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Programa atualizará toda a frota de veículos de transporte da Universidade

Frota renovada
Este ano, todas as unidades poderão
substituir um veículo de serviços

A

Unesp avança,
este ano, em
seu programa de
modernização da frota
de veículos, adquirindo
novos carros de serviços
para todas as unidades
interessadas, incluindo as
unidades complementares.
Além disso, seis unidades
ganharão ônibus, micro-ônibus ou vans.
“O objetivo do programa
é a atualização gradativa,
no período de três anos,
a partir de 2010, da frota
de veículos de transporte
coletivo de passageiros
de forma que sejam
atendidos os anseios e as
peculiaridades de todas
as unidades”, afirma o pró-reitor de Administração,
Ricardo Abi Rached.
Este ano, será
substituído um veículo
de serviços por unidade,

Para saber mais:
http://bit.ly/Hfl7G2

informa a Pró-reitoria de
Administração (Prad).
E o carro substituído
deverá ser desativado e
alienado. José Roberto
Ernandes, diretor do
Instituto de Química
(IQ), em Araraquara,
conta que já solicitou a
substituição do carro
do IQ. “Essa é uma
política bem organizada
da Prad para que as
unidades renovem
suas frotas de veículos
de forma constante e
racional, proporcionando
eficiência de transporte
e segurança dos
passageiros”, diz
Ernandes, lembrando
que o câmpus de
Araraquara ganhou em
2010 um micro-ônibus.
Além disso, este ano, a
Faculdade de Engenharia,
em Guaratinguetá; a
Faculdade de Filosofia e
Ciências, em Marília; a
Faculdade de Ciências e
Tecnologia, em Presidente
Prudente; e o Instituto

É o que revela o livro Você
Sabia?, que faz comparações
bem-humoradas, em
português e inglês, sobre
dados da Universidade.
Sua versão digital pode
ser acessada no endereço
http://www.unesp.br/vocesabia

de Biociências, Letras
e Ciências Exatas, em
São José do Rio Preto,
receberão, cada uma, um
ônibus de 45 lugares. A
Faculdade de Engenharia
de Ilha Solteira ganhará
um micro-ônibus e a
Faculdade de Odontologia,
em São José dos Campos,
uma van de 14 lugares.
Demandas
Desde 2010, a iniciativa
já beneficiou diversos
câmpus. No primeiro
ano do programa, foram
investidos cerca de R$ 3,5
milhões para atender as
demandas mais urgentes,
em especial dos câmpus
experimentais que não
possuíam ônibus nem
micro-ônibus. No ano de
2010, 12 câmpus foram
atendidos. Em 2011,
outras cinco unidades
foram beneficiadas pelo
programa com ônibus
e micro-ônibus, com
investimentos de cerca
de R$ 1,1 milhão.

errata da edição 29
Diferentemente do informado
na reportagem “Avanço na valorização
da carreira”, publicada no Unesp
Informa nº 29, a foto é de autoria
de Flávio Fogueral.

Orlando Pedroso

Você sabia que a soma das
12 edições do Guia de profissões,
editado anualmente pela Unesp/
Vunesp, atingiu 4.060.000
exemplares? Se esse total de
volumes fosse distribuído
na cidade de Nova York, metade
de seus habitantes teria acesso
à publicação.

