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Linha de ônibus que atende estudantes do IFRS será 
ampliada e terá integração tarifária 

 
Medida também beneficia moradores do bairro Fátima, em Caxias do 

Sul 

A comunidade e os cerca de 1,6 mil estudantes e servidores do Instituto Federal do Rio 

Grande do Sul (IFRS) – Campus Caxias do Sul, no bairro Nossa Senhora de Fátima, poderão 
contar com novidades no transporte coletivo urbano a partir do dia 19 de março. Após 
reuniões com estudantes, representantes dos bairros e estudos técnicos, a Secretaria 

Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) ampliará o número de horários da 
Linha 20 – Fátima, reduzindo o tempo de viagem e trazendo benefícios como a integração 

tarifária. Essa era uma solicitação antiga da comunidade. 

Com a mudança, o atendimento passará de quatro para seis ônibus e todos os 

veículos realizarão o embarque e desembarque de passageiros na parada em frente 
ao IFRS. Atualmente, dos quatro coletivos, apenas dois atendem a instituição de 

ensino. A frequência dos itinerários para os estudantes passará de entre 40 e 45 
minutos para a cada 20 minutos. Além da redução no tempo de viagem, outra 

mudança é o sistema de integração tarifária. Em um intervalo de uma hora, os 
usuários com cartão de bilhetagem eletrônica poderão utilizar até dois ônibus 

pagando uma única passagem. O benefício poderá ser estendido, caso o usuário 
utilize as Estações Principais de Integração (EPIs). 

“Trabalhamos para identificar de que forma poderíamos melhorar o transporte público 
naquela área e entendemos que somente a ampliação nos horários não seria 

suficiente. Por isso, estamos levando a integração na tarifa para os usuários da linha. 
É importante que a comunidade, principalmente os estudantes que utilizam esse 

serviço todos os dias, se sintam atraídos a utilizar o transporte público”, afirma o 
titular da SMTTM, Cristiano de Abreu Soares. 

Para o diretor-geral do IFRS Campus Caxias do Sul, Juliano Cantarelli Toniolo, a 
medida atende a um pedido dos estudantes, mas beneficia toda a comunidade do 

bairro. “É um bem para todo mundo, melhorando a vida dos alunos, servidores do 
instituto e dos moradores. A integração na tarifa terá um impacto muito grande, que 

fará a diferença no dia a dia dos nossos estudantes”, destaca. Toniolo salientou ainda 
a participação ativa dos diretórios acadêmicos do IFRS, Grêmio Estudantil e do 

Diretório Central dos Estudantes (DCE) no debate e nos encontros para a conquista 
da melhoria. 



 

 

Inova Mobilidade 

A ampliação no atendimento do transporte público para a região do bairro Fátima é 

resultado de um trabalho realizado nos últimos meses pela SMTTM com a 
comunidade. As mudanças fazem parte do Inova Mobilidade que, desde o início do 

ano passado, vem revisando e adequando melhorias nos serviços de trânsito, 
transporte e na mobilidade em Caxias do Sul. 

Após a solicitação de melhorias na Linha 20 – Fátima, representantes da Diretoria de 
Trânsito e Transportes e da área técnica da SMTTM realizaram uma série de reuniões 

com a comunidade. Foram ouvidas as sugestões de moradores dos bairros e dos 
estudantes do IFRS. No final do ano passado, um encontro na instituição detalhou o 

que poderia ser feito para tornar o transporte coletivo melhor. Além disso, com o 
auxílio de um ônibus, equipes da SMTTM e moradores realizaram uma vistoria para 
conhecer mais detalhes do percurso e do tempo destinado à viagem. 

Também integram o programa importantes mudanças na área central, como a 

liberação das conversões à direita, utilização em tempo integral do corredor 
compartilhado e criação de vagas de estacionamento nas ruas Sinimbu e Pinheiro 

Machado; retorno de vagas de estacionamento na avenida Rio Branco, próximo à 
Igreja São Pelegrino; instalação de placas de orientação para pedestres, instalação de 
novos semáforos, entre outras ações. 

Alteração na linha 20 – Fátima 

Como é: 

:: Bairro é atendido por quatro ônibus, sendo dois deles passando em frente ao IFRS; 



:: A frequência média dos veículos na parada do IFRS é entre 40 e 45 minutos; 

:: Sem integração tarifária. 

Como ficará (a partir de 19 de março) 

:: Atendimento no bairro será ampliado para seis ônibus e todos atenderão a parada 
próxima ao IFRS; 

:: A previsão é que a frequência dos ônibus seja de 20 em 20 minutos; 

:: A linha passará a oferecer integração tarifária. Com isso, em um intervalo de uma 
hora, os usuários poderão embarcar em outro ônibus, sem pagar uma nova 

passagem. Se o passageiro utilizar as Estações Principais de Integração (EPIs), a 
integração poderá ser feita em mais ônibus. 
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