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Apresentação

Todo trabalhador tem histórias para 
contar sobre um dia, um fato mar-
cante, um momento em sua traje-
tória profissional. Os rodoviários 
então, nem se fala... Cada um deles 
reúne uma centena de histórias vi-
vidas dentro dos ônibus, nos pontos 
finais e terminais e dentro das ga-
ragens. São histórias emocionantes, 
engraçadas, tristes, de encontros e 
desencontros... São histórias que, 
definitivamente, dariam um livro. 

Foi com o objetivo de conhecer al-
gumas dessas histórias que a Indo 
& Vindo - A Revista do Rodoviário 
- lançou o concurso “Um dia de ro-
doviário” em julho de 2014. Através 
dele, rodoviários de todo o Estado 
do Rio de Janeiro puderam dividir 
conosco experiências fantásticas que 
viveram em seu dia a dia de trabalho 
e que nunca mais esqueceram.

Recebemos quase 80 textos e foi bas-
tante difícil escolher apenas 28 ven-
cedores. Mas, aqui estão eles. Aqui 
estão as histórias que deram um li-
vro. Deleite-se com a leitura. Você 
vai rir e chorar ao descobrir como 
pode ser “Um dia de rodoviário”.

Diretoria de Comunicação 
e Marketing da Fetranspor
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Olá, trabalho na empresa Nilopolitana Transportes há dois anos, e faço sem-
pre a última viagem que sai de Nova Iguaçu com destino a Sulacap.

Num desses dias passava por Anchieta, quando, de repente, uma mulher atraves-
sa a rua correndo em direção ao meu carro. Consegui desviar dela em milésimos 
de segundo, mas não foi o suficiente, pois ela ainda bateu na porta dianteira e 
caiu no asfalto. Na mesma hora parei o ônibus e fui socorrê-la. A mulher estava 
deitada, procurei não movê-la e perguntei se me ouvia, ela disse que sim e que eu 
não deveria ter desviado o ônibus porque ela queria morrer. Fiquei assustado e, 
depois de alguns minutos, consegui ligar para o seu marido e também para o 192.

Ela continuava deitada. Procurei tranquilizá-la até o momento em que 
seu marido chegou. Ele me perguntou o que houve e eu lhe expliquei. 
Ele chegou próximo a ela e ali ficou por aproximadamente cinco minutos. 
Com calma, a mulher foi se levantando, procurei ajudar, mas ainda meio 
assustado com tudo o que estava acontecendo. Disse-lhe que já tinha 
ligado para a ambulância, porém eles disseram que não precisava, abra-
çaram-se e começaram a chorar.

O marido me agradeceu por ter salvo a vida de sua mulher. Marido e mulher 
fizeram as pazes, e eu espero que estejam vivendo felizes para sempre, onde 
quer que estejam.

Ronaldo Ribeiro Lobo 
Operação / motorista • Nilopolitana

Ela queria morrer
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Tudo aconteceu no ano de 1996, ao final de uma jornada de trabalho. Já era tarde 
da noite, por volta das 00:20h, quando iniciei a minha última viagem, saindo de 
São Conrado para o Leblon. A linha, na época, era a 546 (Rocinha).

Ao dar início à viagem, comecei a conversar com o Cláudio, meu cobrador, sobre o 
dia de trabalho tranquilo que tinha sido o nosso. Subindo a Estrada da Gávea, na 
Rocinha, indaguei a meu cobrador, novamente: – Estranho, você percebeu como a 
rua está tão quieta que nem passageiro tem?

Meu cobrador, sorrindo, disse: – Rapaz, eu fico até desconfiado com tanta tranqui-
lidade!

Quando, de repente, numa localidade chamada rua 1, sai um cidadão da viela, 
desesperado, e pula na frente do ônibus de braços abertos, me pedindo ajuda pois 
sua esposa estava passando mal. Eu, prontamente, me propus a ajudar, e foi quan-
do eu ouvi meu cobrador, que antes sorria, dizer com palavras de pânico: – Meu 
Deus !!! Parceiro, olha o tamanho daquela barriga!!!

Foi quando eu vi que toda a família vinha junto tentando ajudar. Após todos em-
barcarem, o pai falou: – Mete o pé, piloto, que vai nascer!

Aí a grávida começou a gritar: – Vai nascer!

E eu gritava em pânico: – Agora não, deixa eu chegar no Miguel Couto.

E a grávida gritava: – Vai nascer...

O pai gritava: – Tá nascendo...

A sogra gritava, a mãe gritava, as cunhadas gritavam, os irmãos 
também... Moral da história: pânico total, parecia uma feira. 
Foi aí que eu, dirigindo, também comecei a gritar com a grávi-
da: – Segura, segura.

Ela dizia: – Vai nascer. 

Eu dizia: – Segura, segura, faz cachorrinho, ha-ha-ha.

No final deu tudo certo, consegui chegar a tempo! 
Vocês lembram do Cláudio, o meu cobrador? Desmaiadão!

