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Inclusão do transporte como
Direito Social acirra debates
Com o objetivo de ajudar a pontuar desafios e soluções para
a melhoria desse serviço essencial, NTU realizou pesquisa
com parlamentares e formadores de opinião sobre o que
pensam acerca dos impactos que a promulgação da Emenda
Constitucional vai gerar no setor de mobilidade urbana
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Para ver o que existe de mais avançado no transporte
em sistemas BRT, você vai ter que olhar por outro ângulo.
Chassis de ônibus Mercedes-Benz. Pensando no coletivo. Pensando no futuro.

mercedesbenzonibus

A marca que todo mundo confia.

Na cidade somos todos pedestres.
Quando a Mercedes-Benz desenvolve um chassi de ônibus ela pensa em tudo:
das necessidades dos clientes ao conforto dos passageiros. É por isso que
ela oferece a linha mais completa de chassis em sistemas BRT. Produtos que
entregam eficiência, rentabilidade e que garantem maior desempenho,
economia e respeito ao meio ambiente. Porque para a Mercedes-Benz, investir
em tecnologia é investir na qualidade do produto, buscando melhores
resultados para o cliente e para o transporte nas metrópoles.

CRC: 0800 970 9090 | www.mercedes-benz.com.br
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Direito social ao
transporte público
nas mãos de todos nós

A

promulgação pelo Congresso Nacional da Emenda Constitucional nº 90,
que inclui no Artigo 6º da
Constituição Federal o transporte
público como direito social, atende
manifestação das ruas por uma mobilidade urbana melhor. Esse instrumento, no entanto, não é suficiente
para alcançarmos um novo patamar
nos serviços de transporte público
do nosso país.
Os agentes que atuam no setor têm
agora a missão e o dever de mobilizar a sociedade, as autoridades
públicas e a classe política, visando
concretizar no dia a dia das nossas
cidades os avanços que a sociedade
requer no campo da mobilidade.
Com esse objetivo, a NTU encomendou uma pesquisa com os parlamentares do Congresso Nacional e
diversos públicos da sociedade que
têm interesses, ou influenciam o setor, na busca de caminhos e soluções
para os desafios que vamos enfrentar daqui para frente, diante do novo
direito de todos os brasileiros.
Para os entrevistados nessa pesquisa, um dos principais efeitos do
transporte como um direito social
será a existência de mais fontes de
financiamento, tanto para custeio
da operação, quanto para a realização de obras de infraestrutura
que impactem a mobilidade urbana
das principais cidades. Portanto, a
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Emenda Constitucional deve ajudar
a resolver um dos principais problemas do transporte público, também
apontado pelos entrevistados: a falta de investimento.

Biênio 2015-2017
Conselho Diretor
Membros titulares e suplentes
Região Centro-Oeste
Edmundo de Carvalho Pinheiro (GO)
titular

Ricardo Caixeta Ribeiro (MT)
suplente

Região Nordeste
Dimas Humberto Silva Barreira (CE)
titular

Mário Jatahy de Albuquerque Júnior (CE)
suplente

Outro ponto de destaque da pesquisa é a opinião sobre as diversas formas de financiamento do transporte
público no Brasil, em suas diversas
modalidades. Embora a participação
dos orçamentos públicos federais,
estaduais e municipais seja reconhecidamente necessária para a qualidade do transporte público e para o custeio de algumas políticas, tal como as
gratuidades, novas fontes de financiamento deverão ser incorporadas.
Assim, espera-se que os resultados
desse levantamento sejam uma importante ferramenta para colocar
um pouco mais de luz no futuro da
mobilidade urbana no Brasil, já que a
inclusão do transporte público como
um direito social abre novas possibilidades para uma gestão inovadora
no setor.

Luiz Fernando Bandeira de Mello (PE)
titular

Paulo Fernando Chaves Júnior (PE)
suplente

Região Sudeste
Roberto José Carvalho (MG)
titular

Rubens Lessa Carvalho (MG)
suplente

Eurico Divon Galhardi (RJ)
titular - presidente do Conselho Diretor

Narciso Gonçalves dos Santos (RJ)
suplente

Lélis Marcos Teixeira (RJ)
titular

Francisco José Gavinho Geraldo (RJ)
suplente

João Antonio Setti Braga (SP)
titular - vice-presidente do Conselho Diretor

Mauro Artur Herszkowicz (SP)
suplente

Júlio Luiz Marques (SP)
titular

Paulo Eduardo Zampol Pavani (SP)
suplente

Região Sul
Ilso Pedro Menta (RS)

O debate será aprofundado no
painel que abre a 30ª edição do
Seminário Nacional NTU por representantes das empresas, dos
municípios, do governo federal, do
Congresso Nacional e da sociedade
civil organizada. É um ponto de partida para que o anseio dos cidadãos
por um transporte de qualidade não
fique restrito às linhas escritas nas
Constituição Federal.

titular

Enio Roberto Dias dos Reis (RS)
suplente

Conselho Fiscal

Membros titulares e suplentes

Dante José Gulin (PR)
titular

Paulo Fernandes Gomes (PA)
titular

Ana Carolina Dias Medeiros de Souza (MA)
titular

Fernando Manuel Mendes Nogueira (SP)
suplente
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Olimpíada Rio 2016: A mobilidade
como elemento transformador
Lélis Teixeira*

A

Olímpiada Rio 2016 deu
aos brasileiros e estrangeiros que vieram à Cidade Maravilhosa para
participarem ou assistirem a oportunidade de viver uma experiência única em termos de mobilidade no País.
O Rio de Janeiro foi alvo de toda uma
transformação urbana para os Jogos, em que a mobilidade foi um dos
principais elementos estruturantes.
Corredores de BRT e BRS, metrô, implantação do VLT (em que nosso setor tem participação acionária), modais integrados operando em rede e
restrição à circulação de automóveis,
propiciaram o acesso aos locais de
competições com utilização maciça
do transporte público, evitando congestionamentos e poluição durante o
período de realização da Rio 2016.
Além da cerimônia de abertura, enaltecida nos quatro cantos do mundo,
a mobilidade também foi motivo de
elogio da mídia internacional, que finalmente destacou positivamente o
Brasil, após as críticas anteriores ao
início da Olimpíada.
Como representante dos operadores de transporte por ônibus do
Estado do Rio de Janeiro, temos o
orgulho de saber que a participação ativa do segmento, em todas as
fases dessa transformação, foi fundamental para o sucesso alcançado.
Investimentos em projetos e infraestrutura, em tecnologias inteligentes
de transportes (ITS), em veículos de
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alta capacidade para circulação nos
corredores do BRT, na preparação
dos rodoviários, inclusive com simuladores de direção, em especial para
atuação nos quatro serviços implantados para os Jogos Olímpicos, entre
outros itens, levaram ao funcionamento do sistema de forma rápida e
eficiente, ajudando a consolidar uma
imagem de cidade integrada, funcional, agradável e hospitaleira.
Para ter a dimensão das mudanças
efetuadas e do legado que fica para
a população, citamos dois indicadores importantes: há seis anos, apenas
18% das pessoas eram transportadas
em sistemas de transporte de massa.
A partir do funcionamento do BRT
Transbrasil, esse percentual chegará
a 63%, com ganhos de qualidade
e rapidez. Outro indicador, o PNT
(People Near Transit), que calcula a
proximidade entre a residência das
pessoas e o acesso ao transporte de
massa, mostra que, em 2010, 36%
das pessoas moravam próximas às
estações de trem e metrô, ao passo
que, com o funcionamento pleno
dos BRTs, do VLT e da linha 4 do metrô, chegaremos a 56% da população. Este índice compara as cidades
do Rio de Janeiro a outras, como São
Paulo (25,3%), Belo Horizonte (26%),
Nova Iorque (74%) e Paris (99%).
Estes pontos dão o significado da
transformação e do que se pode
fazer - com vontade política e investimento prioritário em transporte
coletivo - para mudar uma cidade

em pouco tempo (seis anos), melhorando a qualidade de vida de seus
habitantes e tornando-a referência
em BRT, pela extensão e a capacidade de transportar (mais de 1 milhão
de passageiros/dia, a partir da próxima inauguração do TransBrasil).
O RioCard Olímpico marcou um gol
de placa ao propiciar o pagamento
eletrônico em todos os modais e com
um mesmo cartão, temporal e sem
limite de viagens, facilitando o dia a
dia dos turistas, que podiam adquirir
cargas para um, três ou sete dias. Essas versões só foram possíveis porque o Rio de Janeiro já contava com
um sistema de bilhetagem eletrônica
multimodal e tecnologicamente
avançado, o que permitiu a criação
de produtos exclusivos para a Olimpíada 2016, modernos e seguros.
No quadro de medalhas do Brasil,
uma modalidade que não é de esporte
merece o ouro. É a mobilidade urbana
que, apesar dos momentos de dificuldade por que passa o País, conseguiu
lugar de destaque, através da vontade
política motivada em oferecer deslocamentos através de uma rede de
transporte integrada e eficiente.

*Lélis Teixeira, conselheiro da NTU,
presidente do Sindicato das Empresas
de Ônibus da cidade do Rio do Janeiro
(Rio Ônibus) e presidente-executivo
da Federação das Empresas de
Transporte de Passageiros do Estado
do Rio de Janeiro (Fetranspor).

entrevista

CARLOS MELO*

O país que carece
de quase tudo
Com olhar realista para a desafiadora realidade nacional,
o professor do Insper Carlos Melo fala sobre a falta de
lideranças para lidar com desafios em múltiplas frentes: promover
transformações na educação; discutir e mudar a segurança
pública; desenvolver medidas para a mobilidade urbana; fazer
investimentos em logística e infraestrutura; buscar aumentos de
produtividade para retomada do emprego e da distribuição de renda
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O

professor do Insper Carlos Melo tem uma visão
bastante abrangente sobre o atual cenário brasileiro. Fala com desenvoltura, usa
muitas parábolas e recorre à memória para lembrar grandes líderes e
políticos brasileiros, numa lista que
alcança desde Frei Caneca até Getúlio Vargas, sem esquecer Fernando
Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula
da Silva. Esses dois últimos apontados por ele como os últimos grandes
políticos que o Brasil teve.
Melo identifica na ausência de grandes líderes políticos um dos elementos centrais para as dificuldades que o Brasil enfrenta atualmente. Segundo ele, a principal diferença entre a década perdida – 1980
- para os tempos atuais é que agora
sabe-se o que fazer para mudar o
país. No entanto, o custo político
desse processo é alto e o país carece de uma ou mais figuras capazes

Que avaliação o senhor faz
sobre o Brasil atualmente?
Temos em evidência a cena política
e toda essa turbulência que estamos vivendo nos últimos dois anos.
Mas avalio que isso corresponde a
um grande colapso estrutural de
uma série de questões. Temos um
colapso de modelo econômico, que
teve uma vida muito curta e se esgotou porque o tipo de modelo de
desenvolvimento que se imaginou
para o país não deu certo; outro colapso é o do chamado presidencialismo de coalização: nosso sistema
político está em crise sob vários
aspectos, mas a forma de o Executivo Nacional formar maiorias para
governar e fazer mudanças também

de levar o debate à sociedade e
mostrar que as mudanças que o país
precisa levarão a perdas “imediatas” para todos, mas apontam para
uma direção de futuro que promete
mudança consistente com ganhos
também para todos num cenário de
médio para longos prazos.
O cientista político é corajoso ao
levantar a necessidade da utopia no
debate e lembra que no começo da
década de 1980 ninguém vislumbrava a possibilidade de eleições
diretas. “O projeto foi derrotado em
1985. Mas hoje temos uma democracia que começou a ser construída
naquela época”, aponta. Ao falar
sobre a realidade nacional, o especialista cita os Titãs: “O Brasil precisa
de Tudo ao Mesmo Tempo Agora”
(título do disco da banda lançado
em 1991). Melo é um dos palestrantes
no Seminário Nacional da NTU 2016,
e conversa exclusivamente com a
Revista NTU Urbano. Confira!

quebrou porque foi, de uma forma, alimentada ideologicamente,
favorecendo partidos e não capacidades; também vivemos o esgotamento da relação das empresas
prestadoras de serviço ao Estado:
a Operação Lavajato é uma vitrine
disso, de um sistema que passou
completamente do ponto por relações baseadas em esquemas; e
ainda vivemos uma grande crise de
liderança política: talvez nossos
dois últimos líderes tenham sido
Fernando Henrique Cardoso e Luiz
Inácio Lula da Silva, um com 85 anos
e outro com 70 anos, e comprometido até o fio dos cabelos com tudo
isso que estamos vendo. O que vem
depois deles é um vazio.

