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2019: Um ano de expectativas 
para o transporte
Depois de quatro anos da maior crise 
da sua história, o setor aguarda por 
melhores notícias
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Governo do Rio lança Mapa Rio Metropolitano de Transportes
Serviço

Apaixonados por ônibus
FETRANSPOR apoia site Meu Mover

A FETRANSPOR está apoiando o 
site Meu Mover, que divulga ações 
do setor como aquisição de novos 
ônibus, investimento em itens de con-
forto, em tecnologia embarcada, em 

O Governo do Estado do Rio 
de Janeiro lançou, em dezembro, 
o “Mapa Rio Metropolitano de 
Transportes”, ferramenta que 
tem como objetivo padronizar a 
visualização de todos os serviços 
de transportes de alta e média 
capacidade e as respectivas 
integrações disponíveis aos 
usuários. O mapa deverá ser exposto 
em local visível em todos os modais 
de transporte público, estações 
e terminais rodoviários, sob 
competência do estado, incluindo o 
selo com QR Code, a fim de que o 
usuário possa baixá-lo no celular.

Configura a seguir o Mapa:

acessibilidade e em responsabilidade 
ambiental.

O objetivo é apresentar os 
aspectos positivos do setor, através de 
textos e imagens, e assim incentivar 

a população a utilizar o ônibus 
como principal meio de transporte 
para a realização das suas viagens. 
O endereço do site é https://www.
meumover.com.br.
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Cenários para 2019
Setor tenta se recuperar da pior crise da história

O ano de 2019 começou cercado 
de expectativas para alguns 
segmentos da economia, entre eles 
o transporte, diretamente afetado 
pela crise econômica que atingiu 
duramente o Brasil nos últimos 
quatro anos. Com a posse dos novos 
governantes e alguns sinais de 
recuperação econômica, espera-se 
a defi nição de questões importantes 
que afl igem empresários do setor de 
transporte e especialistas no assunto.

Estudo recente realizado pela 
diretoria de Mobilidade Urbana da 
Fetranspor e divulgado entre os 

sindicatos e empresas associadas  
revelou números alarmantes que 
explicam o fechamento de muitas 
empresas no Estado do Rio de 
Janeiro nos últimos anos. Em 2018, 
o Estado desonerou o setor de 
consumo de óleo diesel no varejo 
(postos de combustíveis e outros 
consumidores), mas não desonerou 
no setor de transporte coletivo. 
Atualmente, o diesel representa 29 
% do valor da tarifa, impactando 
signifi cativamente o valor da tarifa.

A queda no número de 
passageiros transportados é outra 

fonte de grande preocupação. 
Apenas na região representada pelo 
SETRANSDUC, a queda no volume 
de passageiros transportados por 
mês foi de cerca de 27% de 2014 até 
2018.

Embora seja evidente que não 
existirão soluções a curto prazo e 
que há um longo caminho a seguir, 
o que o setor espera é a defi nição 
de uma política de transporte mais 
consistente e clara e que priorize o 
transporte coletivo e a sobrevivência 
do setor. (matéria continua na 
próxima página)
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Em dezembro último, prefeitos, 
secretários de transportes, 
empresários do setor de ônibus 
urbanos e pesquisadores da área 
publicaram um documento com cinco 
sugestões de políticas públicas que 
podem contribuir para a melhoria dos 
sistemas de transportes em ônibus 
no Brasil. O documento, resultado 
de uma série de  discussões entre 

Mobilidade sustentável 
Cinco pontos para melhorar o transporte público

Equilíbrio econômico e financeiro
Melhoria da qualidade do serviço   

prestado aos usuários
Qualificação da infraestrutura      

para o transporte por ônibus
Transparência
Transporte público como 

instrumento de desenvolvimento 
social
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Nova ameaça para o setor
NTU pede ação do poder público contra Uber Juntos e 99 taxi

Em dezembro último, a NTU es-
creveu uma carta aberta a todos os 
Prefeitos do Brasil solicitando que 
protejam o transporte coletivo da con-
corrência considerada predatória dos 
aplicativos de transporte como o Uber 
Juntos.  Criado em outubro de 2018, o 
“Uber Juntos”, nova categoria de com-
partilhamentos de viagens do Uber, se 
tornou mais uma ameaça para o setor 
de transportes coletivos no Brasil. 

Com diversos pontos de embarque 
e desembarque espalhados pelas ci-
dades, o serviço oferecido pelo aplica-
tivo é semelhante ao de empresas de 
transporte coletivos, ultrapassando os 

limites permitidos pela lei de mobili-
dade urbana de 2012.

