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OFÍCIO Nº 34/2023/GR/UNIFESSPA                                                          Marabá, 06 de março de 2023. 

 
Ao Senhor 
Jair Barata Guimarães 
Secretário Municipal de Segurança Institucional 
Secretaria Municipal de Segurança Institucional 
Prefeitura de Marabá 
Folha 31, Paço Municipal  
CEP 68501-535, Marabá, PA 
 
 
Assunto: Pedido de providências e medidas de prevenção de fatos semelhantes ao relatado na 
matéria "Motorista abandona estudantes no meio da rua em Marabá", veiculada pelo site 
Debate Carajás na data do dia 04/03/2023. 
 

Senhor Secretário, 
 
Cumprimentando-o, externamos nossas preocupações com a situação relatada por 

diversos discentes desta Universidade e na matéria "Motorista abandona estudantes no meio da 
rua em Marabá", veiculada pelo site Debate Carajás na data do dia 04/03/2023. 

Conforme testemunho de discentes e segundo a referida reportagem, um grupo de 
estudantes da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) teria sido abandonado 
por volta das 22h10 do dia 03/03/2023, pelo motorista de um ônibus coletivo da roda Universitária, 
nº 840388, próximo ao “bambuzal” da Rua Antônio Maia, em Marabá, sem qualquer justificativa 
ou aviso prévio, causando transtornos e insegurança aos(às) discentes e demais munícipes que 
estavam presentes. 

Considerando a importância do transporte público para garantir o acesso à educação 
de qualidade e o compromisso do município de Marabá em oferecer um serviço de transporte 
adequado aos (às) alunos(as), é preocupante que situações como essa ocorram.   

Diante disso, solicitamos que a Prefeitura de Marabá adote medidas urgentes para 
apurar os fatos relatados na matéria e tomar as providências preventivas necessárias para 
garantir a segurança e o bem-estar dos(as) discentes e munícipes que utilizam o transporte 
público da cidade, em especial os coletivos que integram a Rota Universitária. 

Na oportunidade, elencamos outros problemas que têm ocorridos na Rota 
Universitária de maneira recorrente, sobre os quais, também solicitamos providências: 

- O horário de 12:20 partindo do campus II, da linha Rota Universitária, não está 
sendo atendido; 
- O horário de 18:15 partindo do campus III, da linha liberdade direto, está saindo às 
18:30; 
- O horário de 18:30 da linha Rota Universitária não está sendo atendido; 
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- O horário de 13:20, que deveria chegar no campus III antes das 14h, está atrasando 
e chegando após às 14h (horário de fechamento do Restaurante Universitário pela 
empresa responsável); 
- Tem havido mudanças no percurso pelos motoristas, geralmente deixando de 
passar pelo Shopping; 
- No horário de 17:20, saindo do Campus III na linha Rota Universitária, o ônibus está 
com superlotação; e 
- Houve situações de o veículo quebrar, e não enviarem veículo substituto, a saber: 
uma vez às 22h, e outras vezes em horários intermediários. 
 
No ensejo, externamos protestos de consideração e apreço. 
 
Atenciosamente, 

 

 
Francisco Ribeiro da Costa 

Reitor 
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