Frente a todos esses
colapsos, como ficam os
grandes desafios nacionais?
Em virtude desses colapsos todos, é
necessário fazer reformas: da previdência, tributária, fiscal, trabalhista,
política e urbana para lidar com todos
os problemas da mobilidade. Precisamos diminuir o custo brasil, fazer
um grande investimento em infraestrutura (estrada, portos e aeroportos
para resolver uma série de gargalos...).
A agenda nós sabemos. O grande
problema é: com que sistema político
vai-se fazer isso. Porque uma vez que
se tem um colapso do sistema político, tem-se também um colapso de
liderança. O Brasil vive, no momento,
em um labirinto e é necessário bus-
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no cenário. Fernando Haddad (prefeito de São Paulo), ACM Neto (prefeito
de Salvador), Gustavo Fruet (prefeito
de Curitiba), Paulo Artung (governador do Espírito Santo), Eduardo Paes
(prefeito do Rio de Janeiro)... entre
outros. O país precisa de uma nova
geração de políticos para fazer um
bom diagnóstico, construir um projeto
e, mais importante, comunicar e persuadir a nação, de forma geral, de que
é necessária uma mudança. E que ela,
em curto prazo, implicará desconforto, mas em longo prazo pode elevar o
Brasil a um novo eixo.

É necessário fazer
reformas: da previdência,
tributária, fiscal,
trabalhista, política e
urbana para lidar com
todos os problemas da
mobilidade. A agenda
nós sabemos. O grande
problema é: com que
sistema político vai-se
fazer isso. Porque uma
vez que se tem um colapso
do sistema político, temse também um colapso de
liderança. O Brasil vive, no
momento, em um labirinto e
é necessário buscar saídas.

car saídas. Tem analistas que dizem
que corremos o risco de uma década
perdida como a década de 1980, mas
naquela época não sabíamos o que
fazer, como enfrentar a inflação, por
exemplo. Foi um período de tentativa
e erro, mas não é mais o caso. Agora,
de certa forma, sabemos o que fazer,
mas são medidas duras, impopulares.
É necessário convencer a população
de que isso nos capacitará a dar um
salto para um novo jeito de pensar. É
preciso mudar a mentalidade, promover uma renovação. Nosso grande
problema não é saber o que fazer, mas
sim como fazer e como convencer.
Então, segundo sua análise:
estamos num labirinto,
temos uma série de questões
a resolver, nosso sistema
político caducou, a relação
da sociedade com a política
também, precisamos
renovar lideranças e
ter uma nova forma de
orientação política?
Sabemos que o problema é sério, mas
a questão é qual o pacto que vamos
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estabelecer como nação. Quando se
fala em reforma da previdência, isso
implica perdas para alguém, tanto no
sistema privado quanto público. Mas
não é só a perda do cidadão comum,
no caso da previdência; ou do trabalhador, no caso da reforma trabalhista. Há perdas em outros campos.
Quando se fala em reforma fiscal e
tributária, alguém vai perder entre
estados, municípios e União. O bolo
é um só. Reforma política tem perda
para os políticos. Reforma urbana
atinge o automóvel particular. Tudo
o que precisa ser feito vai afetar o
status quo, seja de quem for. Do político, do cidadão comum, de prefeitos
e governadores, da presidência, de
atribuições dos entes federativos...
todo mundo vai perder alguma coisa
caso queiramos reformar globalmente o país.
Mas como convencer o País
de que todo mundo vai ter
que ceder alguma coisa?
Se você olhar as lideranças políticas
atuais, vivemos um cenário de escassez. Mas temos novos nomes surgindo

Qual a sua expectativa
em relação às eleições
municipais deste ano?
Essas eleições vão acontecer, infelizmente, muito influenciadas por todo
o trauma do impeachment. Ainda
haverá muito ranço. Temo que fiquemos discutindo ainda dentro de uma
lógica PT e anti-PT e deixemos de discutir problemas que são verdadeiros
e reais. Por exemplo: qual é, verdadeiramente, o papel dos municípios?
Essa é uma discussão importante
para os candidatos. A segurança pública deve manter-se como um debate entre polícia civil e militar nas mãos
de um governador, como em SP que
tem mais de 600 municípios? Ou será
como em outros países do mundo em
que a atribuição é do prefeito, articulado dentro de uma concepção de
áreas metropolitanas? Não podemos
protelar. O Brasil precisa de reformas
e sabemos quais são. Agora, vamos
colocar na agenda e fazer uma discussão séria a respeito? Prefeitos que
serão eleitos serão capazes de pressionar a União, o Congresso, para que
se tenha mudanças institucionais que
mudem suas atribuições e lhes deem
mais poder? A cidadania terá instrumentos para fiscalizar esses prefeitos? Os desafios são muito grandes.

entrevista

Qual o papel da sociedade
civil nesse cenário?
Quando falo que há uma crise de liderança e do perigo do surgimento de
um salvador da pátria, uma nova liderança não pode surgir como um ente
superior que dirá o que a sociedade
deve fazer. A sociedade deve discutir.
Se olharmos para as décadas de 1970
e 1980, cunhou-se no Brasil um termo
que desapareceu: a sociedade civil
organizada. Ela discutia a sociedade, a
democracia, a melhor forma de organizar o estado, centralização ou não,
discutia o país. Quando se conformou
um novo desenho, a sociedade civil
organizada de forma geral fragmentou-se em grupos que discutem seus
próprios problemas. E aí não houve
mais acordo e muitos conflitos surgiram. Precisamos sair dos pequenos
conflitos pontuais da sociedade fragmentada e debater o país de forma
mais geral. Essa discussão quase não
existe atualmente. A sociedade atual é
mais complexa, com maiores fluxos de
informação. É bom porque todos têm
acesso, mas ruim porque tem-se que
negociar muito mais.
Diante de tantos grandes
desafios, em que lugar está
o debate sobre a mobilidade
e o transporte público?
Isso deveria estar no Ministério das
Cidades, que foi pensado para isso.
Mas, com todo o respeito, o ministério
foi dado por Dilma Rousseff a Gilberto
Kassab não porque ele foi prefeito de
uma grande cidade, mas porque era líder de um partido que garantiria votos
na câmara. Agora, com Michel Temer,
(o ministério) foi passado para Bruno
Araújo não por ser um pensador da
questão, mas porque foi o voto 341
(do impeachment), simbólico, e o Ministério das Cidades sobrou. Quando
se fala sobre o Ministério das Cidades,
não é apenas a verba que tem que

importar, mas a capacidade de fazer
uma discussão sobre a questão das
cidades, da mobilidade, de formular e
comunicar. Juntar prefeitos, não apenas das capitais, para pensar soluções
globalmente. Fazer essa discussão e
levar adiante, em vez de apenas distribuir verbas clientelisticamente segundo interesses de formação de maioria
no Congresso. Por isso a reforma política é importante, por isso não se pode
ficar formando maioria no “toma lá, dá
cá”. Isso passou.
Não estou dizendo, com isso, que o
ministério precisa de um técnico em
seu comando, mas um político capaz
de formular políticas e convencer
politicamente sobre sua importância.
Que convença o presidente, que vá às
cidades convencer prefeitos e vereadores, que faça política de verdade.
Quanto tempo leva isso? Não leva um
ano, talvez algumas gerações. Quanto mais tempo demorarmos para
começar, mais tempo levaremos para
ter isso. É um processo e precisamos
ter ideia disso, de como construí-lo,
que conquistas teremos, desde as
menores até as grandes mudanças.

*Carlos Melo é cientista Político, mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)
e professor tempo integral do Insper
desde 1999. É também analista político, com participação ativa em vários
veículos de comunicação, palestrante
e consultor de empresas nacionais e
estrangeiras.
Colaborador do jornal O Estado de
S.Paulo, é colunista de O Estadão online, onde alimenta um Blog com análises a respeito da política brasileira.
Pesquisador de temas como eleições,
partidos, conflito político e liderança

Qual a prioridade do
transporte público
neste cenário?
Lembro-me de um disco dos Titãs
com título Tudo Ao Mesmo Tempo
Agora. Esse é o Brasil, não tem como
fugir. Tem que discutir a educação?
Sim, mas como professores e alunos
chegarão à escola? Quer discutir
trabalho? Mas como o trabalhador
chegará ao seu trabalho? Tem que
discutir leis trabalhistas, educação...
mas as pessoas precisarão chegar
aos locais. Não dá para pensar no
país parceladamente. Precisamos
definir prioridades. Ou se pensa de
forma sistêmica e crítica, ou não se
mudará nada.

política, Melo é integrante da equipe do Centro de Políticas Públicas do
Insper e pesquisador associado ao
grupo Qualidade da Democracia, do
Instituto de Estudos Avançados da
Universidade de São Paulo (IEA-USP).
É professor de Sociologia e Política
(Graduação) e de Estratégia e Política
(Mestrado), e do Curso de Relações
Governamentais, todos no Insper.
Como professor de Liderança Política, Multiculturalismo, História do
Poder atua também em programas de
Educação Executiva. É autor do livro
“Collor: o ator e suas circunstâncias”
(Novo Conceito).
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PARTICIPE DO 48º CONCURSO DE COMUNICAÇÃO VISUAL E PINTURA
DE FROTAS
Estão abertas as inscrições para o 48º Concurso de Comunicação Visual e Pintura de Frotas, promovido pela OTM Editora. Os interessados
em participar poderão analisar o regulamento do concurso e realizar
inscrições até o dia 31 de agosto de 2016 pelo site www.otmeditora.
com.br. O objetivo do concurso é selecionar, sob aspectos mercadológico, estético e de segurança, as pinturas de frotas que mais se
destacaram neste ano. Para participar, as empresas devem operar, no
mínimo, três veículos em Transporte Rodoviário de Passageiros, Transporte Metropolitano de Passageiros e Transporte Rodoviário de Carga,
com pintura uniforme, e que não tenha sido premiada em concursos
anteriores. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11)
5096-8104 ou pelo e-mail eventos@otmeditora.com.

BRT NAS OLÍMPÍADAS
Construído para alimentar e facilitar o transporte na maior parte
das áreas de acesso às instalações dos Jogos Olímpicos, o BRT já
tem sido utilizado até mesmo por equipes de fora do Brasil, a delegação holandesa feminina de hóquei na grama utilizou o BRT
Transolímpica e o técnico informou que durante todo o período
em que estiverem no Brasil continuarão utilizando. O governo
Rio de Janeiro criou um bilhete único (RioCard), que já começou
a ser comercializado para a utilização em determinados meios
de transporte. O BRT Transolímpica, por exemplo, será um dos
modais que só aceitará esse bilhete junto com o ingresso para
a competição. Como a única forma de acesso às instalações é
feito por meio do transporte público, estima-se que grande parte
dos torcedores utilize o BRT como principal meio de transporte.
Além disso, é uma das opções mais baratas, rápidas e seguras
para chegar ao evento.

BIBLIOTECA POPULAR NAS
PARADAS DE ÔNIBUS EM BRASÍLIA
Em Brasília, desde 2007, existe o projeto da biblioteca popular do Açougue T-Bone nas paradas de ônibus da W3 norte. O projeto consiste em
espalhar livros em estantes nas paradas e, cada cidadão que esteja
aguardando o ônibus pode pegar o livro que desejar levar para casa e
devolver na mesma parada ou em qualquer outra que tenha uma estante
do projeto. A biblioteca aceita livros doados e não tem fins lucrativos.
O idealizador do projeto, Luis Amorim, diz que a intenção é de que as
pessoas tenham ampla bagagem cultural, o que fica fácil de adquirir com
a iniciativa. Atualmente o projeto conta com trinta e sete paradas de ônibus, funcionado 24 horas, mantendo uma media de 15 mil livros por dia e
emprestando mais de trezentos mil livros por ano. A reposição da parada
é feita todos os dias pelos funcionários dos Projetos Culturais T-Bone.
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D I Á LOGO T É C N I C O

André Dantas, PhD, Diretor Técnico da NTU

Transporte como direito social:
o papel da capacitação técnica

A

lém da satisfação de
saber que o transporte
se tornou constitucionalmente um direito social,
uma das minhas primeiras reações
foi pensar na capacitação técnica
como elemento catalisador para a
efetivação da legislação vigente.
Outros talvez tenham corretamente contemplado a criação de um
fundo nacional para financiar a expansão da infraestrutura e cobrir
parte dos custos dos transportes
públicos urbanos. Todavia, é indiscutível o fato de que o processo educacional pode transformar a vida dos
indivíduos, dos grupos sociais, das
comunidades e da sociedade. Isso
se aplica ao caso da mobilidade urbana, pois profissionais capacitados
contribuem para instituições capazes de conduzir competentemente
o processo de planejamento, de produzir projetos eficientes, de realizar
a gestão dos recursos existentes, de
operacionalizar e fiscalizar sistemas
de transportes racionalizados.

