Semob-JP anuncia retorno da
I004 e determina redefinição
e reforço de linhas a partir
de segunda-feira
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A Superintendência de Mobilidade Urbana de João Pessoa (SemobJP) vai fazer uma série de ajustes no transporte coletivo da
Capital. A partir da segunda-feira (19) voltará à ativa a
linha I004 (Praia do Sol). Além disso, haverá a redefinição
das linhas 3507 e 5307, que passarão a circular como 303 e
530, respectivamente. Outra mudança ocorre nas linhas 120, 118
e 104, que serão reforçadas, ganhando mais viagens diárias.
A I004, que cobre a Praia do Sol, volta à operação com oito
viagens diárias. Os passageiros, no entanto, precisam estar
atentos ao ponto final, que deixa de ser o Terminal de
Integração de Passageiros do Valentina (TIP) e passa a ser o
Terminal de Bairro da 118/120. O itinerário completo desta e
de todas as linhas em atividade pode ser verificado no
endereço https://servicos.semobjp.pb.gov.br/linhas-de-onibus/.
Os usuários das linhas 3507 e 5307, por sua vez, terão novas
linhas a partir de segunda (19). A 3507 passa a funcionar como
303, atendendo o bairro Cidade Verde, a Avenida Alfredo Macedo
Costa (Mangabeira por dentro) e com ida e volta ao Centro pela

Avenida Pedro II.
Já a 5307 passa a ter o código 530, ela vai atender o bairro
Cidade Verde e seguir pela Avenida Prefeito Luiz Alberto M.
Coutinho (Mangabeira por fora) cobrindo ainda o Detran e o
Hospital Universitário em seu percurso. Nesse caso, a ida e
volta até o centro acontece pela Avenida Epitácio Pessoa.
Quem trafega nas linhas 120, 118 e 104 vai passar a contar com
mais ônibus e mais viagens diárias. O 120 (Parque do Sol) e o
118 (Paratibe) ganham dois veículos cada, passando a realizar
26 viagens diárias. Já a linha 104 (Bairro das Indústrias) vai
receber um acréscimo de sete viagens, chegando a 63 todos os
dias.
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