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CIDADES

Carona aumenta como opção para
transporte em Goiânia
Adeptos de compartilhamento de veículo relatam economia e comodidade
como vantagens. Aplicativos de mobilidade podem ajudar a encontrar
parceiros para deslocamento

24/07/2019 - 22:05

Visando a economia de tempo e dinheiro no deslocamento diário,
entre casa e trabalho, muitos goianos estão aderindo à opção de
carona como alternativa para transporte. Este é o caso de um grupo de
sete amigos, que há cerca de 15 anos adotou o método. A modelista
Cleudes Maria da Costa, de 46 anos, e o gerente de criação, Geraldo
Gomes Ribeiro, de 50, que trabalham juntos e residem em Trindade,
foram os primeiros a adotar o compartilhamento e se tornaram
referência em meio aos conhecidos. Eles relatam que a empresa os
transferiu para Goiânia.

Diante de 30 quilômetros a serem percorridos diariamente surgiu a
ideia dos dois trabalhadores de compartilhar o mesmo carro. “No
transporte público gastaríamos até 3 horas para chegar e de carro
levamos 50 minutos da casa ao trabalho”, compara Ribeiro.

Além disto, seria necessário que eles pegassem três ônibus, sendo um
intermunicipal, que liga Trindade à Goiânia e enfrentar a espera em
outros dois terminais movimentados da capital: Padre Pelágio e Praça
A.

Outros cinco colegas de trabalho viram as vantagens e embarcaram,
literalmente, na ideia. São eles Jonas Novais, Ludmila Gonçalves,
Adriana Caballero, Letícia Fernanda do Carmo e Vani dos Santos.

Cleudes Maria (direção) e o colega Geraldo Gomes Ribeiro; mais cinco compartilhamento carro
com eles (Foto: Wildes Barbosa)
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Cleudes, que se tornou a motorista �xa. Ela diz que a parceria deu tão
certo, que compraram um carro recentemente, também de sete lugares,
com maior conforto e todos ajudam.

O arte-�nalista, Jonas Novais dos Santos, de 46 anos, conta que mesmo
com carro próprio, não abre mão de fazer parte do grupo. “Além dos
horários, que são melhor aproveitados, precisamos pensar também na
qualidade do trânsito. Não faz sentido haver sete pessoas ocupando
sete carros diferentes. Imagine como o trânsito nesta região, que já é
conturbado, �caria”, pondera.

Sustentabilidade

De acordo com um estudo realizado em 2018 pela Confederação
Nacional de Municípios (CNM), Goiânia é a capital que possui a 6ª
maior frota de carros do País, o que leva a uma relação de 2,42
habitantes por carro. A média nacional para o indicador é de 3,89. A
analista de meio ambiente, Rosana Ozório, de 28 anos, às vezes
também utiliza a opção de carona, principalmente pela consciência da
mobilidade urbana.

“Fazer escolha por carona, assim como de transportes alternativos
como bicicletas, ajuda na redução da emissão de CO2 e outros gases na
atmosfera, que contribuem com o aquecimento global. Para se ter uma
ideia, um carro 1.0 rodando 200 km/mês emite aproximadamente 20  kg
de gás carbônico por ano”, exempli�ca Rosana.

A otimização de tempo e mudança no per�l dos goianos, também são
apontados pelo arquiteto e urbanista, Paulo Renato Alves, conselheiro
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO). “Um dos
maiores problemas enfrentados nas metrópoles são os transportes
coletivos. Por isto, o aumento de pessoas aderindo alternativas (de
transporte)é notório”, destaca.

Paulo Renato relata que viu vários clientes do escritório dele abrirem
mão de seus veículos próprios mesmo com grandes patrimônios. “Ao
invés de enfrentar um tráfego intenso, gastando horas, é possível ser
produtivo no trajeto ao trabalho, como checar e-mails e tantas outras
possibilidades”, pontua. “Há dez anos, todo jovem ainda sonhava em
ter um carro próprio. Hoje não é mais desta maneira”, compara o
arquiteto.

O arquiteto e urbanista traz também um exemplo vindo da Europa, que
mostra uma mudança de comportamento. “Existe hoje um aplicativo
europeu no qual as pessoas marcam seus hábitos diários e por meio
de uma inteligência arti�cial um micro-ônibus faz o mapeamento e
busca até dez pessoas no local”, conta. Isto poderia signi�car, lembra
ele, dez carros a menos poluindo.

 

Carona não pode ter cobrança

O gerente de transportes da Agência Goiana de Regulação (AGR),
ressalta que os aplicativos, por terem rastreamento, se tornam mais
con�áveis. Também é importante não haver custeio, caso contrário se
torna irregular. “Incentivamos esta forma de condução desde que seja

Classi Clube O Popular Jornal Daqui Jornal do Tocantins Ludovica

62 99995 2795 CAU ANUNCIE AQUI ASSINE JÁ

CAPA POLÍTICA ECONOMIA MUNDO CIDADES ESPORTE MAGAZINE LUDOVICA OPINIÃO ESPECIAIS VÍDEOS INFOMERCIAL GUIAS
ÁUDIO DIGITAL

BUSCAR

https://api.whatsapp.com/send?text=Carona%20aumenta%20como%20op%C3%A7%C3%A3o%20para%20transporte%20em%20Goi%C3%A2nia%20https%3A%2F%2Fwww.opopular.com.br%2Fnoticias%2Fcidades%2Fcarona-aumenta-como-op%25C3%25A7%25C3%25A3o-para-transporte-em-goi%25C3%25A2nia-1.1849453%3Fref%3Dwhatsapp
https://www.gjccorp.com.br/
https://classi.com.br/
https://clube.opopular.com.br/
https://daqui.opopular.com.br/
https://www.jornaldotocantins.com.br/
https://ludovica.opopular.com.br/
https://www.opopular.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5562999952795
http://jaimecamaradigital.com.br/anuncie
https://www.opopular.com.br/popstore-web/?token=dbcbb345642818c4f992027715d42dee
https://www.opopular.com.br/?ref=menu
https://www.opopular.com.br/noticias/ludovica
https://www.opopular.com.br/noticias/especiais
https://guias.opopular.com.br/
https://www.opopular.com.br/ou%C3%A7a-a-edi%C3%A7%C3%A3o-de-hoje-1.1285877


25/07/2019 Carona aumenta como opção para transporte em Goiânia

https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/carona-aumenta-como-opção-para-transporte-em-goiânia-1.1849453 3/18

Navegue pelo assunto:

Cidades Transporte Carona Mobilidade Carro Vantagens

Leia também:

seguindo de forma legal”, a�rma. O artigo 736 do Código Civil e a
Súmula 145 do Superior Tribunal de Justiça tratam do tema.

O Instituto Locomotiva aponta, por meio de levantamento, que cerca
de 5,5 milhões de brasileiros já utilizaram ou utilizam aplicativos de
serviços de transporte, como de caronas na hora de se locomover. O
presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC),
Benjamin Kennedy Machado da Costa, acredita que aplicativos de
carona cadastrados são permitidos. Porém revela que buscam mudar a
visão dos goianos para aderirem o transporte público. “Em um curto
espaço de tempo teremos melhorias, com intervalos menores entre os
ônibus e menor carregamento”, garante.
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