Segura que vai nascer!!!
Celso Pereira da Silva
Administração • Rio Ita - Unidade BR
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Acordo cedo, lavo meu rosto, todos os dias... visto meu uniforme, saio e paro 
na padaria... tomo um pingado com pão... vou para a garagem pegar meu 
busão para começar minha missão...

Antes de ligar o ônibus, paro cinco minutos pra fazer minha oração... Sou 
um honesto rodoviário, na estrada vivo muitas aventuras... Mas ando sem 
fazer loucuras... Vou para o ponto inicial, saio de lá já com alguns passagei-
ros e pegando outros no trajeto, mas, na metade do caminho eu escuto uns 
latidos. Não demora muito, vem um passageiro e fala: – Motorista, acho que 
tem um cachorro dentro do ônibus.

Eu digo: − Será que está com algum passageiro?

Ele responde: − Acho que não, pois os latidos estão vindo lá de trás. Eu paro 
o ônibus, vou conferir, e me deparo com o guarda-costas: um vira-lata cha-
mado Black, que fica tomando conta da garagem. Todos entramos na maior 
gargalhada, ainda mais porque tive que continuar a viagem com ele dentro 
do ônibus. Parei em um posto de gasolina, arrumei um fio velho e amarrei 
na coleira dele no último banco do ônibus, e prossegui a viagem. Nenhum 
passageiro conseguiu dormir, pois o Black não parava de latir. Quando che-
guei ao ponto final o despachante virou a vista de turismo e voltei sem fazer 
linha, levando o Black para a garagem. Levou mais de dois meses para os 
passageiros esquecerem essa história, pois todos os dias nós lembrávamos e 
caíamos na gargalhada. Este dia foi inesquecível para mim!!!

O passageiro Black

Leonardo da Silva Batista
Operação/ motorista • Bel Tour Turismo e Transportes
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Esta história aconteceu quando eu era motorista júnior, fazendo a linha 
Nova Iguaçu x Edson Passos, em um micro de uma determinada empresa.

Um casal muito humilde com duas crianças, que só de olhar davam pena, 
entraram no coletivo, pagaram duas tarifas pois pediram para as crianças 
passarem por baixo da roleta – como eram muito pequenas, autorizei –, 
os quatro seguiram viagem e desceram em um mercado em Edson Passos. 
Parando no ponto final, que ficava em uma rua atrás do mercado, como 
todo motorista, fui vistoriar o interior do coletivo e notei que alguém havia 
perdido uma carteira. Ao abrir havia R$ 100,00 (várias notas de 10 e de 5) e, 
verificando mais um pouco a carteira, notei uma foto de uma das crianças 
que estavam com o casal que tinha descido no mercado.

Automaticamente, fui até o mercado e fiquei procurando o casal, que logo 
encontrei. Quando me aproximei, percebi que as crianças já estavam comen-
do biscoito e que as mercadorias dentro do carrinho eram as mais baratas 
do mercado. Perguntei ao homem pela sua carteira; então ele colocou a 
mão no bolso e aí percebeu que a havia perdido. Entreguei-a ao mesmo e 
pedi para ele conferir o dinheiro; então ele me disse que não precisaria con-

ferir, já que eu tinha ido atrás deles dentro 
do mercado. Ele agradeceu e voltei para o 
ônibus.

No caminho até o carro, um filme passou 
pela minha cabeça. Ao entrar no ônibus, fe-
chei a porta, apaguei a luz do salão, pois era 
noite, e comecei a chorar e agradecer a Deus 
pela minha vida e pelo meu emprego.

Uma carteira perdida
Luciano dos Reis
Operação / Supervisor • Auto Viação Salineira / Cabo FRio
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Quando inicio o meu dia de trabalho, sempre peço a Deus força e proteção 
para aquele dia. Há cerca de três anos, seguindo na linha em que eu traba-
lhava, a 2111 da Redentor, ao passar próximo à faculdade UERJ, uma senho-
ra se aproximou de mim e alertou que outra senhora estava passando mal.

Entrei na Avenida 28 de setembro e parei próximo ao Hospital Pedro Ernes-
to e fui verificar. A senhora encontrava-se em estado de choque, com olhos 
parados e babando muito. Corri até o hospital pra solicitar socorro, mas um 
funcionário disse que não tinham emergência e que eu deveria ligar para o 
192. E já retornando para o ônibus, fui ligando para a emergência, de onde 
informaram que o socorro demoraria cerca de 15 a 30 minutos. Permaneci 
no local aguardando o socorro e informei aos passageiros o ocorrido e todos 
se manifestaram contra a espera. Então eu disse que se quisessem poderiam 
passar para outro carro para seguirem viagem. Parei o ônibus que seguia na 
mesma rota e todos embarcaram no carro.

Então, me vi só com aquela pessoa em nítido estado de ataque epilético, sentei-
me ao lado dela, segurei na sua mão e ela naturalmente caiu para o meu lado 
recostando sua cabeça no meu colo. Ali permaneci quieto amparando aquela 
senhora. Após cerca de 30 minutos a ambulância chegou e sendo socorrida pelo 
grupo de socorro, ela, que já tinha passado a crise, já voltava a seu natural. A 
ambulância a socorreu. Não sei o seu nome, mas pouco importa, pois ela me fez 
ser um ser humano melhor.    