Essa questão da capacitação técnica
tem sido apontada como uma significativa barreira para o avanço da
qualidade da mobilidade urbana. Há
muito o que fazer, principalmente no
que se refere à formação de pessoal(1), pois a mudança da imagem dos
transportes públicos para a população não irá ocorrer apenas com investimentos de porte(2). Pesquisadores brasileiros têm constatado que a
formação de recursos humanos deve
constar da pauta de prioridades tan-

to das autoridades quanto dos empresários envolvidos direta ou indiretamente com os transportes(3), mas
são poucas as iniciativas efetivas e
contínuas em todo o Brasil(4).
O desafio da capacitação técnica
no Brasil requer uma atuação intensa de todos os entes federativos.
Considerando apenas o nível municipal, segundo o IBGE, são mais de
5.561 municípios, sendo que 3.313
possuem algum tipo de transporte
público coletivo organizado e assim
necessitam de técnicos, engenheiros, planejadores, gerentes e toda
a gama de especialistas. Conforme
estabelecido pela Lei 12.587/2012
(Art. 16), a União tem a atribuição
de “... prestar assistência técnica
e financeira aos Estados, Distrito
Federal e Municípios... contribuir

para a capacitação continuada de
pessoas e para o desenvolvimento
das instituições...”, como parte da
Política Nacional de Mobilidade
Urbana. Nesse sentido, Oliveira
Junior (5) analisou as implicações
da mobilidade urbana como direito
social e concluiu que “...O Estado
deverá criar e implantar programas
e ações governamentais, obviamente com dotação orçamentária que
traduza na prática como o cidadão
vai receber essa contraprestação do
Estado...”. É recomendável que esses
programas e ações governamentais possibilitem que os municípios
promovam a capacitação de forma
continuada e assim mantenham
técnicos autônomos e resilientes às
mudanças políticas.
Tendo em vista o impulso adicional
proporcionado pelo reconhecimento dos transportes como direito
social, o momento é propício para
incrementar a melhoria de todos os
elementos do sistema. Nesse contexto, a capacitação técnica é um
instrumento de efetivação, que não
pode ser negligenciado. Há diversas
propostas e iniciativas de capacitação que devem ser avaliadas e
encaminhadas em alinhamento com
todas as outras ações fundamentais
(investimentos em infraestrutura
e custeio).

Referências:
(1) Braun, A. e Junqueira, J. (1979) Recursos Humanos para o setor transportes; Revista ANTP, v. 2, n. 6, pag. 25-33; (2) Fioravanti, M. e Pereira, W. (1983) Recursos Humanos para o setor transportes; Revista ANTP, n. 24; pag. 73-92; (3) Brasileiro, A., Ribeiro, L., Aragão, J. (1997) Formação de recursos humanos para um transporte desenvolvido e competitivo; Revista ANPET, v. 5, n. 1; (4) Silva Júnior, C., Fontenele, H, da
Silva, A. (2013) Estilos de ensino versus estilos de aprendizagem; Revista ANPET, v. 21, n. 2; (5) Oliveira Junior, J. A (2014) Argumentos para
defesa da proposta de emenda constitucional do direito social à mobilidade urbana; Revista ANTP; Ano 36, pag. 77-91.
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SOLUÇÕES PARA

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
hardware • software • outsourcing • serviços

RIOCARD JOGOS OLÍMPICOS 2016
O Cartão RioCard Jogos Rio 2016, criado para mobilidade
urbana durante as olimpíadas, oferece opção de um dia, três
dias ou sete dias de acesso a todos os sistemas de transporte
para um passageiro. Algumas linhas exclusivas de transporte
que levam aos eventos dos jogos serão acessadas somente com
o cartão. A Perto forneceu terminais de autoatendimento para
as dezenas de pontos de vendas distribuídos entre estações de
trem, metrô, BRT e outras áreas de circulação de turistas. Para
saber mais sobre o RioCard, acesse:
cartaojogos.riocard.com/

sempre ao seu lado.

EQUIPAMENTOS
Além do Rio de Janeiro, os terminais de pagamento da Perto estão em cidades como São Paulo e
Porto Alegre, permitindo a facilidade de pagar em dinheiro ou cartão. É simples, rápido e seguro.
Conheça a linha de equipamentos desenvolvida e fabricada pela Perto para consulta, compra e
recarga de créditos:

TCC

TvC

TPC

TPC 2000

COMPRA DE CRÉDITOS
COM CÉDULAS,
MOEDAS E CARTÕES

TCC + DISPENSA DE
CARTÕES

TVC + TROCO EM
CÉDULAS E MOEDAS

TPC + DISPENSA ATÉ 4
TIPOS DE CARTÕES +
ARMAZENAMENTO SACOLA

Exp. 2018-05-22 Appraisal #24097

PERTOKIOSK

TAS - TERmInAL dE
AUTOATEndImEnTO

dg-830

WWW.PERTO.COM.BR
(51) 3489-8826
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Inclusão do transporte
como direito social
acirra debates
Com o objetivo de ajudar a pontuar desafios e soluções
para a melhoria desse serviço essencial, NTU realizou
pesquisa com parlamentares e formadores de opinião sobre
o que pensam acerca dos impactos que a promulgação
da PEC vai gerar no setor de mobilidade urbana

N

ão houve sequer um voto
contrário. Por unanimidade, o plenário do Senado
aprovou, em setembro do
ano passado, a proposta que torna o
transporte público um direito social.
Quase um ano depois da promulgação da Emenda Constitucional
90/2015, o setor ainda comemora a
conquista, mas segue inquieto com
relação aos resultados práticos que
a mudança terá na vida dos 204 milhões de brasileiros.
Haverá recursos para realizar os investimentos necessários? De onde
virão esses recursos? Quem são os
maiores responsáveis por fazer valer

esse direito social? Essas e outras
questões norteiam os debates do
Seminário Nacional NTU 2016 sob o
tema “Transporte público como direito social. E agora?”.
Para embasar a discussão e responder a essas e outras perguntas,
a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos
(NTU) encomendou uma pesquisa
com parlamentares do Congresso
Nacional e influenciadores. Foram
abordados pontos como problemas
do transporte público, impactos da
aprovação da tão conhecida Proposta de Emenda Constitucional PEC 90/2011 - agora como Emenda

Revista NTU Urbano

17

C a pa

Constitucional 90/2015 -, possíveis
fontes de recursos, divisão de custos
e as políticas públicas mais indicadas
para melhorias no setor.

100 influenciadores, entre economistas, profissionais da indústria, do
comércio e de serviços, acadêmicos
especialistas no setor e representantes do Poder Executivo. Do total
de parlamentares, 82,3% aprovam
a promulgação da PEC, da mesma
forma que 78% dos demais públicos.

“A aprovação da emenda constitucional por si só não representa
nenhum avanço concreto. Nosso
papel é buscar soluções para que
esse direito social seja concretizado.
Dessa forma, o objetivo da pesquisa
é justamente fazer uma primeira
sondagem com os diversos públicos e lançar luz sobre os caminhos
que devemos seguir para avançar”, explica o presidente da NTU,
Otávio Cunha.

Para a deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP), autora da proposta,
a medida só será eficiente se for estabelecida uma nova política pública
de transporte, que dê condições
para custear serviço. “Essa política
deve ser adotada, sobretudo, no
nível dos municípios com a criação
de mecanismos de financiamento,
de modo que os custos não recaiam
exclusivamente sobre os usuários”,
afirma a parlamentar.

Ao todo, foram entrevistados 224
deputados federais e 25 senadores
de 27 partidos diferentes, além de

Longo caminho pela frente
Não é de hoje que o transporte público recebe críticas. Problemas relacionados aos preços, à ineficiência
do serviço, à escassez de modais, e
à precariedade da infraestrutura e
de equipamentos estão entre as reclamações mais comuns. Na pesquisa, 67,9% dos parlamentares e 47%
dos demais públicos classificaram
o transporte como ruim ou péssimo.
O resultado não surpreende. Para o
secretário Nacional de Transporte e
da Mobilidade Urbana (Semob), do
Ministério das Cidades, José Roberto Generoso, a questão é histórica.
“A priorização do uso do automóvel
ao longo dos anos contribuiu para
que o planejamento e os projetos

FALTAM PLANEJAMENTO, GESTÃO E
RECURSOS PARA O TRANSPORTE PÚBLICO

29%

25%

Falta de planejamento/gestão

18%

14%

Falta de investimento

12%

8%

Poucas linhas/veículos

9%
9%

Qualidade do serviço

8%
9%

Altos custos/preços das tarifas

8%

5%
6%
6%

transporte individual

6%
6%

falta de infraestrutura

4%
5%
3%
3%
6%
6%
CONGRESSO NACIONAL
INFLUENCIADORES
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8%

Atrasos/lentidão

6%

PARLAMENTARES:
25% citam problemas
na operação do sistema
(atrasos, falta de
integração, poucas linhas/
veículos, qualidade,
atrasos/lentidão)
INFLUENCIADORES:
37% citam problemas
na operação do sistema
(atrasos, falta de
integração, poucas linhas/
veículos, qualidade,
atrasos/lentidão)

falta de vontade política
falta de integração

Na sua opinião, qual o
principal problema do
transporte público no Brasil?

não respondeu

E o segundo? (ESPONTÂNEA,
ATÉ DUAS OPÇÕES)

outros

ca pa

Shutterstock

de mobilidade nas cidades fossem
realizados de forma a não priorizar
o transporte público coletivo com
boa qualidade na maioria das cidades brasileiras”, avalia.
Ainda dentro do contexto de qualidade, os participantes da pesquisa
elegeram a falta de planejamento e
gestão como o maior problema do
transporte público, com 25% (parlamentares) e 29% (influenciadores),
seguido por falta de investimentos e
escassez de veículos e linhas.
Em questão sobre os impactos da
mobilidade urbana na vida dos cidadãos, os participantes foram convidados a dar notas, em uma escala
de 0 a 10, conforme a influência que
o transporte exerce sobre cada item.
Foram eles: qualidade de vida, que
recebeu nota 9; produtividade do
trabalhador, com 8,9; e produtividade das empresas, com 8,4.
Para o Congresso, o Poder
Público deve custear o
transporte público.
CO N G R E SSO N AC ION A L / I NFLUENCI ADORES

MAIS pelo poder público
que pela tarifa

42,2%

18,0%

Mais pela tarifa que
pelo poder público

37,5%

64,0%

exclusivamente pela tarifa

11,3%

13,0%

exclusivamente pelo
poder público

6,4%

1,0%

É necessário que o transporte coletivo
urbano tenha garantido recursos
para a sua priorização nas cidades.

“O congestionamento que afeta
quase todas as cidades brasileiras,
de médias a grandes, e impacta tanto usuários do transporte privado
quanto do coletivo, consome 10%
do PIB brasileiro. Trânsito pesado,
longos tempos de deslocamento, superlotação e excesso de exposição
a poluentes causam estresse, indisposição e perda de humor. Ganhos
de tempo nos deslocamentos, por
sua vez, proporcionam maior permanência em casa, no trabalho ou em
atividades de lazer, o que contribui
para uma produtividade e qualidade
de vida melhores”, pondera Luis Antonio Lindau, diretor da WRI Brasil
Cidades Sustentáveis – instituição
internacional de pesquisa que transforma grandes ideias em ações, visando o meio ambiente, a economia
e o bem-estar humano.
Responsabilidades
Tópico delicado quando o assunto
é transporte, as responsabilidades
pelo transporte público tiveram
consenso entre parlamentares e
influenciadores. Ambos, em sua
maioria, consideram o poder público
o principal responsável pelo setor,
com 64,5% do primeiro grupo e 65%
do segundo.

Da mesma forma, quando perguntados sobre quem deveria ter mais
responsabilidade pelo transporte
público, em notas de 0 a 10, o resultado se manteve: poder público (8,6
de influenciadores e 8,7 de parlamentares).
Para o diretor executivo da NTU,
Marcos Bicalho, a qualidade do serviço é limitada pelo valor da tarifa, a
qual não pode aumentar muito por
ser um serviço público que deve ser
compatível com a capacidade de pagamento dos usuários. “Precisamos
sair dessa situação, em que a qualidade do serviço está limitada pelo
valor da passagem”, conclui Bicalho.
Na avaliação do custeio, mais uma
vez, o poder público foi elencado
como principal fonte de recursos,
por 86,1% dos parlamentares e 83%
dos influenciadores. No entanto, um
dado curioso é que 64% desse segundo público acredita que o custo
deve vir mais pela tarifa do que pelo
governo, enquanto 42,2% dos parlamentares pensam justamente o
contrário: que o poder público deve
custear a maior parte.
O coordenador do Programa de
Engenharia de Transportes da Uni-
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versidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), Marcio D’Agosto, por sua
vez, defende a necessidade de mais
independência em relação à tarifa.
“Devemos estimular o transporte
público por meio do desestímulo ao
transporte privado, estabelecendo
taxas, impostos, cobrança de estacionamento, limitações de tráfego,
entre outros. Nesse sentido, a PEC
é mais um mecanismo de cobrança
social”, avalia o acadêmico.
Divisão de recursos
Aprofundando ainda mais na questão das responsabilidades, a pesquisa expôs perguntas relacionadas
à origem dos recursos. Quem deve
liberar mais verba para o transporte
público? Os governos federal, estadual e municipal? As operadoras do
sistema? A população em geral?
Um total de 49,5% dos parlamentares
aponta para uma divisão entre União,
estados e municípios. Já os formadores de opinião se dividem em duas
opiniões: 31% concordam com a divisão entre os governos e 33% apontam como alternativa o custeio pelos
usuários de automóveis.
Essa última opção casa perfeitamente com a sugestão dada pela Frente
Nacional dos Prefeitos (FNP), que
chama a responsabilidade para os
usuários de veículos particulares. “O
transporte público no país enfrenta
um problema estrutural de financiamento. Temos, paradoxalmente,
uma tendência de barateamento dos
custos do transporte individual em
relação ao coletivo. Isso vem provocando um aumento explosivo da frota de automóveis. Nossa proposta é
a instituição de uma Contribuição de
Intervenção de Domínio Econômico
(Cide) Municipal. Seria um subsídio
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cruzado, com a liberação para que os
municípios possam cobrar uma contribuição municipal sobre a venda a
varejo de combustíveis que seria revertida exclusivamente para custear
parte da tarifa de ônibus”, justifica o
presidente da Frente Nacional dos
Prefeitos (FNP) e prefeito de Belo
Horizonte, Marcio Lacerda.

