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AVISO GERAL 

ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE  

PARA O DIA 28/04/2017 

 
 

Comunicamos a todos os empregados que por determinação do Sr. Prefeito, amanhã, 
28/04/2017, o Rodizio Municipal de Veículos, os Corredores de Ônibus e o 
Estacionamento Rotativo de Veículos – Zona Azul estarão liberados. 
 
Informamos também as medidas sugeridas e adotadas pela Companhia visando 
possibilitar os trabalhadores chegarem aos seus locais de trabalho. 
 
Os empregados devem procurar seus colegas que moram próximos para compartilharem 
caronas em veículos particulares na ida e na volta do trabalho; 
 
A Companhia direcionará seus veículos próprios para o transporte de empregados entre 
as suas moradias e locais de trabalho, organizando escalas e compartilhando os veículos 
existentes. 
 
No caso de impossibilidade de carona compartilhada ou a utilização de veículos da 
Companhia, serão utilizadas senhas de transporte individual por aplicativo, doados pela 
iniciativa privada para este fim. Essas senhas serão disponibilizadas no dia de hoje e 
deverão, prioritariamente, ser utilizadas pelos servidores que moram mais longe de seus 
locais de trabalho. As senhas funcionarão somente entre 7h – 9h e 17h30 – 19h30. 
 
Para utilização do transporte individual é necessário que o empregado demonstre 
seu interesse até às 14h00 do dia 27/04/2017, acessando o link 
https://goo.gl/forms/VzYRwBdTo5lwAyag1, pelos navegadores Google Chrome ou 
Mozila Firefox. É importante ressaltar que as viagens serão inteiramente gratuitas, ou 
seja, as empresas doadoras não cobrarão nada da Prefeitura ou dos Servidores. 
Entretanto, os motoristas/taxistas serão devidamente remunerados.  
 
A Administração Municipal de São Paulo não vai cruzar os braços e não vai contribuir 
para o propósito de parar o Brasil, pelo contrário, nós vamos continuar trabalhando com 
toda a dedicação e empenho para fazer a nossa cidade e o Brasil avançar e sair da crise. 
 
Como cidadãos e servidores públicos, temos o compromisso de servir a sociedade. Não 
podemos deixar que interesses partidários ou corporativos sejam colocados à frente do 
interesse da população e em momentos difíceis, como o atual, destinar mais esforço e 
dedicação para o bem da nossa comunidade.    
 
Não vamos parar. Nós vamos trabalhar, vamos acelerar. É com esforço e trabalho que 
vamos construir um país para todos, especialmente para aqueles que mais precisam. 
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