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UBER

Espaço é parada de ônibus

EMPRESA DE ÔNIBUS MANTÉM A ESTAÇÃO MAREX, INFORMA EMPRESÁRIO
A Estação Marex, área pertencente ao poder público, que
funciona há cerca de 25 anos no
conjunto Marex, bairro de Valde-Cães, a 300 metros do Aeroporto Internacional de Belém, é um espaço destinado ao
embarque e desembarque de
passageiros das linhas de ônibus Marex Ver-o-Peso e Marex
Presidente Vargas. O local é
mantido com toda a estrutura
pela empresa que opera essas
linhas há cerca de quatro anos,
conforme informou o empresário Luís Peixoto, que afirma que
os motoristas do aplicativo Uber
invadiram a área após serem
afastados do aeroporto.
Na manhã de terça-feira, motoristas do Uber fizeram uma
manifestação por várias vias
da cidade, inclusive na avenida
Júlio César, um dos principais
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acessos ao Aeroporto Internacional de Belém, para exigir a redução da taxa de 25% para 20%
que pagam ao aplicativo, e contra a ameaça de serem retirados
da Estação Marex, que garantiram que são eles que tomam
conta, tornando o logradouro
mais seguro para o público.
Segundo Luís Peixoto, isso
não condiz com a realidade. “A
Estação Marex é um espaço de
embarque e desembarque de
passageiros pertencente ao governo do Estado, cuja manutenção da estrutura é toda gerenciada pela empresa de ônibus
que está operando no local. Os
motoristas do Uber invadiram
a Estação depois de saírem de
aeroporto”, explicou.
O empresário disse que motoristas de táxi também nada
têm relação com o espaço.

“Nem Uber, nem taxista. Aquilo
ali é um espaço para os ônibus
de linha urbana”, reforçou Luís
Peixoto, que espera que os condutores do aplicativo, assim
como motoristas, se entendam
e arrumem outra área para
se concentrar, tendo em vista
que estão usufruindo de um
espaço que não lhes pertence
e ainda perturbando o tráfego
dos ônibus que chegam a todo
instante ao local.
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