Financiamento deve vir
de recursos públicos e de
usuários do automóvel.
orçamento da união,
estados e municípios

49,5%
31,0%
empresas empregadoras

Quando perguntados sobre o custeio da operação e da infraestrutura,
a maioria dos dois grupos decidiu
pela divisão dos dois da seguinte forma: infraestrutura a cargo da União
(45,5% dos parlamentares e 36% dos
formadores de opinião) e operação
por conta dos estados e municípios
(47,9% dos parlamentares e 61% dos
formadores de opinião).
O diretor executivo da NTU considera sensata a escolha. “O resultado da
pesquisa foi coerente. A União, como
indutora dos investimentos, poderia
ficar responsável pelos investimentos na infraestrutura, que está precária, já que passamos quase três
décadas, praticamente, sem aplicar
recursos nessa área. Por outro lado,
os estados e municípios podem assumir mais fortemente a subvenção
aos custos operacionais junto às
operadoras”, analisa Marcos Bicalho.
O secretário Nacional de Transporte
e da Mobilidade Urbana (Semob)
do Ministério das Cidades, José Roberto Generoso, discorda. Para ele,
os recursos devem ser compartilhados em sua totalidade, entre União,
estados e municípios. “Somente
somando esforços nós poderemos
construir a estrutura necessária para
uma mobilidade urbana sustentável
e de qualidade para o cidadão”, destaca. “Devemos buscar projetos que
agreguem outras fontes de recursos,
como, por exemplo, empreendimen-

23,2%
18,0%
usuários de automóveis

7,0%
33,0%
tributação sobre imóveis

3,9%
5,0%
outros

2,3%
4,0%
todas (espont.)

9,4%
4,0%
nenhuma (espont.)

1,3%
3,0%
não sabe

1,0%
0,8%
não respondeu

2,6%
1,0%
"Pensando nas quatro possibilidades
de financiamento que vou ler a seguir,
qual é, na opinião do(a) senhor(a),
a melhor alternativa para ser a
principal fonte de financiamento do
transporte público no Brasil hoje?"
(ESTIMULADA E ÚNICA)
CONGRESSO NACIONAL
INFLUENCIADORES
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tos imobiliários e comerciais associados e publicidade. Os desafios
da mobilidade urbana são imensos
e toda fonte de recurso será importante para superar esses desafios”,
conclui Generoso.
Tratar o tema em conjunto é o caminho mais acertado, na avaliação do
presidente da Frente Nacional dos
Prefeitos (FNP). “O tema precisa
ser visto de forma federativa. A FNP
propôs e trabalha pela instituição
de uma Mesa Federativa Plena, que
reúna União, estados e municípios
para deliberar sobre os temas que
exigem ações coordenadas. Isso inclui não apenas a mobilidade urbana,
mas também outros direitos sociais,
como saúde e educação, por exemplo”, sugere Marcio Lacerda.
Políticas sociais
de transporte
Entre todos os temas abordados na
pesquisa encomendada pela NTU, o
que mais registrou concordâncias entre os dois grupos, de parlamentares
e influenciadores, foi o de políticas
sociais no transporte público. Com
exceção da Tarifa Zero, rejeitada por
71,8% dos parlamentares e 85% dos
influenciadores, as demais políticas
de transporte – Faixas exclusivas e
corredores e Vale-transporte social
– foram aprovadas, sendo as faixas e
corredores com maioria esmagadora:
83,3% dos parlamentares e 95% dos
influenciadores.
José Roberto Generoso lembra a
importância de planejamento e
atenção a essas e outras políticas no
setor de transporte. “Além da instituição de direitos sociais, é necessária uma boa gestão das políticas
e programas sociais para que esses
direitos se efetivem. Nossa meta é

reduzir as ineficiências do planejamento e da gestão existentes no
transporte público”, ressalta o secretário da Semob.
Apesar da crise econômica vivida
pelo país na atualidade, mas também por causa dela, a ampliação do
leque de possibilidades no que diz
respeito às fontes de recursos para
essas e outras políticas é fundamental: “Devemos ter uma cesta de
fontes, com diversas participações,
de diversos setores, para cuidar do
transporte, esse irmão mais novo
que acaba de juntar-se à turma dos
direitos sociais. E isso vai além dos
orçamentos públicos. Passa por
usuários de automóveis, empresas empregadoras – que utilizam o
transporte para viabilizar negócios
e para que seus funcionários se locomovam –, a indústria. O transporte é
agente de desenvolvimento econômico, sendo importante, inclusive,
para que a população tenha acesso a
outros direitos sociais”, observa Marcos Bicalho.
Desafios e caminhos
“Outros direitos sociais brasileiros,
apesar de expressos em legislações
anteriores, na prática, não estão
assegurados. É consenso, por exemplo, que o direito à saúde, educação,
moradia e segurança, entre outros,
estão muito aquém da expectativa da
nossa população. Com o transporte
não deve ser diferente. Acesso pleno
a transporte urbano de qualidade e
uma maior transparência no setor
requerem grandes esforços, tanto do
poder público quanto do privado”,
reflete o diretor da WRI Brasil Cidades
Sustentáveis, Luis Antonio Lindau.
Apesar de acreditarem na importância da PEC 90/2015 para esti-

"Os desafios da mobilidade
urbana são imensos e
toda fonte de recurso
será importante para
superar esses desafios”.
JOSÉ ROBERTO GENEROSO

mular novos investimentos, ampliar
o acesso ao transporte público e a
qualidade no serviço oferecido, todos reconhecem a importância de
vencer desafios como gestão insuficiente e ineficiente, falta de capacitação, ausência de bons planos de
mobilidade urbana, empecilhos para
elaboração de projetos de qualidade
e fiscalização de sua execução e falta
de padrões de qualidade para a prestação do serviço. Boa parte desses
gargalos, elencados pelo secretário
da Semob, José Roberto Generoso,
mostram que a falta de recursos não
é, nem de longe, a maior dificuldade
no setor de mobilidade urbana.
O presidente da NTU concorda, e faz
questão de reconhecer os avanços
dos últimos tempos, sem deixar de
lado a consciência de que muito
ainda precisa ser feito. “As medidas
para efetivar o transporte público
como direito social são todas de
médio e longo prazo, principalmente
pela crise econômica que estamos
vivendo. Essa é a hora de mobilizar a
sociedade, as classes políticas e econômicas, os movimentos sociais. A
aprovação da PEC 90/2015 foi uma
conquista, fruto do próprio apelo da
população, nas manifestações de
junho de 2013, e agora temos que
aproveitar esse momento em que o
transporte se coloca como direito
social, e trabalhar para que, de fato,
o serviço melhore e a população ganhe em qualidade de vida”, finaliza
Otávio Cunha.
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AUMENTE SEU POTENCIAL DE
GANHO COM A BILHETAGEM TACOM
A TACOM desenvolve as melhores soluções integradas de ITS do mercado. São tecnologias
inovadoras que diminuem os custos de operação e aumentam a rentabilidade das empresas,
com maior facilidade e segurança para os usuários. O sistema de bilhetagem CIT-Sbe® traz
novas funcionalidades com a geração de validadores interativos e oferece soluções próprias
para automatizar a venda de cartões e créditos com recarga on-line. Fale com a gente.
Em tecnologia para mobilidade urbana, temos mais de 40 anos de estrada.

VALIDADOR CCIT 4.0®
COM MÍDIA EMBARCADA
Com ele sua empresa tem maior controle da
arrecadação, mais eficiência operacional e
agrega novos produtos para aumentar a receita.
GPS/GPRS; Câmera frontal embutida e sistema
de biometria facial (CIT-Image); capacidade para
realização de comandos operacionais (como
fechamento de viagem e remanejamento de linhas),
Mídia embarcada (CIT-Mídia) com possibilidade de
veiculação parametrizável e pesquisa de mercado.

ATM VX1500
É a solução para acabar com
as filas e ampliar a rede de
atendimento com economia.
Tempo de recarga inferior a 10 seg;
possibilidade de customização;
mais de 100 terminais ativos.

POS ON-LINE
Um ótimo recurso para aumentar as vendas
de créditos e o alcance dos usuários.
Rede de venda móvel; simples; dispensa estrutura
de back Office de IT.

Converse com a gente e conheça
as vantagens do CIT-Sbe®.
www.tacom.com.br | 31 3348.1000

solution

O CRESCIMENTO DA SUA
EMPRESA PEDE PASSAGEM.

QUANDO TUDO
ANDA BEM, SUA
EMPRESA NUNCA PARA.
REDUZA CUSTOS E GANHE
PRODUTIVIDADE COM A TACOM.

solution

A TACOM tem o sistema mais completo e moderno em gestão de transporte. Com o CIT Sao® sua
empresa tem todas as informações da frota em tempo real, podendo monitorar ocorrências
e se comunicar com os motoristas. O sistema controla as exceções e atua no momento
exato, enviando alarme e mensagens para correções imediatas. Uma solução integrada,
com módulos que podem ser adquiridos conforme sua necessidade. Com a TACOM você
tem a certeza de que sua empresa caminha com segurança e controle nas mãos. Fale com
a gente e garanta muito mais produtividade e economia para o seu negócio.

CONHEÇA OS MÓDULOS DO CIT Sao®
RASTREAMENTO – MAIS CONTROLE
Acompanhamento de toda a operação e detalhamento da localização dos veículos
e ocorrências por meio de mapas digitais e sinóticos. Permite a importação de dados
para sistemas de informação ao usuário.
GESTÃO OPERACIONAL – MAIS PRODUTIVIDADE
Controle e ajuste dinâmico da programação, melhorando a relação entre oferta e
demanda. E sistema de gestão de alarmes com configuração de procedimentos de ação.
TELEMETRIA – MAIS ECONOMIA
Acompanhamento em tempo real e registro para análise posterior dos principais
parâmetros do veículo como, por exemplo: velocidade, RPM, excessos em curvas, freadas
e arrancadas. Tudo com alerta imediato para o motorista e CCO, mantendo os padrões
ideais de dirigibilidade, que reduzem acidentes, consumo e desgaste da frota.
GESTÃO DO CONDUTOR – MAIS SEGURANÇA
Monitoramento permanente da atividade do condutor e avaliação automática
do desempenho com sistema de pontuação e relatórios diários.

BUSZOOM®
AUMENTE O CONTROLE DE SUA FROTA
Conheça o sistema de segurança embarcado com
filmagem digital que leva mais eficiência para a sua
empresa e muito mais proteção para a sua frota e
passageiros. E agora com uma novidade: a coleta wi-fi.

www.tacom.com.br | 31 3348.1000
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Tecnologias de
transporte contribuem
para a melhoria do serviço
Novas tecnologias de transporte estão disponíveis no mercado a fim de
facilitar a operação do transporte coletivo urbano. Algumas dessas
novidades serão apresentadas durante o Seminário Nacional da NTU

C

ertamente, o transporte
público coletivo é um dos
setores que mais tem se
beneficiado com as inovações tecnológicas. Basta imaginar,
por exemplo, que algumas cidades
brasileiras aboliram o uso do dinheiro e passaram a aceitar somente o
cartão eletrônico para pagamento
da tarifa, medida que fez zerar o número de assaltos no interior dos coletivos. Isso é parte do que acontece
quando há investimento e planejamento em tecnologia: mais segurança e comodidade para os usuários do
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sistema e mais praticidade e agilidade na gestão das empresas de transporte coletivo urbano.
Durante o Seminário Nacional NTU
2016, 11 empresas especializadas
em tecnologia de transporte apresentam produtos que variam entre
equipamentos e softwares de gestão
e planejamento. Confira o funcionamento, benefícios e vantagens
de alguns desses produtos, desenvolvidos com tecnologia de ponta e
que fazem parte do cenário atual do
transporte urbano brasileiro.

T E C N OLOG I A

Isso significa que, nos próximos meses, a tecnologia estará disponível
na versão móbile, ou seja, o cliente,
sem precisar pegar fila para recarga,
receberá o QR Code em seu celular,
bastando apenas encostar seu aparelho no validador da catraca para
seguir viagem.
Gestão operacional em foco

Os terminais de autoatendimento,conhecidos popularmente como “caixas”,
são equipamentos que permitemao usuário realizar transações
financeiras de forma eletrônica, com cartões de crédito
e débito através do leitor de código de barras.

Comprar o bilhete do ônibus via
celular, já é realidade no Brasil. A
Autopass, desenvolvedora de soluções para bilhetagem eletrônica, é a
primeira empresa da América Latina
a implantar o bilhete com código
de barras bidimensional Quick Response, ou simplesmente QR Code,
no transporte público. Em julho, foi
iniciado um projeto piloto em um
bloqueio no terminal de Santo André
Oeste, em São Paulo, para passageiros do Corredor Metropolitano ABD.
Nessa fase experimental, os clientes
contam com um guichê exclusivo
para a compra do QR Code, com pagamento em dinheiro. Por se tratar
de uma fase de testes, o QR Code
é comercializado fora dos horários
de pico e, segundo a Autopass, está
sendo vendida uma média de mil
bilhetes por dia. Diferentemente
do cartão eletrônico tradicional, o
bilhete não é recarregável e é ideal
para eventuais passageiros, ou seja,
usuários que não utilizam ônibus
diariamente.

