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Metro traria beneficios ao 
ensino superior da regiao 
Alunos ressaltam que transporte sobre trilhos facilitaria a locomogao; instituiges ganhariam destaque 
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Instituig6es de ensino supe- 

rior e universitarios da re- 
giao tém muito a ganhar ca- 

so 0 governo do Estado, sob 
© comando do governador 

Joao Doria (PSDB), opte pela 

manutengao do projeto origi- 
nal da Linha 18-Bronze do 

Metré, que ligara o Grande 
ABC 4 Capital. Isso porque, 

conforme lembra o gestor do 

curso de arquitetura e urba- 
nismo da USCS (Universida- 

de Municipal de Sao Caeta- 
no), Enio Moro, o tragado do 
sistema atendera as princi- 

pais universidades do Gran- 

de ABC, tais como USCS, Ins- 

tituto Mauda de Engenharia, 
Universidade Metodista, Fun- 
dac4o Santo André, Faculda- 

de de Medicina do ABC. “As 
faculdades serao muito bene- 

ficiadas, além da populacao 
como um todo”, opina. 

Entre outros motivos - co- 
mo agilidade no deslocamen- 

to -, universitarios da Capital 

que nao consideram as facul- 
dades do Grande ABC por es- 

ta questao, passariam a cogi- 
tar estudar na regido, uma 

vez que chegar até aqui seria 

mais rapido. Vitéria Calixto, 
20, é uma das que acredita 

que a vinda do Metré valori- 
zaria muito o ‘passe’ das fa- 

culdades. “Conheco algumas 
pessoas que gostariam de es- 
tudar na regiao, mas nao o fa- 

zem porque consideram lon- 

ge demais, além do transito.” 
Ela aponta também a econo- 

mia que conseguiria para se 
deslocar de Séo Paulo, onde 

trabalha, até a Faculdade de 
Medicina do ABC, em Santo 

André. “Onibus custa quase 

R$ 6 e perco tempo em parar 
em Sao Caetano, onde moro, 

para pegar 0 carro”, conta. 
O estudante da USCS e mo- 

rador de Sao Paulo, Eduardo 

Ormeneze Monteiro, 20, en- 
dossa a afirmacao. “O mono- 

trilho ajudaria muito. Como 
moro na Vila Prudente proxi- 

mo ao Metré, seria mais facil 
chegar a regiaio, porque nao 
gastaria com combustivel e 

manutencao do carro. Hoje, 
apenas para chegar no Cen- 

tro de So Caetano, demoro 

em torno de 35 minutos.” 
“Pelo fato de estudar em 

Sao Bernardo e morar em 
Sao Paulo, preciso fazer mui- 

tas baldeag6es, pegar 6nibus. 
Entao, Metré em Sao Bernar- 

do seria um sonho, principal- 

mente por ser mais rapido do 
que o trem e os outros trans- 

portes. Assim, conseguiria 
cortar meia hora da minha 

viagem diaria para ir e vol- 
tar”, calcula Carolina Perez, 

24, estudante de comunica- 

¢4o da Universidade Metodis- 
ta de Sao Paulo, no campus 

Rudge Ramos. 
Amanda de Aratijo, 19, alu- 

na da Faculdade de Direito 

de Sao Bernardo, considera 
———— 
sua cidade isolada. “Nao tem 
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trem aqui. Pego um 6nibus e 

um trélebus para chegar na 
faculdade e isso faz com que 

eu demore bem mais no traje- 
to, fora o transito. Com o Me- 
tré, usaria um transporte sé e 

seria muito mais rapido e 

mais eficiente, além do con- 
forto e da acessibilidade.” 

Mesmo quem mora na re- 
giao e precisa se descolar de 

um municipio a outro consi- 

dera que o monotrilho agili- 
zaria na chegada a universi- 

dade. Caso de Victor Esteban 
Navile Zelada, 20, editor de 

video da USCS e morador de 

Sao Bernardo. “Os énibus es- 
tao sempre lotados, com vei- 

culos velhos e motoristas que 
dirigem em alta velocidade. 
Demoro cerca de uma hora 

para me locomover. Antes, 

trabalhava na Liberdade (na 

Capital) e, em horario de pi- 
co, chegava a gastar duas ho- 
ras (para chegar a instituigdo 

de ensino).” 
Thaina Tavares da Silva 

Passos, 22, mora na Pauli- 
céia, em Sado Bernardo, e se 

desloca para a Faculdade de 
Medicina do ABC, em Santo 

André, onde cursa fisiotera- 

pia. Ela acredita que a Linha 
18-Bronze ajudaria sua roti- 

na. “Facilitaria nao so para ir 
até a universidade, como pa- 

ra ir até outros destinos. Da- 

ria para me programar.” 
Nao apenas os estudantes, 

mas as instituigdes de ensino 
superior também enxergam 

como avango a chegada do 
monotrilho a regiaéo. Exem- 
plo é a Faculdade de Direito 

