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COMUNICADO 
 

A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Mobilidade 

Urbana; as empresas que compõem o Consórcio123, Expresso Maringá do Vale, 

Viação Saens Peña e Joseense Transporte de Passageiros, responsáveis pela 

operação do sistema de transporte público urbano do município; e o Sindicato dos 

Condutores do Vale do Paraíba; após reuniões conjuntas para tomada de decisão 

face o avanço da proliferação do CORONAVIRUS no país, informam que: 

- Considerando a pandemia do novo CORONAVIRUS e todas as medidas 

necessárias que têm sido tomadas por diversos países e pelas esferas municipais, 

estaduais e federal do Brasil, para conter os avanços da doença; 

- Considerando a necessidade de afastamento das atividades laborais de 

trabalhadores do sistema de transporte público municipal de São José dos Campos, 

em especial os motoristas e cobradores que se enquadram no grupo de risco à 

doença; 

- Considerando os esforços das empresas concessionárias em realizar a 

higienização dos veículos para garantir a segurança e a saúde dos passageiros e 

trabalhadores do sistema; 

- Considerando a queda de mais de 70% no número de passageiros 

transportados no sistema desde o reconhecimento do estado de alerta de pandemia 

na região; 

- Considerando o estado de calamidade pública decretado pelos governos 

Estadual e Federal, reconhecido pelo Decreto Municipal 18.479 de 23 de março de 

2020; 

- Considerando ainda a necessidade de garantir a operação e oferta de 

transporte na cidade, principalmente para as atividades dos profissionais de saúde e 

acesso das pessoas aos serviços essenciais do município, com a manutenção do 
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serviço de transporte nas condições adequadas ao momento em que o país 

atravessa;  

A partir desta quarta-feira (25), o serviço de transporte público irá operar 

com frota reduzida por tempo indeterminado para garantia da mobilidade da 

população, e preservação da saúde e segurança dos trabalhadores do sistema.  

Em conjunto, a Prefeitura, as empresas de ônibus e o sindicato, irão 

acompanhar a alteração na operação e farão os ajustes necessários para que a 

população sofra o menor impacto possível, garantindo o compromisso de prestar o 

melhor serviço transporte que a cidade merece com a maior transparência e 

seriedade que a situação exige.  

Contamos com o apoio da população para que sejam adotadas as 

providências indicadas pelos órgãos de saúde no sentido de redobrar os cuidados 

com higiene e evitar os deslocamentos que não são essenciais, especialmente para 

aquelas pessoas que possuem mais de 60 anos ou que se enquadram nos grupos de 

risco determinados pelas políticas sanitárias de saúde. 

 

 

Secretaria de Mobilidade Urbana de São José dos Campos 

Viação Saens Peña 

Expresso Maringá do Vale 

Joseense Transportes de Passageiros 

Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba 

 

 

São José dos Campos, 24 de março de 2020. 

 