De acordo com o CEO da Autopass,
Rubens Gil Filho, a opção de começar imprimindo o QR Code em papel
em máquina de débito e crédito
serve para o cliente se familiarizar
com o novo sistema. “Quem utiliza o
QR Code hoje, para cinemas e companhia aérea, por exemplo, o utiliza
via celular. A partir do momento em
que nossos clientes começarem a se
habituar com o sistema, nós vamos
migrando de forma gradual para o
celular”, explica o executivo.

A empresa começou a trabalhar
com o Globus Intelligence de forma
mais efetiva em 2010, a partir de solicitações dos próprios clientes, que
necessitavam organizar e visualizar
os dados de forma mais simples e
segura. Com isso, a BgmRodotec
conseguiu criar um software que
monitora amplamente todos os setores das empresas de transporte,

ARQUIVO BGMRodotec

Passagem via celular

Atuando há 34 anos no mercado, a
BgmRodotec é uma empresa que
desenvolve tecnologia de software
exclusiva para o transporte de passageiros. No seminário, a empresa
apresenta o Globus Intelligence, seu
carro-chefe na busca pela rapidez e
eficiência na análise de dados, permitindo aos gestores mais agilidade
e precisão na tomada de decisões.

O Globus Intelligence permite aos gestores mais agilidade e
precisão na tomada de decisões. É carro-chefe da BGMRodotecna
busca pela rapidez e eficiência na análise de dados.
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Shutterstock

classificações determinadas: ônibus,
BRT, veículos oficiais, de emergência,
ou qualquer outro tipo de veículo que
a cidade quiser dar prioridade. O sistema então calcula a quantidade de
tempo para cada grupo focal no cruzamento consiga chegar até o sinal já
verde, reduzindo o tempo de viagem
do veículo priorizado.

Novas tecnologias garantem mais eficiência
e qualidade ao transporte publico

supervisionando e calculando automaticamente desde uma receita
global até o custo de um simples parafuso, passando por aspectos como
gastos em combustíveis e pneus e
análise e execução de horas extras
dos funcionários.
O Globus Intelligence funciona 24
horas por dia, gerando em tempo
real relatórios consolidados por setor
ou relatório geral (overview) de uma
empresa inteira. Para os gestores,
esse processo auxilia na diminuição
de gargalos operacionais e, consequentemente, na tomada de decisões rápidas com mais segurança.
O grupo Real Auto Ônibus, cliente
da BgmRodotec há sete anos, é uma
das empresas que utilizam o Globus
Intelligence. Para a controller da Real
Auto Ônibus, Sibelle Curcio, o maior
benefício do software é a velocidade
da informação. “Nosso setor é muito
complexo, precisamos analisar dados
de módulos diferentes, e com o Globus Intelligence conseguimos juntar
todas essas informações de forma
rápida e eficaz”, pontua a controller.
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Controle semafórico
reduz tempo de viagem
Em 2008, a equipe de engenharia da
Dataprom começou desenvolver um
projeto que ajuda a diminuir consideravelmente o tempo de percurso
de ônibus e outros tipos de veículos.
Trata-se do Sistema de Prioridade
Seletiva, que tem como objetivo
priorizar a passagem de determinados veículos em intersecções
semafóricas. O sistema funciona em
conjunto com o Antares Evolution,
software que permite a integração
entre todas as soluções de gestão
de mobilidade urbana da Dataprom,
desde gestão da frota e bilhetagem
até gestão semafórica. Atualmente,
o sistema funciona nos corredores
de ônibus de Curitiba, nos BRTs
do Rio de Janeiro — Transcarioca
e Transoeste — e no BRT/Vetor em
Uberaba (MG).
O sistema funciona por meio de um
conjunto de sensores instalados a uma
determinada distância de um cruzamento. Esses equipamentos fazem a
leitura dos veículos de acordo com as

De acordo com a Dataprom, outro
grande benefício do sistema é proporcionar maior fluidez no tráfego
das cidades, pois os ônibus acabam
tendo mais agilidade e os passageiros chegam mais rapidamente
em seus destinos. Em longo prazo,
as vantagens vão desde a redução
emissões de agentes poluentes até a
diminuição de índices de acidentes,
devido ao trânsito menos inchado.
Tecnologia para
validadores
Um dos equipamentos mais importantes para o completo funcionamento do sistema de transporte público também será um dos
destaques da feira de expositores
do seminário: os validadores para
bilhetagem eletrônica. O validador
é o equipamento que disponibiliza
todos os dados do usuário, como
valor em dinheiro disponível para a
passagem. A Empresa 1 apresenta
diferentes níveis de tecnologia de
seus validadores. O validador equipado com GPS, por exemplo, ao passo que registra os dados do cartão
do usuário, também registra a data,
hora e localização do veículo.
A ideia central da Empresa 1, portanto, é mostrar que os validadores de
conexão com outros equipamentos
podem gerar menos custos para as
empresas. Nesse sentido, ela oferece, por exemplo, validadores com

T E C N OLOG I A

câmera IP, equipamento de leitura
para QR Code e até sistema Wi-Fi
para usuários do transporte coletivo.
Terminais de
autoatendimento
para transporte

Além disso, o operador do CCO
também têm acesso a dados de
bilhetagem para evitar fraudes no
sistema de biometria. No seminário,
visitantes têm a oportunidade de
observar o sistema na prática, já que
a empresa montará um CCO como

demonstração em seu stand. A Tacom também tem como destaque o
novo módulo de mídia do validador
CCIT 4.0, equipado com tecnologias como touchscreen de alta
definição, comando de voz e outras
funcionalidades.

Os terminais de autoatendimento,
conhecidos popularmente como
“caixas”, são equipamentos que
permitem ao usuário realizar transações financeiras de forma eletrônica,
com cartões de crédito e débito
através do leitor de código de barras. É nesse segmento que a QIWI,
empresa especializada em soluções
de recarga para o transporte público, se destaca.

ARQUIVO QIWI

Na feira do evento, a QIWI apresenta seus mais recentes modelos
de terminais de autoatendimento:
SSK4, que pode ser fixado na parede
e usado para recarga por meio de
cartão de crédito e débito, e o SSK3,
com tecnologia antivandalismo e
aceitador para mil cédulas.
Gestão integrada
em tempo real
Com experiência de mais de 40 anos
no mercado de desenvolvimento
de tecnologia para o transporte público, a Tacom apresenta o CIT-Sao
para gestão de transporte. O CITSao é uma ferramenta completa para
as Centrais de Controle Operacional
(CCOs). O sistema é integrado com
tecnologia para acompanhamento
online da operação dos veículos
através de informações georreferenciadas — localização, data e
horário — e comunicação direta dos
operadores do CCO com motoristas
para orientá-los a resolver eventuais
problemas, como desvio de rota e
excesso de velocidade.

Os terminais de autoatendimento,conhecidos popularmente
como “caixas”, são equipamentos que permitemao usuário realizar
transações financeiras de forma eletrônica, com cartões de
crédito e débito através do leitor de código de barras.
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EMBARQUE NO SITE
WWW.BRTBRASIL.ORG.BR
E ACOMPANHE
A EVOLUÇÃO DO
TRANSPORTE COLETIVO
E DA MOBILIDADE
URBANA DAS CIDADES.

BRTs PRESENTES
NO BRASIL

62
PROJETOS

19

22

ESTADOS

EM OBRAS

33
CIDADES

22
EM OPERAÇÃO

106

1737

EMPREENDIMENTOS

KM DE PRIORIZAÇÃO

facebook.com/brtbrasil
twitter.com/brtbrasil

HOMENAGEM

Personalidades do setor de transporte
público são condecoradas com Medalha
do Mérito do Transporte Urbano Brasileiro
A singela homenagem representa o desejo da NTU
em reconhecer o trabalho desenvolvido em prol do
transporte público de passageiros do Brasil

A

medalha do mérito do
transporte urbano brasileiro 2016 conta com
grandes nomes no quadro de homenageados. Ao todo,
são nove personalidades que se
destacam no setor pelo trabalho e
colaboração no desenvolvimento
do transporte urbano. A cerimônia de condecoração será realizada pela NTU no dia 23 de agosto,
em Brasília.
A homenagem é feita tradicional-
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mente nas categorias Empresário, Especial e In Memoriam. José
Faustino dos Santos Filho é um dos
nomes da categoria Empresário.
Com mais de 40 anos de experiência
em transporte urbano, ele afirma
que a relação com o poder público
é a maior dificuldade enfrentada
pelo setor.
“Vejo um transporte público altamente regulamentado, mas que
sofre muito por não ser priorizado
no planejamento. Os grandes avan-

ços no setor de investimento se
deram em momentos como a Copa
do Mundo e agora com as Olimpíadas, mas o poder público ainda tem
dificuldades em estabelecer a remuneração justa para as empresas”,
afirma o empresário.
Ao falar da homenagem, Faustino
Filho se diz orgulhoso por receber
a medalha como prêmio por um
trabalho feito com amor. “É difícil
sobreviver em uma atividade que
possui muitas influências externas,

HOMENAGEM

"É com muito orgulho
que recebo a comenda
de uma instituição
tão importante
como a NTU. Nós, na
Comissão de Viação
e Transportes
da Câmara dos
Deputados estamos
desenvolvendo
grandes projetos
em parceria com
esta respeitável
associação para
melhorar a
infraestrutura
brasileira, gerar
empregos e tirar o
país de um momento
difícil de crise
econômica”, conta Reis
que exerce o segundo
mandato como
deputado federal.

mas ao mesmo tempo é um trabalho
apaixonante. É muito gratificante ser
homenageado pelo trabalho que desenvolvi durante todos esses anos”.
Ele ainda atribui a homenagem a sua
equipe e todos os trabalhadores que
contribuem diariamente para o desenvolvimento da empresa.
O deputado federal Washington Reis
de Oliveira iniciou sua carreira política em 1992 como vereador e hoje
é destaque com mais de 200 atos
legislativos em benefício da sociedade e do desenvolvimento social e
econômico. São muitas as suas contribuições para o setor de transporte
público na Câmara Federal, o que faz
dele um dos condecorados na categoria Especial.
Na categoria In Memoriam, José Sérgio Pavani é uma das personalidades
a receber homenagem póstuma
da NTU. O empresário deixou um
grande legado para os filhos, que
seguem administrando os negócios.

Gustavo Pavani fala com orgulho do
pai. “Por mais de 40 anos nosso pai
se dedicou ao transporte de passageiros. Por muitas e muitas vezes, ele
teve de abdicar de seu tempo junto
à família para se dedicar em prestar o melhor serviço à população.
Como se isto não bastasse, ocupou
por mais de 14 anos, em diferentes
períodos, a presidência do sindicato
patronal, buscando sempre o melhor
para a categoria.”, relata.
Gustavo ainda recorda todo o esforço do pai para sempre estar presente
e passar todos os valores para os
filhos. “Mesmo com todas as atribuições, ele soube suprir esta ausência
e além de muito carinho, transmitiunos o seu legado. Continuamos a
administrar a empresa seguindo os
mesmos princípios por ele praticados. Por estas razões, esta homenagem nos traz muito orgulho e alegria”, conta sobre o pai que faleceu
em 2014 e continua sendo admirado
por toda a empresa.
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CONFIRA A LISTA DE HOMENAGEADOS
Categoria
Empresário

Categoria
In Memoriam

Categoria
Especial

Antônio Ferreira
de Azevedo
É sócio da Santa Cecília Transportes Ltda, de Fortaleza (CE).
Implantou o rastreamento
das viagens e a utilização de
câmeras de segurança nos ônibus durante sua gestão como
presidente do Sindicato das
Empresas de Transporte de
Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus).

José Sérgio Pavani
Esteve à frente da TUPI Transportes por 36 anos e foi sócio
das empresas Viação Cidade
Leonor, Viação Santa Najat e
Viação ETT. Presidiu, por duas
vezes, o atual Sindicato das
Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de
São Paulo (SPUrbanuss).

Oswaldo Cavalcanti
da Costa Lima Neto
É Secretário de Transporte e
Trânsito de Olinda e professordoutor na área de transportes
da Universidade Federal de
Pernambuco. Foi presidente da
EMTU por duas vezes, secretário
de Serviços Públicos de Olinda,
até 2012 e chegou a ser vice-presidente da Empresa Brasileira de
Planejamento de Transporte.