Socorro incondicional

Luiz Claudio de Paiva
Operação / motorista • Viação Redentor
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Minha história aconteceu quando achei uma carteira dentro de um dos ôni-
bus, no ponto em que trabalho como despachante. Havia R$ 1.280,00. Guar-
dei a mesma esperando o cliente voltar para reclamar a carteira perdida, 
pois não tinha nada para identificá-lo.

No outro dia, um jovem apareceu reclamando que tinha perdido uma cartei-
ra e que só queria a identidade, que era da Marinha. Resumindo a história: 
quando conferi que a carteira era do mesmo a entreguei. O rapaz, quando 
abriu a carteira e viu o dinheiro, ficou tão contente que saiu gritando “mi-
lagre, milagre”, e me deixou falando sozinho, esquecendo até mesmo de 
me agradecer, de tanta felicidade por ter encontrado não só a identidade 
mas o dinheiro também. No outro dia ele voltou mais calmo e me agradeceu 
e com certeza me abençoou e pediu mil desculpas por ter agido daquela 
forma. Meus colegas que presenciaram a cena riram muito de mim porque 
realmente foi muito engraçado. Trabalho na Transporte Fábios.

Fica a dica: Feliz é aquele que, ao deitar, recebe os aplausos da própria cons-
ciência. Essa é a minha história.

A recompensa da consciência

Carlos Alberto Bento de Souza
Operação / despachante • Transporte Fábios
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Em dezembro de 2007, eu trabalhava como fiscal na Viação Ponte Coberta. 
Ficava entre o West Shopping e a Avenida Brasil, em Campo Grande.

Um certo dia, já próximo de meu horário de largar (por volta de 20:50h), 
desci em um ponto na Av. Brasil e ouvi um choro de animal ao longe. Estava 
chovendo e muito frio. O choro vinha do mato à beira da pista. Segui o cho-
ro e, ao me aproximar do local, avistei uma cena que cortou meu coração. 
Havia uma caixa de papelão com quatro filhotes de cachorro. Três deles 
estavam mortos, esmagados por veículos que passaram no local. Porém um 
ainda estava vivo. Comecei a chorar, emocionado com a triste cena.

O sobrevivente era um pequeno filhote, na cor cinza, todo peludo; um vira
-lata muito simpático. Ele estava chorando, com muita fome e frio. Peguei-o 
no colo e o enrolei em meu casaco. Tomei o ônibus para casa e desci em um 
ponto próximo de uma farmácia, para comprar uma seringa. Mais à frente 
parei em um bar, comprei um copo de leite e o alimentei. Decidi que deveria 
levá-lo para casa. Ao chegar em casa, minha esposa não quis aceitá-lo; po-
rém, quando contei a história, ela ficou emocionada e não teve como dizer 
não. Meu filho colocou o nome dele de Naruto e, hoje, sete anos depois, ele 
está grande e saudável.

Continuo na mesma empresa, agora como despachante. Todos os dias saio 
para trabalhar às 3h50m da manhã e ele me acompanha até o portão. E 
quando volto para casa ele sempre está no portão me esperando, com a 
mesma alegria que me contagia todos os dias.

Naruto, o cão
André de Araujo Martins

Operação • Viação Ponte Coberta
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Foi uma manhã difícil naquele dia chuvoso − muitos passageiros embarcan-
do no ponto final, já com o ônibus lotado, quando duas estudantes começa-
ram a gritar para que eu não desse partida com o ônibus.

Eu me aproximei delas e perguntei o que estava acontecendo, e elas me 
disseram que o cachorro delas, que se chamava Zequinha, estava debaixo 
do ônibus, e que em todas as manhãs o cão as levava até o ponto de ônibus 
e ficava deitado na calçada esperando o ônibus partir. Mas, como naquele 
dia chovia muito, ele resolveu ficar debaixo do ônibus. Eu disse para elas 
não se preocuparem, pois ligaria o motor e com o barulho ele sairia debai-
xo do ônibus assustado.  

Ao ligar o motor o cão nem se moveu e as meninas começaram a chorar. 
Aí não houve jeito, desliguei o motor e tive que me abaixar para resgatar 
o tal Zequinha. Segurava em sua pata dianteira, puxando para que saísse 
de debaixo do ônibus, enquanto ele fazia força para não sair − parecia um 
cabo de guerra, o qual eu venci. Dei o cão para as meninas e elas resolveram 
levá-lo pra casa para não correr o risco dele se enfiar debaixo de mais algum 
carro. 

Depois disso prossegui a viagem e fiquei pensando que, mesmo sendo tão 
pequenas, as meninas se importaram mais em levar o seu cachorrinho pra 
casa em segurança, em vez de ir para a escola.