De acordo com a carta escrita 
pela NTU, em pouco tempo de 
funcionamento, o Uber Juntos já 
ocasionou às empresas de ônibus de 
todo o Brasil uma perda de cerca de 5% 

representantes da Associação Nacional 
de Transportes Públicos  (ANTP), 
Frente Nacional de Prefeitos  (FNP),  
Associação Nacional das Empresas de 
Transportes Urbanos (NTU) e Fórum 
Nacional de Secretários e Dirigentes 
de Mobilidade Urbana, é dirigido aos 
novos governos que iniciaram seus 
mandatos em janeiro de 2019, em 
especial ao Governo Federal. 

Segundo informações da NTU, 
o documento já foi entregue à 
equipe do presidente Jair Bolsonaro. 
Em entrevista ao site Mobilize, o 
presidente executivo da entidade, 
Otávio Cunha, revelou que as 
propostas se baseiam em três pilares 
principais: qualidade, preço acessível 
e transparência.

Em breve, deve ser lançado um 
caderno contendo uma análise 
aprofundada da situação atual do 
setor e a apresentação das cinco 
principais propostas, que são:

dos passageiros. Para um setor que já 
vem acumulando perdas significativas 
no volume de passageiros, é um 
impacto bastante preocupante. Na 
avaliação de dirigentes do setor,  a 
concorrência é um sério risco ao fim 
de algumas empresas.
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No dia 9 de janeiro, a Viação 
Jurema formou a quarta turma de 
motoristas no treinamento para 
o manuseio dos elevadores de 
acessibilidade nos ônibus. A empresa 
está realizando um treinamento 
intensivo com seus profissionais a 
fim de alcançar a marca de 100% dos 
profissionais formados. 

Empresas
Jurema forma quarta turma de motoristas no Programa de Acessibilidade

Divulgação
RioCard lança campanha destacando versatilidade 
do cartão

A RioCard lançou, em dezembro, 
uma campanha publicitária, 
desenvolvida em parceria com a 
agência Avantgarde, que tem como 
principal objetivo mostrar à população 
que o RioCard é aceito em todos os 
meios de transporte do Estado do Rio 
de Janeiro. 

O tema da primeira etapa é RioCard: 
mais vantagem de verdade, o único 
que é aceito em  todos os meios 
de transporte do Estado e tem 
credibilidade. A campanha está sendo 
divulgada em bancas de jornal, estações 
de BRT, ônibus, barcas, jornais, rádios 
e sites e redes sociais da Fetranspor, 
do próprio RioCard e dos sindicatos 
associados. 

A campanha terá continuidade 
com a divulgação de outros benefícios 
oferecidos pelo RioCard aos usuários. 



                         6                     /   Dezembro/2018 e  Janeiro/2019

Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários em Duque de Caxias e Magé Rua 
Almirante Greenfall, 405 – bloco 2 – 6º andar – Parque Duque – Duque de Caxias – Tele-
fone/Fax: (21) 2673-6477 – E-mail: comunicacao@setransduc.com.br / Redação, Edição 
e Editoração Eletrônica: A&R Comunicação Corporativa (Tel: 21 2572-0459). 

Saúde
Proliferação de Dengue, Zika e Chikungunya cresce no verão

Com a chegada do verão, aumenta 
a proliferação do mosquito Aedes 
aegypti, responsável pela transmissão 
da dengue, zika e chikungunya. 

O número de casos dessas 
doenças cresce nessa época do ano 
porque a mistura de chuva e calor e 
o aumento de focos de água parada 
aceleram o metabolismo do inseto, 
diminuindo seu tempo de reprodução 
e facilitando o surgimento de novos 
mosquitos em um espaço curto de 
tempo.

Quadro clínico

Apesar do quadro clínico ser 
parecido, existem algumas diferenças:  

A dengue é caracterizada pelo 
aparecimento de dores repentinas e 
dores atrás dos olhos acompanhadas 
de náuseas, vômitos e dores 
articulares e musculares e mal estar.

No caso da Chikungunya, além 
da febre, a pessoa observa também 
o aparecimento de dores articulares 
intensas e prolongadas. 

Já a Zika apresenta sintomas de 
febre baixa ou ausência de febre com 
muita coceira, podendo ocasionar 
doenças neurológicas como a 
síndrome de Guillain-Barré e a 
Microcefalia.

Prevenção

As três doenças podem levar à 
morte e a principal recomendação é a 
eliminação do Aedes aegypti. Por isso, 
é necessário diminuir a quantidade 
de mosquitos que circulam nos 
ambientes, eliminando os criadouros 
com água parada onde seus ovos se 
desenvolvem.

Algumas dicas para evitar a 
proliferação dos mosquitos são:

Não acumule garrafas, sacos 
plásticos, pneus velhos ou 
qualquer outro recipiente que 
fique exposto à chuva; 

Mantenha caixas d’ água e 
piscinas sempre tampadas;

Não acumule entulhos;
Use sempre repelentes.
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