Joel Maurício
Paschoalin
Iniciou suas atividades no setor
de transporte coletivo em 1970.
É sócio das empresas Viação
Santa Edwiges, Viação Torres,
Viação Novo Retiro e atua como
diretor presidente das empresas do Grupo Paschoalin.
José Faustino
dos Santos Filho
Atualmente é sócio da Auto
Viação São Judas Tadeu, em
Pernambuco. Como diretor
técnico do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Setrans-PE) participou
da implantação dos sistemas
de bilhetagem eletrônica e
gestão de operação e manutenção da empresa.
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Miguel Moreira Braga
Foi diretor técnico da empresa
Transportes Coletivos de Anápolis (TCA) por mais de duas
décadas. Reestruturou a TCA e
a transformou em um dos referencias de transporte coletivo
no Brasil e no mundo.
Nelson Freitas
Foi sócio e diretor Presidente
da Viação Teresópolis. Era
focado no papel social da empresa e sempre esteve atualizado sobre as mudanças do
mercado. Empreendedor, também investiu nos setores de
transporte de encomendas e
fretamento e turismo, além de
investir na construção do primeiro shopping de Teresópolis.

Raimundo Gomes de Matos
Já ocupou os cargos de secretário de Ação Social, vice-prefeito e prefeito de Maranguape
(CE). Atualmente, está no sexto
mandato como deputado federal. Faz parte da bancada
ruralista e trabalha na defesa da
saúde, agropecuária e assistência social.
Washington Reis
de Oliveira
Exerce o segundo mandato
como deputado federal. Iniciou
a trajetória política como vereador e atuou como deputado
estadual, prefeito de Duque de
Caxias e subsecretário estadual
de Obras Metropolitanas do Rio
de Janeiro. Recentemente, assumiu a presidência da Comissão de Viação e Transportes da
Câmara dos Deputados.

P o nt o d e ô ni b us

Adamo Bazani, jornalista da Rádio CBN, especializado em transportes

Eletromobilidade só vale a pena se
transporte público tiver preferência
nos investimentos, diz Greenpeace
De acordo com entidade internacional, 10 mil ônibus elétricos trazem mais
benefícios que um milhão de carros com a mesma propulsão. Institutos oficiais
confirmam prejuízos à mobilidade por incentivos fiscais a carros elétricos

O

superior à dos carros, com resultados
financeiramente e ambientalmente
melhores no transporte coletivo do
que no transporte individual.

s carros elétricos são realmente a solução para
o meio ambiente? Dependendo do país, as
dúvidas são grandes e assim como
em qualquer sistema, o transporte
coletivo deve ganhar preferência nos
investimentos, mesmo se tratando
de veículos que dependem de eletricidade e dispensam os combustíveis
fósseis para operar.
A conclusão é da organização ambiental Greenpeace e é avalizada por
diversos institutos internacionais de
pesquisa. Segundo o especialista
em mobilidade urbana do Greenpeace, Daniel Moser, em entrevista ao
jornal alemão Die Welt, uma grande
quantidade de carros elétricos para
o transporte individual também traz
impactos negativos ao meio ambiente e à mobilidade urbana.
Ele afirma que o ideal é que os deslocamentos em sistemas sobre pneus
sejam feitos em ônibus elétricos ou
com outras fontes que não dependem exclusivamente dos combustíveis fósseis. A preocupação do
Greenpeace é que a suposta emissão
zero de poluentes se torne uma espécie de “álibi” para as montadoras
venderem carros com excessos de
incentivo fiscal.
O UPI - Instituto de Meio Ambiente e
Prognósticos da Alemanha - em tra-

dução para o português – confirma a
posição do Greenpeace e cita como
exemplo a Noruega, que é considerado o país com maior número de
veículos movidos a bateria por número de habitantes. De acordo com
a entidade oficial, na Noruega, cresceu a demanda por carros elétricos e
o resultado foi uma queda de 80% no
uso dos transportes públicos para ir
e voltar ao trabalho e para as atividades educacionais.
Além da geração de energia elétrica
ter um impacto ambiental importante, outra preocupação é quanto a
produção das baterias. Estudos mostram que é mais vantajoso incentivar
primeiro o ônibus elétrico, antes do
carro elétrico. Isso porque a capacidade de transporte do ônibus é bem

Ainda segundo o instituto alemão, a
produção de um quilowatt/hora de
capacidade elétrica gera emissões
de 125 quilos de gás carbônico. Uma
bateria de 22 quilowatts/hora, como
é utilizada em alguns carros de passeio, pode representar a emissão
anual de quase três toneladas de dióxido de carbono, isso para atender
no máximo quatro pessoas por vez.
Já os ônibus possuem baterias maiores, porém atendem uma quantidade
muito superior de pessoas, até 100
em uma viagem.
Na prática, é a mesma lógica que já
existe se comparado o ônibus a diesel com os carros movidos à gasolina.
O óleo diesel por si só polui mais que
a gasolina, mas pela capacidade do
transporte de ônibus ser até 17 vezes
maior, mesmo movido a diesel, um
ônibus traz vantagens ambientais ao
substituir tantos carros nas ruas.
Os estudos de institutos governamentais e acadêmicos e a conclusão
do Greenpeace mostram que assim
como já ocorre em toda a mobilidade, com eletromobilidade não é diferente: os investimentos, os incentivos fiscais e a prioridade devem ser
para o transporte coletivo.
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Empresas contabilizam
mais de 50 mil assaltos a
ônibus em duas décadas
Diante da insegurança alarmante, empresas buscam várias alternativas
para inibir as ações dos bandidos. No entanto, é necessário parceria
mais incisiva com o poder público para a eficácia das ações.

O

cotidiano dos usuários e
trabalhadores do transporte público brasileiro
tem sido tomado pela
sensação de insegurança. Anos após
ano, os assaltos a ônibus estão se
intensificando e causando medo a
quem se locomove diariamente nas
cidades. Em levantamento realizado
pela NTU, nos últimos 19 anos, 17 cidades brasileiras computam um total
de 53.479 assaltos a ônibus coletivos.
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Em Campinas (SP), cidade que tem
um histórico bem representativo,
cerca de 16 mil veículos foram violados durante esses anos, somando
mais de R$ 870 mil em prejuízos
causados pela insegurança pública.
No Recife (PE), os assaltos a coletivos já passa de nove mil nos últimos
10 anos. Em Manaus (AM), só nos
últimos quatro anos, as empresas somam um prejuízo de R$ 821.588,42
com 5.600 assaltos registrados. Essa

SEGURANÇA

é uma realidade constante no transporte coletivo brasileiro
Em março de 2016, o assalto a coletivos foi o crime que mais cresceu no
Distrito Federal, segundo relatório
divulgado pela Secretaria da Segurança Pública e da Paz Social. Ao
todo, foram 158 veículos abordados
em março do ano passado, contra
236 em março deste ano - um aumento de 49,4%.
Em São Luís, capital do Maranhão, o
quadro também é preocupante. De
2014 para 2015, os assaltos a coletivos passaram de 477 para 705, de
acordo com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros
de São Luís (SET-São Luís). Até o
fim de junho deste ano, registros da
entidade já indicavam um total de
307 casos.
Medidas implementadas
Entre as ações mais comuns das
empresas para a prevenção e combate aos assaltos a ônibus, estão a
implantação de bilhetagem eletrônica, que reduz significativamente
o dinheiro circulante nos ônibus, e a
instalação de câmeras de segurança
dentro dos ônibus. Essas práticas
inibem as ações dos assaltantes,
mas não são suficientes, levando às
secretarias de segurança pública das
cidades a realizarem intervenções
diretas nos coletivos.
Para o superintendente do SETSão Luís, Luis Cláudio Siqueira, há
interesse e dedicação por parte do
poder público e das empresas em reduzir ao máximo as ocorrências, mas
a criminalidade é crescente e difícil
de ser combatida. “De fato, o número
de assaltos vem aumentando a cada
ano, mesmo com o trabalho forte

que a Polícia Militar e o sindicato
têm feito. Fazemos reuniões com a
polícia e, diariamente, enviamos uma
tabela com dias, horários e lugares
onde ocorrem os assaltos. Além disso, as empresas de transporte têm os
telefones de todos os batalhões da
PM, justamente para comunicar os
assaltos com mais rapidez”, destaca.
Definido como um dos objetivos do
programa Pacto pela Vida, o combate ao roubo no transporte coletivo
no Distrito Federal também contou
com a capacitação de 42 representantes das empresas de ônibus, entre motoristas e cobradores, feita em
parceria com a Associação Brasiliense das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros (Transit).
Houve, ainda, a criação da operação
Anjo da Guarda, com patrulhamento
em pontos de ônibus e dentro dos
veículos, além do uso de imagens de
câmeras de segurança dos veículos
para identificar bandidos.
Com essas medidas o quadro de
assaltos nos coletivos do DF já apresentou melhora. Em levantamento
mais recente, publicado em maio, a
Secretaria da Segurança Pública e
da Paz Social identificou queda de
251 assaltos em abril de 2015 para
221 em abril de 2016. Entre as ações
que contribuíram para a redução
na avaliação da secretaria estão o
trabalho integrado entre as polícias
civil e militar, que, juntas, identificam os locais com maior incidência
de assaltos a cada mês, detalhando
dias, horários e locais. Dessa forma,
o policiamento ostensivo é organizado de forma a coibir os crimes e
investigar os envolvidos.
Na região metropolitana de Vitória
(ES), foi criado em 2015 um grupo
composto por representantes de

sindicatos patronais, sindicato dos
trabalhadores de transporte, Polícia
Militar, Delegacia de Crimes Contra
Transporte de Passageiros e Cargas
(DCCTP) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) que se reúne mensalmente
sob coordenação do Comando da
Polícia Ostensiva Metropolitana
(CPOM). A partir disso foram estabelecidas ações, como: planejamento
de abordagem policial em linhas e
locais de grande índice de assaltos,
aumento do policiamento ostensivo
nos terminais de integração, alteração de rotina de encaminhamento
das imagens das câmeras de videomonitormento e boletins de ocorrência a DCCTP e PRF.
Medo constante
O motorista Gilberto*, de 48 anos,
acredita que os assaltos a coletivos
ainda são negligenciados. Na função
há 22 anos, o brasiliense já sofreu
quatro abordagens de criminosos,
duas delas à luz do dia. “Acho que
falta policiamento, ainda mais em
locais como Estrutural, Recanto das
Emas, Ceilândia, Samambaia… Os
bandidos são ousados e, como há
muitos menores de idade, fica por
isso mesmo. Não me sinto seguro
para trabalhar”, lamenta.
Sentada a poucos metros de Gilberto*, a cobradora Rosana*, de 34
anos, concorda com o colega de trabalho. Com uma história de assalto
para contar em dois anos recolhendo
a passagem dos usuários, ela considera o sistema judiciário ineficiente
nesses casos. “Quantas vezes vemos
nos jornais notícias sobre a prisão de
pessoas que já tinha passagem por
assalto? A impressão que dá é de
que os bandidos sempre voltam às
ruas”, reclama.
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Um ônibus incendiado por dia no Brasil

O

transporte público por
ônibus é alvo frequente
de vandalismo no Brasil. Os números chamam
atenção e crescem a cada dia. Nos
sete primeiros meses de 2016, 186
ônibus foram queimados no país.
Isso representa uma média aproximada de 26 ocorrências por mês, ou
quase um por dia.
A NTU realizada diariamente um levantamento dos ônibus incendiados.
De um total de 1.708 ônibus incendiados entre 2004-2016, 76,2% foram
registradas a partir de 2013, o que
corresponde a 1.302 ocorrências.
que deixou de ser obtida daqueles
passageiros que não foram transportados, e outros -, o prejuízo já ultrapassa R$ 1 bilhão nos últimos 12 anos
e R$ 103,6 milhões apenas nos sete
primeiros meses de 2016.
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A NTU realiza um intenso trabalho institucional junto aos poderes

Executivo e Legislativo para aprovar leis específicas que agravem a
punição para esse tipo de conduta.
Recentemente, o Congresso Nacional aprovou a Lei Antiterrorismo
(13.260/2016), enquadrando os incêndios em meios de transporte
como ato de terrorismo.
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Nesse período de mais de 10 anos,
estima-se que mais de 800 mil passageiros deixaram de utilizar o transporte público por ônibus nas cidades
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A MELHOR TECNOLOGIA
DE BILHETAGEM, AGORA
NO RIO DE JANEIRO.
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Nova geração
de validadores
embarcados
para ônibus

Pe lo mun d o

ESTADOS UNIDOS

PORTUGAL
Bike to work
A Lisboa E-Nova (Agência de Energia e Ambiente de Lisboa) e a Câmara Municipal
de Lisboa, com o apoio da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de
Bicicleta, organizam no dia 16 de setembro a 6ª edição da iniciativa “Bike to Work”.
O evento ocorrerá do dia 16 ao dia 22 de setembro, quando se comemora o Dia
Mundial Sem Carros durante a Semana Europeia de Mobilidade. O intuito é que
as empresas incentivem seus funcionários a irem de bicicleta para o trabalho,
conscientizando-os dos efeitos econômicos e ambientais que uma simples atitude
pode gerar.

Novos ônibus de Nova York têm
conexão wi-fi e entrada USB
Os primeiros sete novos veículos de Nova York já estão em
circulação. Os ônibus modernizados possuem internet
gratuita e entrada USB para que os passageiros possam

Para participar, as empresas devem preencher um formulário de inscrição, pois serão oferecidos prêmios conforme a quantidade de funcionários que usarem o meio
alternativo para transporte. Os empregados devem colocar um identificador na
sua bicicleta para contabilizar os que aderiram ao movimento.
Mais informações: http://lisboaenova.org/biketowork2016

conectar e até mesmo recarregar seus telefones celulares,
computadores e tablets.
A renovação faz parte de um plano de modernização que
prevê 2.042 ônibus novos para substituir 40% da frota atual.
A expectativa é que quatro ou cinco veículos entrem em
circulação diariamente para que 75 ônibus modernos já estejam nas ruas até o final do verão.