O resgate

Alexandro Francisco da Costa
Operação • Real Auto Ônibus
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Nesses três anos de rodoviário, um fato que me marcou muito aconteceu 
numa manhã de trabalho, quando o trânsito estava tranquilo e eu seguia 
meu itinerário, como de costume. Por volta das 11h da manhã, estava qua-
se no fim do meu expediente, quando, no meio do trajeto, ouvi um grito 
dentro do ônibus. Quando olho pelo retrovisor era uma das minhas clientes 
passando mal, caída no piso do carro.

No momento em que a vi naquele estado, parei o ônibus, liguei para o Samu 
e para o bombeiro, mas não obtive êxito. Foi quando pensei logo e, num 
momento de aflição, liguei o alerta do ônibus e dirigi-me ao pronto socorro 
mais próximo. Os passageiros a seguravam para que ela não tivesse uma 
lesão na cabeça, pois a cliente estava se debatendo. Levei-a com a ajuda de 
meu parceiro, e no momento em ela foi socorrida me senti muito aliviado. 
Fiz o restante do trajeto com os clientes que ainda estavam no ônibus.

Enfim, terminado meu expediente, fiquei muito preocupado e voltei ao 
pronto socorro para saber o estado de saúde daquela passageira. Graças 
a Deus ela estava bem e ficou muito grata pela ajuda. Todos me agradece-
ram pelo gesto de solidariedade, mas o que mais me conforta mesmo é o 
sentimento de dever cumprido. Faria de novo, pois é muito bom ser útil em 
minha profissão.

Um grito no ônibus

Wilson Marinho dos Santos
Operação • Viação Sul Fluminense
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Um certo dia, estávamos eu e o motorista Paulo César trabalhando juntos, 
na linha 1403 Nova Iguaçu x Cerâmica, e quando chegamos no centro de 
Cerâmica avistamos um casal discutindo.

Quando nos aproximamos, o rapaz fez sinal, nós paramos e ele foi subindo 
no degrau enquanto a mulher o xingava e dava tapas nele. Ele subiu mais 
rápido e falou: – Pode ir, motorista.

E assim foi, quando o motorista andou com o ônibus, a mulher abriu uma 
sacola que estava na mão dela − acho que tinha vindo do sacolão − e de 
repente ela começou a jogar batatas. Pegou uma batata em mim, pegou na 
gaveta e quebrou, pegou no capô do ônibus, no painel... Eu fechei os vidros 
e ela continuou tacando, pensei que iria quebrar os vidros da janela, mas 
graças a Deus não quebraram. Ela só não acertou no indivíduo que se dizia 
ser marido dela. 

No final da confusão, peguei as batatas pelo assoalho do ônibus, umas dez, 
mais ou menos, levei para casa e fiz uma deliciosa batata frita. Depois do 
susto que levei, algum proveito eu tinha que tirar dessa situação, afinal, não 
é todo dia que chove batatas, ainda mais dentro do ônibus. 

Chuva de batatas

Leandro Teixeira de Araujo
Operação / cobrador • Salutran Serviço de Auto Transportes
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Trabalho na Empresa de Transportes Flores e meu nome é Laércio. E em um 
certo dia, trabalhando, a jornada de trabalho estava normal, a minha carga 
horária já estava chegando ao fim, quando, em determinado momento, em-
barcou uma senhora e sentou na cadeira que fica perto da cadeira do motorista 
na qual eu estava.

Com determinado tempo de viagem, eu notei que ela estava chorando... As 
lágrimas desciam dos seus olhos avermelhados em um choro silencioso e que 
os outros passageiros que transportava não perceberam. Fiquei preocupado 
com a passageira, pensei se a mesma estaria passando mal... Sem saber ao 
certo, perguntei se estava bem e ela me respondeu: – Oi meu filho, estou 
bem, estou chorando de emoção, pois hoje é o dia mais feliz da minha vida. 
Fiquei surpreso ao escutar isso, e ela continuou: – Fui contemplada com um 
apartamento no programa “Minha Casa Minha Vida”. Pago aluguel e moro 
com meu filho e minha mãe, sou diarista e nem sempre tem serviço. Essas 
palavras me emocionaram e a viagem encerrou.

A senhora voltou a viajar comigo algumas vezes para resolver a papelada. E, 
na semana seguinte, eu mudei de linha e nunca mais a vi... Fiquei muito fe-
liz em ter presenciado esse momento de felicidade de uma pessoa humilde, 
que necessitava tanto ser abençoada, que aquele dia tornou-se para mim  
um dos dias mais felizes da minha vida...

Dia feliz

Laércio Rodrigues da Cruz
Operação / motorista • Empresa de Transporte Flores
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Um fato marcante no meu dia a dia de trabalho aconteceu no dia 11 de 
janeiro de 2011, pela manhã, quando me preparava para ir ao trabalho. 
Depois de esperar muitas horas no ponto do ônibus, um amigo chorando 
veio me avisar: – Hoje não iremos trabalhar, pois uma tragédia se abateu 
sobre Nova Friburgo, todos os ônibus foram alagados, está tudo sob estado 
de emergência.