Sao Bernardo. Na visao do di- 

retor da instituigéo, “a im- 
plantagao da linha de Metré 

nas proximidades da faculda- 
de seria ganho enorme”, ja 

que “traria maior comodida- 
de aos alunos”. “Ampliaria- 

mos nossa condigao de op- 

cdo interessante para os alu- 
nos da Grande Sao Paulo, 

além de permitir aos estudan- 
tes acesso as vagas de estagio 

em escritérios e empresas da 

Capital”, observa. 
Um dos entraves para via- 

bilizagdo da PPP (Parceria Pu- 
blico-Privada) assinada em 

2014 entre o governo do Esta- 
do e o Consdéreio Vem ABC é 
© considerado alto custo das 

desapropriagdes ao longo do 
tracado do monotrilho - em 

torno de R$ 600 milhées. No 

entanto, Moro considera que 
o fator financeiro néo pode 

ser usado como “desculpa”. 
“Em Madri (na Espanha), por 

exemplo, a prefeitura perfu- 
ra os tuneis e cria parcerias 

para finalizagao do projeto e 

a empresa tem 30 anos para 
explorar. Seria uma alternati- 

va, algo de melhor qualidade 
urbanistica.” 

O projeto da Linha 
18-Bronze contempla 13 esta- 

¢6es, saindo da parada Ta- 

manduatei, em Sao Paulo, 
até o Centro de Sao Bernar- 

do, passando por Sao Caeta- 
no e Santo André, com inte- 
gracéo direta com as li- 

nhas 2-Verde do Metré = 

e 10-Turquesa da e 

Matiello 

O GRANDE ABC: 

Fala 

“Seria otimo ter o 
Metré aqui. Facilitaria 
bastante ndo ter de 
pegar transito para ir 

para Sao Paulo.” 
Eunice Spinello, 55, comercianie, 

moradora de Sao Bernardo. 

Nari famosa 

“O Metré seria melhor 
do que o BRT porque 

é mais rapido para 
chegar a qualquer 

lugar.” 
Woneide Coelho da Silva, 18, 

estudante, moradora de Rio Grande. 
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“Prefiro o Metré ao 
invés dos corredores 

de 6nibus por ser mais 
rapido e ndo pegar 

transito.” 
Katheleen Vasco, 18, estudante, 

moradora de Santo André.   
Praga Regina 

Fundagéo winston 
Santo Andté Churchill Se 

Vergueiro 
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CPTM (Companhia Paulis- 

ta de Trens Metropolitanos). 
O governador Joao Doria 

deixou claro que nenhum 
modal para a Linha 18 esta 

descartado e que a escolha 
esta entre monotrilho e BRT. 

Para Enio Moro, a possibili- 
dade de troca do monotrilho       

   
Baeta Pago 
Neves Municipal @ Rua Jurubatuba 
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“Uso com frequéncia 
o Metré em Sao Paulo 

e 6 um servico 
aprovado. Nao apoio 
essa troca pelo BRT.” 

Elaine Queiroz, 34, operadora de caixa, 
moradora de Diadema. 

   

    

  

“O Metré iria agilizar 
e facilitar a locomo¢ao 

das pessoas que 
moram no Grande 

ABC.” 
Everton Tomepich, 18, auniliar de 

farmacia, morador de Ribeirdo Pires. 
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“Com o Metré sera 
possivel atender 
numero maior de 

pessoas e desafogar o 
trem.” 

Gabriela Pereira, 22, estudante de 
psicologia, moradora de Rio Grande. 

Brig. Faria Lima 
Djalma Dutra 
    

  

pelo BRT seria um erro. “No- 

vas possibilidades de mobili- 
dade entre os municipios da 

regiao e a Capital sao avan- 
¢0, porque estamos no limite 

da capacidade. Qualquer no- 
va proposta é muito bem-vin- 

da. Mas, a capacidade do 
BRT é muito menor do que a 

do monotrilho. Logo fica- 
riam superlotados.” 
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