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EM TERESINA

Mototaxistas e Strans 
discutem criação de app
A finalidade da 
ferramenta é 
garantir segurança 
aos passageiros e 
mototaxistas, 
vez que os 
profissionais 
estarão cadastrados

Isabela Lopes

Repórter

Representantes dos moto-
taxistas e da Superintendên-
cia Municipal de Transporte 
e Trânsito (Strans) se reuni-
ram nessa quinta-feira (21) 
e, dentre as diversas pautas 
discutidas, destacou-se a 
possibilidade de criação de 
um aplicativo de transporte 
para a categoria.

A finalidade da ferramen-
ta é garantir a segurança dos 
passageiros e mototaxistas, 
vez que os profissionais es-

COMUNICAÇÃO

Professores da Ufpi e da PUCRS lançam 
livro sobre tempo e memória

Será lançado próxima quar-
ta-feira (27) o livro “Tempo & 
Memória: interfaces entres os 
campos da comunicação e da 
história”, organizado pelas pro-
fessoras doutoras Ana Regina 
Rêgo (Ufpi), Teresinha Queiroz 
(Ufpi) e pelo professor doutor 
Antônio Hohlfeldt (PUCRS). 
A solenidade será transmitida a 
partir das 14h30, no Canal do 
YouTube do Projeto Memória 
da Comunicação Piauiense. 

A publicação é resultado da 
parceria existente entre o Pro-
grama de Pós-Graduação em 
Comunicação (PPGCOM) e 
o Programa de Pós-Graduação 
em História do Brasil (PPGHB) 
ambos da Universidade Federal 
do Piauí e o Programa de Pós-
Graduação em Comunicação 
Social da Pontifícia Universida-

de Católica do Rio Grande do 
Sul (PUCRS) e seus respectivos 
núcleos e grupos de pesquisa.

Com a intenção de reunir pes-
quisadores com contribuições 
relevantes para a historiografia 
e a historicidade do campo da 
comunicação e historiadores, 
a obra apresenta perspectivas 
e contextos históricos e comu-
nicacionais complexos e singu-
lares e abrange textos teóricos, 
textos teóricos-empíricos e 
análises pontuais. Sua riqueza 
consiste nas possibilidades de 
conjunção, como também de 
liberdade e flexibilidade para 
que o leitor estabeleça o próprio 
percurso de leitura e encontro 
com as narrativas.

O conjunto de 20 textos que 
compõem esta obra é reflexo 
da interlocução constante entre 

pesquisadores brasileiros e de 
outros países, em especial, Por-
tugal, Espanha e França. Assim, 
os capítulos são assinados pelos 
pesquisadores: Roger Chartier, 
Francisca Rui Cádima, Ana Re-
gina Rêgo, Marialva Barbosa, 
Alberto Pena, José Carlos Rue-
da Laffond, José Reig-Cruañes, 
Cristina Pelares-García, Rita 
Luís, David Caminada-Diaz, 
Allan Santos, Igor Sacramento, 
Jarbas Gomes Machado Aveli-
no, Edwar de Alencar Castelo 
Branco, Ronyere Ferreira, Ma-
ria do Socorro  Rios Magalhães, 
Teresinha Queiroz, Claúdia 
Cristina da Silva Fontinele, 
Marília Mesquita Queiroz, 
João Benvindo de Moura, Bru-
no Souza Leal, Carlos Alberto 
de Carvalho, Phellipy Jácome, 
Laura Lene Lima Brandão, 

Elizangela Cardoso Barbosa, 
Nathércia Vasconcelos Santos, 
Nilsângela Cardoso, Pedro Vila-
rinho Castelo Branco, Ranielle 
Leal Moura, Antônio Hohlfeldt, 
Talyta Majorie Lira Sousa Ne-
pomuceno, Vinicius Ferreira e 
Ana Paula Goulart Ribeiro.

O livro, produzido pela Edi-
PUCRS, contou com o apoio da 
Fundação Municipal de Cultura 
Monsenhor Chaves (FMC), 
através da Lei A. Tito Filho e 
sua versão digital pode ser ad-
quirida nos seguintes sites: site 
da EdiPUCRS, Amazon, Goo-
gle Books, Apple Books, Sarai-
va, Cultura e Kobo.  A obra tam-
bém estará disponível na versão 
impressa nas lojas: Amazon, Es-
tante Virtual, Submarino, Mer-
cado Livre e Shop Time, além 
da própria editora.

tarão devidamente cadas-
trados e regulamentados. 
Atualmente, existem 2.315 
mototaxistas cadastrados na 
categoria em Teresina.

O presidente do Sindicato 
dos Mototaxistas do Piauí, 
Ricardo Costa, se comprome-
teu em fazer um levantamento 
mais detalhado dos profissio-

nais cadastrados e encaminhar 
essa demanda à Strans.

Na reunião, a categoria 
ainda discutiu, juntamente 
com o superintendente da 
Strans, Bruno Pessoa, a revi-
são das multas administrati-
vas e a colocação de pontos 
de mototáxi com proteção, 
de maneira a proteger os 

permissionários cadastrados 
nos períodos mais quentes 
do ano, como o B-R-O-Bró, 
entre os meses de setembro a 
dezembro.

Outro ponto de reivindica-
ção da categoria diz respeito 
ao livre trânsito dos motota-
xistas na faixa exclusiva para 
ônibus.

Categoria ainda sugeriu a colocação de pontos de mototáxi com proteção para o B-R-O-Bró
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