Eu me recusei a acreditar no que ouvia; então liguei o rádio e meu cora-
ção chorou, pois sabia que não mais iria encontrar alguns amigos, pois 
a terra e a água se encarregaram de dar para eles uma viagem só de 
ida. Isso mudou completamente minha rotina de trabalho; fiquei vários 
dias sem poder ir ao trabalho, até retornar e ver muita poeira e lama na 
cidade. Fiquei usando máscara durante uns vinte dias, pois o mau cheiro 
era muito forte.

Todas as linhas foram interditadas, mas, com muito trabalho e ajuda de to-
dos que nos apoiaram, conseguimos nos estabilizar. Isso foi um fato que me 
marcou muito. Hoje, quando recebemos visitantes na principal praça – do 
Suspiro – pode-se constatar ali uma pedra com os nomes de muitos que tive-
ram suas vidas tomadas pela força devastadora da natureza.       

Força devastadora 
da natureza

Ozias Gripp  Coelho
Operação • Faol – Friburgo Auto Ônibus
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Estava trabalhando na linha 312 – Olaria/Praça Mauá, e nesse dia eu peguei 
no trabalho mais cedo. Quando, na altura de Benfica, às 13h15m, um cida-
dão me pediu carona. Porém, como ali ficam vários moradores de rua que 
constantemente vivem invadindo os coletivos, e também por não ser permi-
tido pelas empresas esse tipo de conduta, eu estava resistindo.

Ele insistiu e disse que estava indo pra uma entrevista de emprego, mas 
continuei não acreditando. Mas, como ele estava na porta, atrasando a 
viagem, muito contrariado deixei-o viajar no banco da frente. Chegan-
do na Central, o mesmo desceu, agradeceu, foi embora, e eu nem olhei 
pra cara dele.

Quando voltei na outra viagem, às 16h30m, quem estava no ponto? Podem 
acreditar, o mesmo camarada! Os passageiros entraram e ele junto. Fechei 
a cara, olhei bem sério pra ele, quando ele disse: – Estou aqui desde as 16h, 
estava te esperando pra te agradecer por ter acreditado em mim ao dar-me 
a carona. Consegui o emprego e ja vou usar o Riocard.

Então me senti aliviado e pensei: − Nem todo mundo é igual, e é importante 
nós ouvirmos os problemas dos outros e tentar ajudar.    

Nem todo mundo é igual

Edenilton da Conceicao Santos
Operação • Viação Nossa Senhora de Lourdes
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Um dia, após o almoço, fui trabalhar e levei um pote com algo para comer 
mais tarde. Uma senhora entrou no ônibus no terminal de Niterói, passou o 
cartão, sentou-se e começou a falar sem parar.

Não demorou muito ela retornou e pegou o mesmo ônibus. Claro que o 
seu cartão não passou na roleta, pois o tempo era insuficiente. Pedi ao 
cobrador que a deixasse passar que eu pagava a passagem. A senhora 
sentou e novamente começou a falar que foi expulsa de casa e que não 
conseguia lugar para ficar e que estava morrendo de fome. Chegando ao 
terminal ela desceu, fiquei sensibilizado com a história, corri atrás dela 
e perguntei: – Tudo que a senhora falou é verdade mesmo? – É sim meu 
filho, respondeu a senhora. Então peguei a minha refeição e dei para 
ela. Ela agradeceu e falou: – E você vai comer o quê, como te devolvo 
o pote? Respondi: – Graças a Deus, daqui a pouco, posso comprar um 
lanche e, quanto ao pote, pode ficar com ele. E ela sorrindo, agradeceu 
e foi embora.

Você gostaria de saber o final dessa história? Eu também. E é por essas e 
outras histórias do dia a dia que eu gosto de ser rodoviário.

Um lanche para a 
passageira

Cleber Osmar Valentim
Operação / motorista • Viação Mauá
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Minha história ocorreu no dia 24 de dezembro de 1995, numa viagem do Rio 
de Janeiro para Caxambu. Durante o embarque, chegou um casal com dois 
filhos, sendo um de nove anos e outro de sete anos de idade, com apenas 
três bilhetes. Expliquei que a gratuidade é só até os cincos anos de idade 
e que ele deveria adquirir outro bilhete. Na parada para almoço, no Rodo 
Shopping Graal de Resende, o passageiro perguntou se poderia permanecer 
no interior do ônibus. Respondi que sim.

Retornei e continuei a viagem. Na próxima parada, em Pouso Alto, após o 
desembarque de todos, desci e me dirigi ao restaurante. Estava no balcão, 
quando o passageiro acima citado e sua família retornaram do toalete. Ao 
passarem por mim, ouvi as crianças pedirem um salgado. O pai respondeu 
que não. Pediram então uma Coca-Cola e o pai respondeu novamente não, 
e que se estivessem com sede bebessem água da torneira. Foi quando o mais 
velho questionou o porquê do pai não comprar nada para eles, pois estavam 
com fome. O pai simplesmente disse que era para pedirem a mim, pois o 
dinheiro do lanche eu tinha feito com que ele pagasse mais uma passagem.

