MOMENTO TRANSPORTE COLETIVO

Nova linha no Centro
A linha de ônibus é mais uma opção para as compras de final de ano
Está circulando uma nova linha
do transporte público, a 2010 – Circular/Centro, para atender às pessoas que trabalham ou moram no
Centro expandido de Joinville. A linha facilita o acesso a locais como o
Hospital Infantil, Maternidade Darcy
Vargas, Fórum, Câmara de Vereadores e Conurb, além de supermercados, restaurantes, colégios e clínicas
recentemente abertos na cidade.
Dois ônibus fazem o percurso
numa frequência média de 17 minutos, em um só sentido, com partida
na rua 9 de Março, em frente ao antigo Besc, próximo ao Terminal Central, de segunda a sábado. A linha
não entra no Terminal Central, mas
faz integração temporal com as demais linhas por meio do cartão Ideal.
“A nova linha facilita o deslocamento
das pessoas que precisam ir ao Centro e que hoje utilizam o automóvel
para percorrer um ou dois quilômetros e ainda precisam usar o estacionamento pago”, explica o presidente
da Fundação Ippuj, arquiteto Luiz
Alberto de Souza.
A linha também favorece as pessoas que nesta época do ano se deslocam para fazer compras e têm mais
dificuldade de circular e estacionar
seus veículos no Centro da cidade.
Souza destaca ainda a possibilidade dos usuários que chegam ao
Centro de utilizar essa linha para
complementar seus trajetos, e que a
inovação integra uma série de ações
planejadas pelo Ippuj para qualificar
o sistema. “O itinerário da Circular/
Centro foi concebido para oferecer
mais conforto e ampliar as opções
de transporte público sem custo
adicional, pois a linha utiliza a tari-

Conheça
o itinerário
Rua 9 de Março, av. Hermann A.
Lepper, rua Itaiópolis, rua Orestes
Guimarães, rua Rolf Colin, rua Dr.
João Colin, rua Araranguá, rua XV
de Novembro, rua Aquibadan, rua
Des. Nelson N. Guimarães, rua Oscar
Schneider, rua Visconde de Taunay,
rua Ministro Calógeras, rua Gal. Valgas Neves, rua Plácido O. de Oliveira,
rua São Paulo, rua Ministro Calógeras, av. JK e rua 9 de Março.

Como funciona a
integração temporal
da Circular Centro
• É válida somente para os portadores do cartão Ideal, feito gratuitamente na Passebus.

• Ao entrar no primeiro ônibus ou
em um dos terminais ou estações
da cidadania, o cliente passará
seu cartão Ideal pelo validador.

• O sistema eletrônico grava no
cartão dados referentes à data,
hora, linha, sentido e tempo de
integração.

• No espaço de uma hora o cliente
poderá trocar de ônibus, fora de
um terminal de integração, sem
pagar uma nova passagem.

• O cliente que vier de um bairro
fa normal e a integração temporal,
contemplando a diretriz do Plano
Diretor e a política do atual governo,

que é qualificar o sistema de transporte coletivo de Joinville”, complementa.

Informações sobre horários podem ser obtidas pelos telefones 156 e
0800 47 5001, de segunda a sexta-feira, e pelos sites www.gidion.com.br e
www.transtusa.com.br

de Joinville até o Terminal Central, e sair dele, poderá utilizar a
linha Circular Centro no espaço
de uma hora.

• Outras linhas do transporte também têm Integração Temporal entre
grupos. Mais informações na Passebus pelo telefone 0800 47 5001.

Um ano da Linha Madrugadão
Em dezembro as linhas Madrugadão completam um ano de operação. Criadas como opção para
os profissionais que trabalham no
período noturno e para as pessoas
que gostam de sair à noite e voltar

para casa sem riscos ao volante,
as linhas Madrugadão operam de
forma circular a partir do Terminal
Central e atendem aos 12 bairros
mais populosos da cidade: Atiradores, Estevão de Matos, Escolinha,

Guanabara, Itinga, Morro do Meio,
Costa e Silva (via Elza Meinert), Jardim Paraíso, Vila Nova, Espinheiros,
Iririú e Aventureiro. Nas noites de
domingo a quinta-feira o Madrugadão tem saída do Centro à 1h30. Já

nas noites de sextas e sábados, com
três horários de saída do Terminal
Central - 1h30, 2h30 e 3h30 –, o Madrugadão garante o funcionamento
ininterrupto do transporte coletivo
nas 24 horas do dia.