ALEMANHA
Ônibus do futuro será autônomo
O projeto desenvolvido pela Mercedes Benz foi apresentado na Alemanha e utiliza
a mesma tecnologia do caminhão Mercedes Benz Actros. O veículo batizado de
“City Pilot” dispensa a atuação de motorista e já foi testado em uma das maiores
rotas de BRT da Europa.
A tecnologia autônoma realiza viagens de até 70 km/h e utiliza dispositivos de monitoramento para que o veículo reconheça placas de sinalização e semáforos, além de
abrir e fechar portas nas paradas e frear automaticamente ao detectar obstáculos.
O primeiro teste foi realizado em uma extensão de 20 km que liga o aeroporto de
Amsterdã e a cidade de Haarlem. O ônibus do futuro trafegou por curvas, túneis e
cruzamentos com semáforos.
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E m b ar q ue nessa i d eia

Luis Antonio Lindau, PhD, diretor do WRI Brasil Cidades Sustentáveis

Chegou a hora de romper o
paradigma do automóvel

A

ideia de que as pessoas
são apegadas ao automóvel e não estão abertas a
mudanças é falsa. Pesquisa Ibope de 2015(1) revelou que 83%
dos paulistanos estariam dispostos
a deixar seus automóveis em casa se
tivessem boas alternativas de transporte público. Isso nos remete
às demandas expressas
nas passeatas de junho
de 2013, depois ofuscadas por outras prioridades como a operação Lava
Jato e a crise econômico-política que se estabeleceu no Brasil.
O poder público, no entanto, continua
reticente na implantação de medidas
que atendam aos anseios da população e insiste em direcionar seus
investimentos para o alargamento de
vias e a construção de passagens de
nível que beneficiam automóveis e
degradam o ambiente urbano. Segue
um modelo desenvolvido ao longo do
séc. XX em que o carro foi gradativamente conquistando todo o espaço
viário, mesmo não sendo o modo
predominante de deslocamento da
população urbana brasileira.
Privilegiar o transporte motorizado
individual aponta exatamente na
contramão da nova agenda urbana
que será lançada em Quito, na Habitat III, a conferência da ONU sobre
moradia e desenvolvimento urbano.
Além disso, o poder público já conta
com uma série de instrumentos para

qualificar e tornar mais sustentável
o ambiente das cidades. A Lei de
Mobilidade Urbana, por exemplo,
impõe a priorização do transporte
coletivo e individual ativo, atendendo às necessidades de acesso de
todas as pessoas e não só dos proprietários de veículos motorizados.

Outra grande inovação da Política
Nacional da Mobilidade Urbana é a
obrigação de incluir a participação
social no processo de concepção e
elaboração dos Planos.
O WRI Brasil Cidades Sustentáveis
realizou dezenas de alinhamentos
estratégicos e oficinas de participação social em diversas cidades brasileiras com o intuito de ajudá-las na

construção de Planos de Mobilidade
mais inclusivos e adequados a uma
visão moderna de cidade. A publicação Sete Passos – Como construir
um plano de mobilidade urbana (2),
referendada pelo Ministério das Cidades, orienta os municípios sobre
as etapas de elaboração, indica uma
série de atividades e apresenta
os requisitos essenciais a
serem cumpridos. A Lei também incorpora a regulamentação de medidas que incentivam o uso de transporte
coletivo e modos ativos, como a
possibilidade legal de dedicar a eles
espaço exclusivo nas vias públicas
bem como restringir o acesso e a
circulação de carros.
Com menos recursos nos caixas dos
municípios, os governos devem investir em projetos mais econômicos
e que tragam bons resultados, como
sistemas prioritários ao ônibus, requalificação de calçadas e construção de ciclovias. Essa visão retrógrada de que devemos seguir investindo em infraestrutura para circulação
dos autos precisa ser superada para
que o nosso futuro esteja alinhado
com o que já acontece nas cidades
mais progressistas do planeta.

Referências:
( 1 ) h t t p : //www. a ce r vo n o ss a s a o p a u l o.o rg . b r/ b i t st re a m /
handle/11539/1394/apresenta%C3%A7%C3%A3o.pdf?sequence=
1&isAllowed=y (2) Sete passos - Como construir um plano
de mobilidade urbana. 2015.Acesse: http://wricidades.org/
research/publication/sete-passos-como-construir-um-plano-demobilidade-urbana
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Práticas ambientalmente
corretas reduzem o nível de poluição
provocada pelo transporte coletivo
Cidades do nordeste participam de Programa Despoluir
e reduzem emissão de 34 toneladas de gás carbônico em 2015

P

rojetos que integram melhorias no sistema de transporte público a medidas
de redução de impactos
ambientais: esse é o conceito básico
de mobilidade sustentável e que vem
sendo aplicado com freqüência no
mundo todo. O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros
no Estado de Pernambuco (Urbana
-PE), em parceria com a Federação
das Empresas de Transporte de
Passageiros do Nordeste (Fetronor),
lançou em junho deste ano, durante
a Semana do Meio Ambiente, mais
uma edição do programa Despoluir,
ação ambiental que atende a necessidade de um transporte público
mais sustentável no país.
O Despoluir é um programa nacional
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criado em 2007 pela Confederação
Nacional do Transporte (CNT) e
gerido pelas federações de transporte de cada estado, que fazem
verificações técnicas nos veículos,
realizando teste de opacidade — fumaça preta — dos gases de descarga
e análise da qualidade do diesel.
Até o primeiro semestre de 2016, já
foram realizadas mais de 18 mil aferições nos quatro estados de atuação
da Fetronor: Pernambuco, Alagoas,
Paraíba e Rio Grande do Norte. A
média de índice de aprovação dos
quatro estados juntos foi de 92%.
Individualmente, Pernambuco foi o
que obteve o melhor resultado, com
96% de aprovação. De uma forma
simplificada, essa porcentagem significa que, em média, para cada 100

veículos da frota de Recife, 96 estão
operando de acordo com os requisitos de sustentabilidade do programa.
De acordo com os dados coletados
pela Fetronor, na soma dos quatro
estados da federação, 34 toneladas
de gás carbônico (CO2) deixaram
de ser emitidos no meio ambiente
no ano passado. Desse total, 16 toneladas do poluente deixaram de ser
emitidos somente em Recife.
Segundo o diretor técnico da Urbana-PE, José Faustino, um dos fatores
que levaram a alta média de aprovação em Recife é a utilização do óleo
diesel S-10 pela frota da cidade. O
diesel S-10 recebe esse nome porque
tem 10 partículas por milhão de enxofre, ou seja, é o menos poluente em
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relação a outros tipos de diesel, como
o S-50 e S-500, que emitem maior
quantidade de material particulado.
Faustino também explica que, no
início de junho deste ano, algumas
linhas comuns e os ônibus do BRT
passaram a aceitar somente o cartão
VEM (Vale Eletrônico Municipal) e
que essa medida também contribui
para a redução de impacto ambiental. “O motivo é que a compra antecipada da passagem de ônibus através
dos cartões de bilhetagem reduz o
tempo de embarque. Com isso, há
redução no tempo de viagem e, consequentemente, economia no consumo de combustíveis, reduzindo a
emissão de poluentes”, esclarece.
Divulgação e incentivo
às práticas ambientais
O setor de Recursos Humanos da Ur-

bana-PE constantemente divulga
e incentiva a cultura de responsabilidade socioambiental proposta
pelo Despoluir para as empresas de
transporte coletivo da cidade. Esse
é papel principal do sindicato dentro do programa. Por meio dessa
iniciativa, por exemplo, as empresas
são orientadas pelo sindicato a levarem imediatamente para manutenção os veículos que apresentarem
algum defeito que pode resultar
em algum impacto negativo para o
meio ambiente.
Para o presidente da Fetronor, Eudo
Laranjeiras Costa, quando as empresas de ônibus perceberam efetivamente as vantagens do Despoluir
não foi difícil incentivá-las a aplicarem os conceitos do programa.
“Atualmente, essas empresas recebem grandes benefícios do Despoluir, como a educação ambiental dos

funcionários, direção econômica,
mais cuidados preventivos no setor
de manutenção e acompanhamento
conjunto dos índices de aprovação
atrelados ao consumo de combustível dos veículos”, pontua.
A CNT e o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat)
incentivam as empresas oferecendo
aferições gratuitas e distribuindo
material educativo sobre boas práticas ambientais, entre outras ações.
“O Despoluir ajuda a conscientizar
os empresários do setor que a adesão ao programa é benéfica tanto
para o meio ambiente quanto para
eles mesmos, pois suas empresas
passam a transmitir boa imagem ao
manter um compromisso sério com
a responsabilidade socioambiental”,
aponta o Diretor Executivo da CNT,
Bruno Batista.

SERVIÇOS E
MANUTENÇÃO

e produtos de
Muito além d
.
primeira linha
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po a sua
por mais tem
acional.
confiança oper

Consultoria - Orientamos desde a
manutenção da sanfona e do sistema
de articulação e peças de reposição até
programas de treinamentos individualizados.

Inspeções – Já que vários fatores
externos influenciam nos intervalos entre
manutenções, avaliamos os componentes criteriosamente, focando sempre em
durabilidade e redução de custos.

Peças de reposição – A experiência
técnica e a vivência que temos são
incorporadas à entrega de nossos
produtos, com garantia de um longo
período de vida útil.

Reparos - Oferecemos manutenção e
reparos in company para seus
componentes HUBNER, assegurando
que permaneçam em plena condição
de funcionamento.

Manutenção - Nossa manutenção é
completa para a articulação do seu
ônibus com uma inspeção detalhada,
preventiva e corretiva, limpeza,
lubrificação e troca de componentes
mecânicos, hidráulicos e elétricos.

Treinamento - Sessões de treinamento
prático, na sua empresa ou em salas de
treinamento na fábrica da Hubner.
Consulte nossos programas individuais
de treinamento.

HÜBNER Sanfonas Industriais Ltda.
Av. Adhemar Pinto Siqueira, 412
Bairro da Grama - Caixa Postal 76
12286-325 - Caçapava - SP - Brasil
Tel. +55 12 3653-3622
info@hubner-brasil.com.br
www.hubner-brasil.com.br
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Soluções completas e
inteligentes para transporte
urbano de passageiros
Sistemas oferecidos pela GeoControl garantem inovação,
qualidade, segurança e redução de custos ao negócio

U

m sistema que permite o
gerenciamento de toda a
operação de transporte de
passageiros de forma automática, controlando itinerários e
partidas; que exige apenas um operador por frota de 200 veículos; que
funciona integrado à bilhetagem; e
ainda disponibiliza um módulo capaz de fazer a detecção automática
de ultrapassagens ou mudanças em
faixas contínuas, risco de colisão ou
avanço de sinal.
Essas são apenas algumas das possibilidades oferecidas pelo Pontual,
software desenvolvido pela GeoControl que reúne um conjunto de
soluções inteligentes para planejar e
administrar a operação do transporte urbano de passageiros.
Com o objetivo de reduzir custos e
aumentar a eficiência do serviço de
transporte coletivo, a tecnologia,
que é totalmente integrada ao sistema de bilhetagem eletrônica, disponibiliza ainda pesquisas de embarque e desembarque, que colaboram
para o planejamento da operação.
“O software coleta informações que
geram relatórios periódicos e dados
que reúnem a localização dos veículos, agendamento de viagens e a
identificação dos ônibus, disponibilizados em tempo real. O sistema
ainda aponta outras inconformida-
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des”, afirma Rogério Tristão, diretor
e sócio da GeoControl.
Segundo ele, com a geração de
escalas mais eficientes elaboradas
pelo sistema Pontual podem diminuir entre 5% e 10% a frota programada, proporcionando significativa
redução de custos. A nova visão
tecnológica da Geocontrol beneficia
também os passageiros, que podem
consultar a previsão do horário dos
ônibus em cada ponto, itinerário e
outras opções de linhas que passam
pelo mesmo local através do site
e celular.
“Algumas funcionalidades são completamente autônomas, utilizando
modernos algoritmos de inteligência
artificial, possibilitando que um operador de Centro de Controle Operacional monitore sozinho até 200
ônibus. São vários módulos que nos
possibilitam adaptar a solução para
a necessidade e o interesse de cada
cliente”, explica Luiz Lozer, também
sócio e diretor da GeoControl.
Segundo ele, além do Pontual, a
GeoControl desenvolveu outra solução, batizada de Geotriip, criada
para atender a resolução 4499/14
da Agência Nacional de Transportes
Terrestres, que exige que todos os
ônibus que fazem viagens interestaduais ou internacionais (comerciais
ou fretados) tenham um computa-

dor de bordo com registros da viagem em relação a horários, paradas,
embarques e itinerários.
“Oferecemos o módulo que cumpre
totalmente o que determina a resolução, mas nosso diferencial é ter
soluções que vão além, tornando o
sistema mais completo, como detecção automática de ultrapassagens
ou mudanças de faixas perigosas,
comportamento do motorista, risco
de colisão ou avanço de sinal, entre
outros”, diz.
A GeoControl
Criada em 1998 em Vitória, no Espírito Santo, a GeoControl é hoje uma
empresa de destaque quando se
pensa em novas tecnologias nas áreas de mobilidade urbana, transporte,
defesa nacional e segurança.
Além de desenvolver softwares
inovadores para gerenciamento de
sistemas de transporte, trata-se da
empresa que fabrica os computadores usados pelo Exército Brasileiro e
a única da América Latina considerada apta para a função, sendo certificada pelo Ministério da Defesa.
Trabalha ainda, junto com outra
empresa na qual tem participação,
no desenvolvimento de um carro
autônomo, guiado por computador,
sem motorista.

