QUICKO APP LANÇA CENTRAL COM INFORMAÇÕES SOBRE O
TRANSPORTE
Com a nova funcionalidade, os usuários podem acompanhar as principais notícias
e informações do transporte público com atualizações em tempo real

imagens meramente ilustrativa

São Paulo, abril de 2020 – O Quicko App, aplicativo da startup de Mobilidade Urbana da Quicko,
lança uma nova funcionalidade: uma central de notificações com as principais notícias em tempo
real sobre o sistema de transporte público em São Paulo. Pela nova ferramenta, os usuários
poderão saber se há mudanças ou intervenções nas linhas de ônibus, metrô ou trem.
No app será possível visualizar todas as informações postadas em perfis oficiais das operadoras
do transporte público no Twitter, como SPTrans, Metrô, CPTM e EMTU. A nova ferramenta pode
ser acessada diretamente no Quicko APP, no menu do lado esquerdo. “Trabalhamos para
oferecer aos usuários, por meio da tecnologia, o melhor caminho de acordo com suas próprias
preferências. Agora, com a Central de Notificações, o Quicko APP se torna também um provedor
de informações em tempo real. É mais uma ferramenta que vai ajudar os usuários nas tomadas
de decisão, além de possibilitar que não percam nenhuma notícia importante em um momento
como o atual”, explica Pedro Somma, CEO da Quicko.
Na Central de Notificações também é possível conferir orientações sobre medidas de segurança
para o uso do transporte público e de outros modais em meio à pandemia do novo coronavírus.
Covid-19

A recomendação de autoridades mundiais, como a Organização Mundial de Saúde (OMS), e de
governos, é para que as pessoas evitem sair de casa a fim de conter a propagação do vírus. Mas
para que grande parte da população possa ficar em isolamento, os trabalhadores em serviços
essenciais, como hospitais, clínicas médicas e odontológicas, farmácias, pet shops, agências
bancárias e supermercados, entre outros, continuam a atuar presencialmente. Essas pessoas
merecem o nosso reconhecimento e nossa ajuda.
O Quicko App está disponível para facilitar a vida dessas pessoas que estão na rua para manter
os serviços funcionando. Com as mudanças nas operações do sistema de transporte público
devido à queda de demanda, fica mais difícil saber qual o melhor caminho e que horas o ônibus
vai chegar. O Quicko App mantém as informações sobre ônibus, metrô, trens, táxis e outros
modos de transporte diariamente atualizadas. No app você confere desde as linhas de ônibus
alteradas até as estações do Metrô e da CPTM que tem entradas e saídas secundárias fechadas.
QUAIS OS MEIOS MAIS SEGUROS PARA ME DESLOCAR?
Meios de transporte que não promovam a interação direta entre as pessoas e preferencialmente
que não sejam fechados. Mantendo a distância de 2m de outras pessoas, mesmo que elas não
estejam com sintomas aparentes, como tosse. A bicicleta e a caminhada são as melhores
opções.
Automóveis privados também são uma possibilidade. Não se esqueça de limpar as áreas em que
colocamos as mãos, tanto nos automóveis quanto nas bicicletas, como volante e guidom, por
exemplo.
QUAIS AS RECOMENDAÇÕES PARA USAR O TRANSPORTE COLETIVO?
• Procure viajar nos horários de menor movimento.
• Use máscaras de proteção apenas se apresentar sintomas.
• Tente sentar-se em uma área tranquila e manter uma distância de 2 metros.
• Nos ônibus, procure deixar a janela aberta.
• Evite apertos de mão, abraços e beijos.
• Esteja ciente das superfícies e corrimãos em que tocar e não leve a mão ao rosto
(principalmente, olhos, boca e nariz) enquanto estiver viajando ou antes de fazer a higienização
das mãos.
• Quando tossir ou espirrar, proteja a boca com a parte interna do antebraço ou com um lenço
descartável.
• Para reduzir o risco, lave as mãos ou use álcool em gel 70% antes e logo depois da viagem.
• Não esqueça de higienizar o seu celular.
• Caso apresente sintomas de gripe ou similar; evite ao máximo meios de transporte fechados.
E AS DICAS PARA USAR MODAIS COMPARTILHADOS?
• Evite pedalar ou andar de patinete em locais com grande concentração de pessoas.
• Nos automóveis, mantenha as janelas abertas e evite contato físico caso com o motorista.
• Quando tossir ou espirrar, proteja a boca com a parte interna do antebraço ou com um lenço
descartável.
• Após usar a bicicleta, a patinete ou entrar em táxis e similares, não toque no rosto
(principalmente, olhos, boca e nariz) antes de fazer a higienização com água e sabão ou álcool
em gel 70%.
• Não esqueça de higienizar o seu celular.

SOBRE A QUICKO (http://www.quicko.com.br)
A Quicko é uma Startup de Mobilidade Urbana que oferece diversas soluções para o usuário integrar, de forma fácil
e simples, diferentes meios de transporte, como táxis, carros de aplicativo, bicicletas, ônibus, trens, Metrô etc, para
garantir uma jornada mais rápida e conveniente. O app traça rotas a partir de cerca de 15 modais disponíveis em São
Paulo e do comportamento dos mais de 21 milhões de habitantes da região metropolitana. Além disso, a empresa
ajuda os usuários a definir trajetos por meio de transportes e serviços baseados em suas próprias preferências,
também alertando-os em tempo real sobre acontecimentos no caminho e modais escolhidos.
Mais informações:
Néctar Comunicação Corporativa / Assessoria de Imprensa da Quicko
(11) 5053-5110 / quicko@nectarc.com.br
Daniel Candido – (11) 5053-5140 / (11) 94507-8963 - daniel.candido@nectarc.com.br
Rafael Bonizzi – (11) 5053-5136 / (11) 95301-6098 – rafael.bonizzi@nectarc.com.br
Renata Justi – (11) 5053-5123 / (11) 99164-2113 - renata.justi@nectarc.com.br