Aquelas palavras foram como um choque elétrico direto no meu coração, 
pois tinha apenas cumprido com o meu dever, sem saber da situação daque-
la família, e as crianças não tinham culpa de nada. Chamei o garçom e pedi 
que servisse às crianças, ao pai e à mãe, o lanche que eles quisessem.

Ao término do lanche, reiniciei minha viagem chegando ao destino com 
minhas obrigações cumpridas − uma como profissional e a outra como ser 
humano − e passei aquela noite de Natal com o coração leve, como se a mão 
de Deus estivesse sobre mim.

Aconteceu no Natal!

Jose Roberto Avelar
Operação • Viação Cidade do Aço

21



22

A vontade de ajudar e ser prestativo me colocaram numa calça justa: uma 
senhora de idade me fez sinal em frente a uma residência e com ela havia 
um carrinho de mercado cheio de compras e, perto dela, muito perto, umas 
sacolas muito bem amarradas. Ela me perguntou se teria como eu ajudar 
com o carrinho, e eu lhe disse que podia ficar tranquila que eu o colocaria 
pela porta traseira e ela poderia embarcar logo pela frente, enquanto eu 
desceria e colocaria tudo no ônibus.

Assim eu fiz: peguei o carrinho e as bolsas e os coloquei na parte traseira 
do veículo, voltei e segui viagem. Ao chegar ao local de desembarque da 
mesma, ela me pediu que a ajudasse de novo, pois não havia outro homem 
no carro, além de crianças. Foi quando desci seu carrinho de compras e, para 
minha surpresa, ao pegar as sacolas, ela indagou: – Espera aí, moço, essa 
bolsas não são minhas não. Eu perguntei: – São de quem então? E ela: – Não 
sei, já estavam lá quando eu cheguei ao ponto. Ao verificar, sem a pressa 
anterior, constatei ser lixo residencial, muito bem embalado por sinal, e eu 
tive que colocá-las em uma caçamba próxima dali.

Essa é minha história...

Ser prestativo...

Augusto Cesar Cardoso Pires
Operação • Auto Viação Jabour
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Trabalhava na linha 838 Campo Grande x Jardim Maravilha, nas proximida-
des da Estrada do Magarça, quando um casal fez sinal e me pediu uma caro-
na. Fiquei sensibilizado com a situação deles, pois a senhora estava grávida 
e o casal tinha aparência de ser pessoas bem humildes e resolvi dar a carona.

Só que o carro que eu trabalhava tinha só uma porta e eles passaram por 
debaixo da roleta, com muito sacrifício, mas conseguiram. Depois de trafe-
gar por uns dois quilômetros, aproximadamente, ela começou a entrar em 
trabalho de parto. Eu falava: – Fique calma que já estamos chegando ao hos-
pital. Mas o curioso é que quem gritava era o seu companheiro e eu pedia 
calma e que ele segurasse a criança para não cair no chão do carro.

A criança nasceu e eu consegui chegar ao hospital Rocha Faria, chamei uma 
pessoa do hospital, que pegou a criança, e eu e os demais passageiros conse-
guimos tirar a senhora por cima da roleta e a mesma foi levada para dentro 
do hospital. Eu fui para a garagem fazer a limpeza do carro, pois já estava 
na hora de largar o serviço, depois fui pra casa e relatei o fato para minha 
esposa, que ficou muito sensibilizada com a situação. Ela pegou algumas 
roupinhas de bebê que tinha em casa, passou na farmácia e comprou fral-
das, e levou uma pequena importância em dinheiro até o hospital. Lá não a 
deixaram entrar e muito menos sabiam informar o nome e o estado da pa-
ciente e da criança deste caso, e não a deixaram entregar as roupas e fraldas.

Voltou pra casa chateada e preocupada com o casal e a criança. Então fui até 
onde eles tinham embarcado, na estrada, para obter mais informação, e fi-
quei sabendo que eram do Espírito Santo e estavam ali no bairro há dois dias, 
morando na rua.

Nascendo no ônibus

Maurilio Texeira Mendes Filho
Operação / motorista • Auto Jabour
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Trabalhando como despachante, certa vez, no ponto, um veículo, ao fazer a 
manobra de saída, “atropelou” um cachorro. Rapidamente surgiu o murmu-
rinho: – O ônibus atropelou o animal e não prestou o socorro!

E passava ali uma cliente conhecida e respeitada no local, professora e dona de 
colégio tradicional no bairro, que, a mesma valendo-se do ocorrido, começou 
a reivindicar o socorro da empresa para a suposta vítima, que permanecia “es-
tirada” no local. As pessoas, sem saberem o que de fato aconteceu, mas sob a 
influência citada, reivindicavam de mim uma solução: – Levem o animal para 
uma clínica veterinária! − Coloque-o no próximo ônibus! − Chame o gerente da 
empresa! − Chame o fiscal! − Os bombeiros!