M OB I L I D A D E U R B A N A

Fortaleza investe em amplo
projeto de mobilidade urbana
Capital cearense desenvolve ações que compreendem de planos
viários a parceria internacional para segurança no trânsito
Um dos desafios que Fortaleza enfrenta, e que é um problema bastante comum nas outras cidades grandes do País, é o inchaço no trânsito
causado pelos veículos individuais.
De acordo com Antônio Ferreira,
aproximadamente 1,5 milhão de
veículos particulares circulam na
cidade. Para brecar essa evolução,
a prefeitura Municipal criou o programa “Bicicletar” para incentivar
o uso de bicicletas e reduzir os engarrafamentos. A parte operacional
do projeto — cadastrar usuários,
desenvolver aplicativos do sistema
para smartphones, entre outras atividades — é de responsabilidade da
Serttel, empresa especializada em
projetos de mobilidade urbana.

A

tualmente, a capital cearense conta com uma frota de ônibus urbanos com
idade média de 4,5 anos,
composta por 2.996 veículos, que se
beneficiam pelo grande investimento que foi realizado nos últimos três
anos em faixas exclusivas na capital.
Fortaleza tem 91,6 quilômetros de
faixas distribuídas em 21 avenidas.
Uma das principais vantagens proporcionadas pelas faixas é o aumento de 50% na velocidade média dos
coletivos. “Antes da implantação das
faixas, os coletivos rodavam com
uma velocidade média de 14km/h.
Após a consolidação das faixas, a
velocidade média aumentou para
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21km/h”, explica o presidente da
Empresa de Transporte Urbano de
Fortaleza (Etufor), Antônio Ferreira.
Ele também anuncia que, até dezembro deste ano, serão implantados mais 43km de faixas exclusivas, além do terceiro corredor
do Expresso Fortaleza — sistema
BRT da capital. “Num sentido mais
técnico, até o final do ano, a cidade
terá o primeiro corredor 100% BRT,
já que os outros dois corredores
do Expresso Fortaleza ainda não
possuem todas as características
de um sistema BRT padrão. O novo
corredor terá 15 quilômetros de extensão”, ressalta Ferreira.

Aproximadamente 100 mil pessoas
cadastradas no programa têm à
disposição 600 bicicletas, distribuídas em 60 estações estratégicas. O
programa “Bicicletar” permite que
os usuários do programa retirem
uma bicicleta para utilizá-la em seus
trajetos e a devolva em qualquer
uma das 60 estações do sistema. De
dezembro de 2014 — quando o programa foi posto em prática — a janeiro deste ano, foram realizadas mais
de 636 mil viagens por meio dessas
bicicletas. Um estudo desenvolvido
pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP)
aponta que, atualmente, é realizada
uma média de 2.690 viagens dia-

M OB I L I D A D E U R B A N A

cidade — Linha Central, onde há vários pontos comerciais e turísticos
no trajeto — a tarifa cobrada é de
apenas R$ 0,40 (40 centavos) em
todos os dias da semana.
Parceria Internacional e
segurança no trânsito

riamente nos dias úteis. A pesquisa
revela que 88% dos usuários avaliam
o sistema de bicicletas compartilhadas como ótimo ou bom.
A iniciativa beneficia não somente
a população e a mobilidade urbana,
mas também o meio ambiente. Com
o uso diário das bicicletas compartilhadas no período de um ano, 229 toneladas de gás carbônico deixaram
de ser emitidos. “O sistema Bicicletar incentiva o uso da bicicleta como
meio de transporte que não polui o
meio ambiente e contribui para uma
mobilidade sustentável na cidade. A
nossa meta é avançar para desenvolver mais e melhores iniciativas que
permitam o deslocamento seguro de
ciclistas”, ressalta o secretário-executivo da SCSP, Luiz Alberto Saboia.

“tarifa social”, no valor de R$ 2,15. A
tarifa da chamada “hora social” custa R$ 2,55 e é cobrada de segunda à
sexta-feira entre os horários de 9h às
10h e 15h às 16h .

Neste ano, a Prefeitura Municipal, em
trabalho conjunto com a Bloomberg
Philanthropies — instituição filantrópica com sede em Nova York que
visa reverter o número de fatalidades
no trânsito — colocará em prática o
Programa de Segurança no Trânsito
de Fortaleza. O projeto será desenvolvido pela SCSP e a Bloomberg Philanthropies dará assistência técnica oferecendo a supervisão de especialistas
globais em segurança do trânsito.

A “hora social” é uma tarifa estratégica, criada para incentivar os
passageiros que não trabalham — ou
trabalham em horários flexíveis — a
usarem o transporte coletivo, minimizando, dessa maneira, lotações
nos ônibus que rodam nos horários
de pico. Por fim, na rota de ônibus
que circula pelas ruas do centro da

Ainda que não seja um programa
voltado especificamente para os
motoristas dos coletivos, o transporte público também será beneficiado,
uma vez que motoristas de carros
e motos educados para dirigir com
segurança estarão mais preparados
a evitar qualquer tipo de acidente,
inclusive colisões em ônibus.

Tarifa diferenciada
Outra ação que Fortaleza desenvolveu para desestimular o uso do veículo particular é a cobrança da tarifa
diferenciada. A tarifa convencional
na cidade é R$ 2,75, mas esse valor
diminui em algumas ocasiões para
que os moradores da cidade optem
pelos ônibus e deixem os carros em
casa. Aos domingos, é cobrada a
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A RT I GO

Ivo Carlos a Palmeira* / Anderson Paniagua**

Exame toxicológico na lei
trabalhista: o que observar?

D

esde entrada em vigor do
exame toxicológico para
os motoristas profissionais, muito se comenta
sobre as lacunas no texto legal e até
excesso no cumprimento da norma,
face exigência prevista tanto na legislação trabalhista como na legislação de trânsito.
Observe-se que o artigo 168 da CLT
prevê que o empregador é responsável pelo exame médico na admissão,
na demissão e periodicamente, respeitando a normatização expedida
pelo Ministério do Trabalho.
Com advento da Lei nº 13.103/2015,
este artigo foi acrescido dos parágrafos 6º e 7º estabelecendo que será
exigido o exame toxicológico previamente a admissão e por ocasião do
desligamento, ou seja, antes de formalizada a admissão e na demissão.
Essa nova obrigação no processo
de admissão tem gerado dúvidas
quanto a sua responsabilidade, se é
do motorista candidato ao emprego
entregar o exame toxicológico na seleção ou do empregador em custear
este exame, uma vez que o atual texto
da lei apresenta uma lacuna por não
dispor se este exame faz parte ou não
do exame médico admissional.
Essa lacuna na lei torna-se mais
evidente, face a Portaria nº 116/2015
do Ministério do Trabalho que ao
regulamentar o exame toxicológico,
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estabeleceu que o exame não deve
ser parte integrante do Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), regulado pela Norma Regulamentadora 7, ou seja, não
fazer parte do exames: admissional,
periódico, de retorno ao trabalho, de
mudança de função e demissional, o
que certamente estimulará questionamentos jurídicos a respeito.
No caso da demissão, tem se observado dificuldades no cumprimento
do exame toxicológico, face o prazo
longo para obtenção do resultado
do exame e o prazo de 10 dias para o
acerto das verbas rescisórias, o que
tem estimulado algumas iniciativas
como o empregador apresentar
apenas o comprovante ou protocolo
de realização do exame toxicológico
na homologação da rescisão contratual, mediante prévio entendimento
com o sindicato laboral.

Apesar desse cenário, o setor de
transporte público coletivo urbano
deve adotar cautela no trato da
questão e observar alguns princípios aplicáveis a sua atividade,
como o princípio da segurança
previsto no Art. 6º, Parágrafo 1º da
Lei 8.987/95, mais conhecida como
a Lei das Concessões, e em regulamentos de transporte de passageiros, o qual ensina que o serviço deve
ser ofertado com segurança não
podendo colocar em risco de vida
os usuários.
Assim, as empresas do setor de
transporte público devem estar
atentas a isso, na hora de contratar
e durante a relação laboral, inclusive
estabelecer nos seus regimentos
internos ou códigos de conduta,
dispositivos que proíbam o uso de
substâncias ou drogas psicoativas
que causem dependência ou comprometam a capacidade laboral,
conforme previsto em lei, salvo
nos casos de prescrição médica
para tratamento de saúde do respectivo colaborador, devidamente
comprovada.

*Ivo Palmeira,
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Apps

Fale Ônibus
Um canal criado para atender o usuário de transporte público em
tempo real. O objetivo é promover o relacionamento da população com as mais de 200 empresas de ônibus do Rio de Janeiro.
Por meio dele, é possível receber informações e realizar críticas,
elogios e sugestões.

HelpMe
Combater o abuso sexual sofrido pelas mulheres
no transporte público é o objetivo principal do

O cidadão que tiver interesse poderá realizar a solicitação pelo site www.faleonibus.com.br. O
serviço oferece suporte pelo Facebook, Twitter e pode ser solicitado, também, pelo telefone
0800 886 1000. O sistema repassa a demanda para a empresa de ônibus responsável e em seguida encaminha a resposta da empresa para o usuário.

HelpMe. O aplicativo permite que as usuárias
enviem recados instantâneos para canais de
denúncia ou mensagens mais detalhadas com
informações do número da linha, sentido, a
estação da próxima parada, o número do carro
e as características do responsável pelo abuso.
A ferramenta ainda oferece o “serviço sirene”

Mobfloripa

que aciona um alarme para chamar a atenção
O Mobfloripa é um site que oferece informações e serviços nas áreas da Mobilidade Urbana Sustentável e Acessibilidade,
beneficiando empresas, prestadores de
serviço, moradores e visitantes de Floria-

dos demais passageiros e também pode ser
utilizada para acusar roubos, furtos, vandalismo ou, até mesmo, o uso indevido de assentos
preferenciais. O app é gratuito, de abrangência
nacional e disponível para iOS e Android.

nópolis (SC). Sua missão é apoiar os usuários dos diferentes meios de transporte
urbano existentes, aumentando sua autonomia, conforto e segurança. O sistema
utiliza meios de informação e tecnologia para integrar dados que são disponibilizados através
da Internet, de ações educativas e de publicações com foco na mobilidade, veiculadas gratuitamente. Confira mais detalhes acessando: www.mobfloripa.com.br.

Here WeGo
O antigo HEREMaps
ganhou inovações e
agora é HERE WeGo.
Com mudanças visuais e também no funcio-

Vídeo

namento, o aplicativo pode ser usado off-line
e oferece navegação mais dinâmica e intuitiva.
Utilizando um novo método de comparação de

Pense no Coletivo

trajetos, o dispositivo facilita a escolha de rotas
para transporte público, carro, bicicleta ou até

Governo do Espírito Santo lançou uma cam-

mesmo para percursos realizados a pé. A inte-

panha junto com a empresa de ônibus Trans-

gração dos serviços e o detalhamento das rotas

col sobre boas práticas no transporte pú-

de um ponto ao outro são as grandes apostas

blico. O motorista MC Bob e o cobrador MC

dessa transição.

Scooby fizeram um Funk que alerta sobre as
atitudes erradas dos usuários no transporte

O vídeo tem um minuto e está disponível no

A versão completa está disponível gratuitamen-

coletivo, como pular a roleta, assédio sexual,

YouTube pelo link:

te para Android e a atualização para o sistema

fumar no ônibus e nos terminais.

www.youtube.com/watch?v=-mFnujcXVpw

iOS está em fase de adaptação.
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O QUE NOS
MOVE, NOS
FAZ EVOLUIR.
Apresentamos a
nova AUTOPASS, uma
empresa de tecnologia,
meios de pagamento
e soluções para a
mobilidade urbana.

Conheça a nova AUTOPASS:

Responsável por projetos inovadores em meios de
pagamento para a mobilidade urbana.

Responsável pela gestão e operação do BOM, o Cartão
de Transporte da Região Metropolitana de São Paulo, que
atingiu em 2016 a marca de 7 milhões de cartões emitidos.

Responsável pelos serviços prestados aos
clientes e usuários do transporte coletivo.

Responsável pela gestão e implantação da bilhetagem
eletrônica voltada para a mobilidade urbana, em
diversas cidades do Brasil e da América Latina.

Responsável pelo licenciamento e cessão de
softwares e sistemas de bilhetagem.

autopass.com.br

