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Debate SPTV sobre Ônibus Fretados
Você acha que os ônibus fretados ajudam ou atrapalham o trânsito de São Paulo ?
A SPTV (programa jornalístico da Rede Globo) lançou um debate para saber se os
ônibus de fretamento ajudam ou atrapalham o trânsito na cidade de São Paulo.
Sabemos que a Prefeitura de São Paulo pretende adotar medidas restritivas a
circulação dos fretamentos (municipais e intermunicipais) nas vias da cidade, portanto,
este é o momento de manifestarmos as nossas opiniões sobre os serviços que nós
utilizamos e sobre a sua importância para a cidade e o dia-a-dia de cada usuário e de
cada cidadão.
Sua opinião pode ser formalizada através da internet no link
http://sptv.globo.com/Jornalismo/SPTV/0,,MUU44208-16620,00.html
Pedimos a todos os usuários e amigos que divulguem para seus amigos, parentes e
principalmente todos os usuários de fretados, maiores beneficiários deste serviço,
para que possamos valer nossos direitos.
Quanto maiores as manifestações sobre o assunto certamente teremos facilitadas as
negociações junto a Prefeitura de São Paulo para não perdermos as facilidades que
temos atualmente.
Obrigado a todos pela atenção.
Equipe de Coordenação
========== // ==========
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