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N
este fim de ano, entre os
dias 23 e 27 dedezembro,
oTerminalRodoviárioEn-
genheiro João Tomé irá
realizar 268 viagens a

maisparacontemplarademan-
da do público, contabilizando
um total de aproximadamente
1.027 viagens, segundo estima-
tivadacoordenadoriade trans-
porte da Agência Reguladora
do Estado do Ceará (Arce). No
total, são 16 empresas operan-
do nas rodoviárias e, pelo me-
nos, 28 mil passageiros deve-
rão realizar viagens no Ceará e
noNordeste.
Por conta dapandemia, o lo-

cal registrou queda de 32% na
quantidadedeviagensemrela-
ção ao mesmo período do ano
passado, quando teve cerca de
1.355 transportes. No entanto,
em relação à média registrada
no início de dezembro, o Ter-
minal apresenta aumento de
82%, conforme a coordenado-

ria da Arce. Dentre os princi-
pais destinos procurados no
Ceará estão os municípios de
Sobral, Crateús, Juazeiro do
Norte, Iguatu, Icó, Camocim,
Viçosa, Crato, Itapipoca e Mas-
sapê. Já as viagens para outros
estados brasileiros, há passa-
gens compradas para Piauí,
Rio Grande do Norte, Pernam-
buco e Paraíba, sendo as capi-
tais dos respectivos estados o
focodaviagem.

Lazer
O biólogo Rômulo Wesley, de
23 anos, será uma dessas pes-
soas que movimentarão o ter-
minal rodoviário nesse perío-
do de fim de ano. Junto a três
amigos,ocearense iráviajarpa-
raRecife,capitaldePernambu-
co, e enfatiza que o cenário de
pandemiafoiobservadoduran-
teos trêsmesesdeplanejamen-
to da viagem. “Nós ficamos re-
ceosos porque poderia aconte-

cer uma nova alta de casos de
Covid, inclusive está começan-
do a acontecer no Ceará e isso
preocupamuito a gente. Mas a
todomomento nós analisamos
o cenário o nos disponibiliza-
mosparanos cuidar e também
prevenir a contaminação de
pessoasemvolta”,comenta.
Deacordocomobiólogo, es-

sa viagem não foi desmarcada
porque decidiram ser o mo-
mento de “respirar novamen-
te” depois de um ano tão difí-
cil. “Ummomento tãodifícilco-
mooanode2020,nósnãoque-
ríamos terminar o ano como
ele começou. Então nós quere-
mos ter esse momento, algo
bom, para poder compartilhar
entreamigos”, relata.

Receios
Já Elione da Silva, professora
de55anos, tinhaplanosdevia-
jarparaBeberibe, litoral locali-
zado na microrregião de Cas-

cavel, neste fim de ano, mas
preferiu cancelar. “Eu tenho
uma mãe idosa e a pandemia
nãoacabou,naverdade, os ca-
sos estão aumentando de no-
vo, todocuidadoépouco”, en-
fatiza. Além disso, a comemo-
ração será em casa, apenas
com as pessoas que já estão
mantendo o contato durante
todo o período pandêmico.
“Vamos ficaremcasa e torcen-
do para que no próximo ano
sejamelhor, quepossamosco-
memorar sem medo de per-
der alguém”, finaliza.

Risco
A infectologistaMelissaMedei-
ros alerta para as viagens.
“Existe um risco maior de
transmissão principalmente
porque não tem como fazer
distanciamento social de dois
metros, nomínimo, dentro de
ônibus ou avião, até mesmo
por longashoras”, diz.
Na opinião da profissional,

podehaverumaumentodeca-
sos de Covid-19 após o perío-
dode festas.Umdos riscos, se-
gundo Medeiros, é a fase pré-
sintomática da doença. “Exis-
te um perigo maior nas pes-
soasqueestãodoentes semsa-
ber, que configura a fase pré-
sintomática. A entrada dessas
pessoas emoutros estados po-
de ocasionar esse aumento,
da mesma forma acontece no
retornoparaoCeará”, diz.
Para garantir a segurança

dospassageirosemmeioàpan-
demia,aadministraçãodos ter-
minais reforçou os cuidados
nas medidas de prevenção ao
coronavírus. Para essas via-
gens de fim de ano, haverá
maior controle na entrada,
com aferição de temperatura,
exigência do uso da máscara e
disponibilização de álcool em
gel, assimcomoa instalaçãode
adesivosnopisoparamantero
distanciamentoentrepassagei-
ros. A Rodoviária também irá
divulgar mensagens sobre os
cuidados no sistema de som;
deverá instalar pias externas
para lavagem das mãos e até
mesmo realizará a orientação
para passageiros quanto à ne-
cessidade do distanciamento
socialnoâmbitodoTerminal.
ARodoviária aindaalertapa-

ra a importância de passagei-
ros adquirirem os bilhetes das
viagens com antecedência,
chegando ao local próximode
1h antes do embarque. É ne-
cessário tambémqueospassa-
geiros chequem se estão com
toda a documentação, assim
comodevem incluir identifica-
ção nas bagagens, com nome,
telefonee endereço.
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RodoviáriadeFortalezatem268viagensamaisnestefimdeano
Cercade28milpassageiros irãoviajarentre23e27dedezembroparadestinos
noCearáeemoutrosestadosdoNordeste.Especialistasapontamparaa
possibilidadedeaumentodecasosdaCovid-19apósviagensdefimdeano.

“Eutenho
umamãeidosa,
eapandemia
nãoacabou”,

ElionedaSilva,
professorade55anos,

quepreferiunãoviajar

duranteapandemia

OTerminalRodoviário
EngenheiroJoãoTomé,em
Fortaleza,realizará268viagens
amaisnesteperíododefestas
defimdeano.Nototal,serão
pelomenos28milpassageiros
viajandoparadestinosdentroe
foradoEstado.Especialistas
alertamparaaumentodecasos
daCovid-19
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