Governo orienta usuários sobre medidas de
contenção ao vírus no transporte
intermunicipal e metropolitano
Ação educativa realizada na rodoviária de Belo Horizonte buscou apresentar medidas de precaução
ao coronavírus determinadas pelo governador Romeu Zema e orientar usuários 21 de Março de
2020 , 10:05
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Usuários do transporte intermunicipal e metropolitano receberam, neste sábado (21/3), orientações
a respeito das novas regras em vigor no Sistema, em decorrência do coronavírus (COVID-19) e como
medidas de profilaxia e contenção do vírus. A blitz educativa, promovida em conjunto pela Polícia
Militar de Minas Gerais, Comando de Policiamento Rodoviário, o Batalhão de Trânsito de Belo
Horizonte e o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG),
aconteceu no Terminal Rodoviário de Belo Horizonte.
O objetivo da ação foi fiscalizar o cumprimento da medida, mas, principalmente, esclarecer os
usuários a respeito das medidas colocadas pela Deliberação nº 8 do Comitê Extraordinário
COVID-19, de 19 de março de 2020, que dispõe, entre outras coisas, que o transporte coletivo de
passageiros, público e privado, urbano e rural, não exceda a capacidade de passageiros sentados (...)
e que o transporte coletivo intermunicipal de passageiros, público ou privado, seja realizado sem
exceder a metade da capacidade de passageiros sentados.
“A colaboração do usuário para o cumprimento da medida, tomada como precaução ao coronavírus,
será fundamental, não entrando ou insistindo em entrar em veículos que já estejam com a lotação
estipulada. Por isso, acreditamos que, neste primeiro momento, as medidas têm que ser educativas,
de orientação”, afirma o diretor de Fiscalização do DER-MG, Anderson Tavares.
A Deliberação instrui às autoridades sanitárias e aos órgãos de Segurança Pública do Estado a
fiscalização de estabelecimentos, entidades e empresas, públicas e privadas, concessionários e
permissionários de transporte coletivo e de serviço público, também das fronteiras do Estado, acerca
do cumprimento das normas estabelecidas.
“Durante a conversa com os passageiros, percebemos que a maioria não tinha conhecimento, ainda,
da deliberação, mas receberam muito bem, entenderam que a medida visa minimizar a disseminação
do vírus”, afirmou o Capitão Marco Felipe da Silveira, da Polícia Militar.
A fiscalização do DER-MG, órgão responsável por fiscalizar os Sistemas de Transporte Metropolitano
e Intermunicipal no estado, continua os trabalhos e, portanto, também fiscalizará a medida,
apoiando as autoridades sanitárias e os órgãos de Segurança Pública.
Euler Rocha, que estava na rodoviária embarcando no ônibus para Mateus Leme, acredita que a
medida será benéfica. “Achei a ideia bacana, porque reduz o contato. Quando o ônibus está cheio a
gente esbarra muito com os passageiros, o contato é maior. A redução de 50% dá mais segurança
tanto para você mesmo quanto para as pessoas que estão perto de você”, opinou.
Ainda neste sábado (21/3), também foram realizadas blitze conjuntas em Montes Claros, Uberaba e
Uberlândia. A ideia é que elas continuem em diversos municípios do estado nos próximos dias.
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