A pressão era grande! Como socorrer um animal “ferido” desprovido de 
luvas? Poderia reagir de forma agressiva e aumentar a demanda de atendi-
mento. E em meio à cobrança e de minhas respostas de conciliação e aten-
ção ao caso, já que era um local de comunidade, eu, intimamente, pedi a 
Deus que me desse um escape! Pasmem, quando assim o fiz, o cachorro 
semimorto e centro da atenção, para minha alegria, alívio e perplexidade 
de todos, levantou-se e saiu andando normalmente. A moça que me acusava 
me pediu desculpas e as outras saíram sem nada dizerem.

Cachorro “atropelado”
José Luiz
Operação / despachante • Rio Ita
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Há 17 anos como rodoviária e atualmente no cargo de auxiliar administrativa, 
Cacilda Rosa da Silva já passou por poucas e boas. Em uma das muitas histórias 
que viveu em seus 13 anos como cobradora da Petro Ita, Cacilda foi confundida 
com ninguém mais, ninguém menos que a cantora nordestina Elba Ramalho.

Em uma das muitas viagens nos ônibus que fazem o “Corujão”, termo usado 
para se referir às linhas que operam durante a madrugada, três jovens ao 
entrarem no coletivo se depararam com  a cobradora. Um deles, como num 
amor à primeira vista, viu em Cacilda a figura da famosa cantora. Se não foi 
pela voz forte de sotaque carregado, com certeza foi pelas longas madeixas 
loiras encaracoladas. A paixão foi tanta que o jovem não seguiu adiante e 
ficou parado na roleta do coletivo diante da “Elba da Petro Ita”. Chorava e 
dizia: – É você, é você. Elba. Canta para mim.

Depois de dezenas de juras de amor, o jovem não se conteve e não arredou 
pé até que Cacilda cantasse uma das famosas canções de Elba. Cacilda e os 
próprios amigos do rapaz não continham as gargalhadas. Com muito jogo de 
cintura, habilidade inerente em quem ocupa a função, Cacilda não viu outra 
alternativa a não ser cantar, entoando os versos de “Estou de volta para o 
meu aconchego... trazendo na mala bastante saudade...”. Depois de muitas 
gargalhadas o jovem fã decidiu passar a roleta e se sentar até a chegada de 
seu destino. “Fala baixo e não fala que sou eu que estou aqui. Estou disfarça-
da”, disse Cacilda, a Elba da Petro Ita.”

A Elba da Petro Ita
Cacilda Rosa da Silva

Administração / aux. administrativa • Petro Ita Transporte Coletivos de Passageiros Ltda.
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Nesses 15 anos de rodoviária, muitas histórias foram vividas, foi difícil esco-
lher uma, mas a que mais gosto é essa.

Hoje sou líder do setor administrativo, mas comecei em 99 como cobradora 
e trabalhava numa linha intermunicipal.

Minha filha, que tinha três anos na época, ficou sem creche por um período 
e então eu saía de casa às 4h30m e a levava comigo por uma viagem e meia, 
quando meu marido, que trabalhava à noite, chegava e a resgatava para 
levá-la pra casa de uma tia. Ela ficava sentadinha e quietinha, por vez ou ou-
tra deixava-a sentar na minha cadeira e ela recebia os clientes pela roleta, o 
que para ela parecia uma brincadeira. Os colegas motoristas, despachantes 
e chefes de tráfego foram todos muito compreensivos e carinhosos conosco, 
como uma grande família que se protege.

Quando consegui uma creche e ela não precisou mais me acompanhar, mui-
tos clientes e colegas até sentiram sua falta! Hoje, a minha filha, que está 
com 18 anos e linda, é estagiária de RH nessa mesma empresa!

Se não fosse o carinho e apoio desses meus colegas talvez não tivesse conti-
nuado e nem chegado onde cheguei hoje!

Filha a bordo
Maria Ligia da Silva Corrêa Medeiros
Administração • Rio Ita
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E lá estava eu para mais um dia de trabalho. Sou da linha 30 (São Pedro) e 
estava indo pegar passageiros na praça dos Bandeirantes, como faço todos 
os dias. Quando eu estava prestes a parar no ponto, de repente, apareceu 
um carro muito estranho e me ultrapassou, ficando parado entre a calçada 
do ponto e o meu ônibus; e eu fiquei muito preocupado.

Imediatamente parei o ônibus. De dentro do carro saiu um homem que eu 
nunca tinha visto antes. Ele chegou perto da janela do banco do motorista 
no qual eu estava, tirou uma arma do bolso e apontou para mim. Eu fiquei 
sem reação e não podia fazer nada, porque era muito perigoso. O homem se 
aproximou e começou a falar umas coisas estranhas, as quais eu não entendi.

Depois de algum tempo, ele simplesmente entrou no carro e foi embora. Mes-
mo muito nervoso, eu continuei trabalhando. Quando eu olhei pelo retrovi-
sor, vi o mesmo carro me seguindo. E toda vez que eu parava no ponto para 
pegar passageiros, o homem parava o carro e apontava a arma para mim.

Eu fiquei apavorado e os passageiros foram muito bondosos comigo. Eles 
pediram para que eu fosse para casa descansar. Entreguei o ônibus na ABC 
e os passageiros foram para outro ônibus.

