, afirma o gerente da empresa, Alexandre
Spricigo de Souza.
O corredor, que movimenta 30 mil pessoas por dia, tem nos horários de
pico os momentos de maior exigência do veículo, segundo o empresário:
“No trânsito congestionado, o ‘anda e para’ demanda mais resistência do
veículo e mais torque para retomadas rápidas de velocidade. E nesses momentos a caixa automática proporciona mais conforto para o motorista, resultando em conforto e segurança também para os passageiros”, avalia.
A empresa mantém um s stema de monitoramento constante da demanda em suas linhas, denominado PO (P esquisa de Origem e Destino).
“É um sistema dinâmico, que nos mantém informados sobre a necessidade
de redimensionar as linhas, aumentando a frota ou colocan o ô nibus com
mais capacidade, por exemplo.”
Ele acredita que a população de Palhoça está bem atendida por um
bom tempo, com a introdução dos novos articulados Volvo. Mas garante
que “se houver necessidade de ampliação, estamos dispostos a continuar investindo em novos veículos modernos como esses”. n

Humberto Michaltchuk

Com os novos articulados Volvo de
21 metros, a população de Palhoça
tem transporte confortável e eficiente
assegurado para os próximos anos
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