TCCC junta na política maringaense?
Sex, 13 de Abril de 2012 10:43

O leitor Ricardo tem reclamação contra a TCCC;
"No dia 07 de abril, um leitor deste site enviou uma reclamação refente a TCCC, no dia
08/02/2012, às 17:55 eu estava na rua Madre Mônica Marta e ao abrir o semáforo no
cruzamento com a av Tuiuti, um carro cruzou minha frente quase colidindo com outro que
seguia pela mesmo rua que eu trafegava, mas em sentido contrário, o veículo buzinou e
mesmo assim quando seguia o cruzamento um ônibus da TCCC, furou descaradamente o
semáforo, mesmo com o outro buzinando e o sinal totalmente vermelho para ele e nem se
importou, ônibus de placa ATR-8795, caso sejam corretos, que o SETRAN confira a placa,
caso sejam corretos?
Como o de sempre, a TCCC para seus ônibus no meio de ruas e avenidas, tendo suas vagas
mesmo livres, e não se importam, furam sinais vermelhos, cruzam vias, trocam de pista e nem
se importam com carros menores ou motos, fecham de qualquer forma.
Cadê os agentes municipais de trânsito quando se precisam deles? Que acordo existe entre
TCCC e SETRAN? Aquela ainda era uma área escolar, mas cadê a SETRAN?
Vi no site da prefeitura de Maringá fotos dos ônibus da TCCC, não é propaganda? Gostaria de
saber o porque os agentes municipais relaxam a fiscalização com os ônibus da TCCC, visto
que já vi vários acidentes com eles e na maioria os motoristas da TCCC foram e são abusados.
Pagamos impostos e elegemos esta cambada de babozeiros que se dizem políticos para quê?
Para aumentarem o salários deles e valorizar os empresários que bancam sua campanhas,
apenas para isto?
Este comentário enviei 3x a caixa postal de O Diário e não publicaram. Na Morangueira
referiram que a maioria fora beneficiada, mas lá passam poucas circulares, na verdade se
diminuissem o canteiro central e fizessem 3 pistas fluentes o dia todo e ainda garantiria as
vagas, aumentaram a pista da TCCC, reduzindo as outras e nem se preocuparam com
motociclistas e principalmente ciclistas, cadê a ciclovia?
Dou razão aos comerciantes. Este ano é eleitoral e muitos já fizeram ligações, inclusive e
facilitar nas eleições para beneficiar outros, para terem lucros, pensem nisto!
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