Agradeço a Deus por me proteger e agradeço aos passageiros por entende-
rem o que eu estava passando naquele momento. E depois daquele dia o 
homem nunca mais voltou!

Perseguição
Sandro de Souza Coelho

Operação • Auto Ônibus Alcântara
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Há momentos na vida em que passamos por situações adversas. Uma hora 
está tudo bem, outra somos pegos de surpresa, pois a situação às vezes se 
mostra de uma forma que sentimos um baque e fica difícil encará-la, pois 
somos pegos desprevenidos.

Era início de novembro do ano passado, estava concentrado nos meus afaze-
res do meu setor, quando tocou o telefone. Era um colega de trabalho que 
estava afastado por motivo de doença, havia algum tempo. Notei pelo tom 
de voz que havia algo de errado. Ele me contou o que estava se passando: 
havia cinco meses que seu benefício tinha sido suspenso e ele estaria passan-
do por dificuldades.

Fiquei triste com a notícia pois eu sei bem o que é passar por necessidade. Nós 
nos despedimos e desliguei o telefone. Aí comecei a pensar numa forma de 
ajudar o colega, quando surgiu a ideia de elaborar uma campanha para arre-
cadar alimentos. Conversei com alguns colegas e expus toda a situação. Fiz um 
cartaz com os seguintes dizeres: SOS PARA UM COLEGA DE TRABALHO. Alguns 
não entenderam, mas, conversando com um e outro, consegui fazer com que 
a maioria abraçasse a causa. O êxito da campanha foi tão grande, que além do 
quilo de alimento, trouxeram também uma quantia em dinheiro.

Aproveitei a oportunidade e levei ao conhecimento da chefia, que analisou 
a situação e decidiu liberar também a cesta de Natal para ele, que por estar 
afastado há um ano, já não teria mais direito. Liguei para ele pedindo para 
vir à empresa, e, ao receber os mantimentos, foi tamanha a sua surpresa que 
as lágrimas correram pelo seu rosto.

Vendo isto, fiquei feliz e tive a certeza do dever cumprido – a solidariedade 
com união faz a força.

SOS para um colega

Carlos José da Silva
Manutenção/ almoxarife • Viação Ponte Coberta
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O meu nome de escala é L. José, trabalho como motorista na região dos Lagos 
(Cabo Frio), na Viação Montes Branco.  Vou começar minha história!

Certa vez, quando saía do ponto, depois de embarcar os passageiros, avistei 
um casal de idosos, que andavam com dificuldade. Então resolvi esperá-los, 
e os dois muito felizes com minha atitude, me agradeceram. Desde aquele 
dia, o casal passou a viajar sempre comigo.

Mas eu me afastei por alguns meses por causa de um problema de saúde. 
Então, os dias foram passando até que o casal de idosos descobriu onde eu 
moro e, para minha surpresa, foi me visitar. Fiquei surpreso, é claro. Eles, 
então, me ofereceram ajuda e tudo mais...

E, depois que eu retornei ao trabalho, o casal me convidou para ir até a sua 
casa, pois queria me presentear. Então eu fui buscar o presente, e recebi um 
leitão, que chegava a pesar 68 quilos... Fiquei muito feliz, pois, para mim, 
um pequeno gesto faz a diferença. Essa é uma de muitas histórias minhas. 
Valeu, e até a próxima!

Um leitão de presente

Luis Jose de Sousa
Administração / motorista • Rio Ita
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Bom, histórias marcantes sempre as temos. Afinal, trabalhamos com muitas 
pessoas! Então pensei em uma história que muito marcou minha vida em 
todos esses anos de motorista. No ano de 2001, quando minha filha iria 
completar 15 anos, resolvi presenteá-la com um rádio. Então, na véspera, saí 
para comprar o mesmo, antes que pegasse na escala no horário de 14:20h.

Saindo de Vassouras para Barra do Piraí, quando estava encerrando a escala, 
parei em um ponto de desembarque, e passando a 2ª ponte sobre o Rio Pa-
raíba, logo na curva, me deparei com dois caminhões fazendo uma ultrapas-
sagem em local proibido. O 2º caminhão realizou a ultrapassagem, tombou 
e veio em direção ao ônibus que eu estava conduzindo. Quando tombou fez 
um rastro de fogo em minha frente, caindo na cabeceira da ponte.

Quando me deparei com tal situação achei que iria morrer e não iria cele-
brar os 15 anos de minha filha. Após passado o incidente, tive certeza que 
Deus estava comigo, me guardava e amparava e, a cada dia, amo mais o que 
faço! Esta é a minha história!

Acidente de caminhão

Elmo Vieira Miranda
Operação / motorista • Viação Progresso e Turismo

30



31

Certo dia, entre 5:40h e 6:00h da manhã, eu estava dirigindo, vindo do 
Méeier sentido Caxias e, ao chegar em Madureira, na subida do viaduto 
Negrão de Lima, avistei uma jovem e logo atrás dela percebi que descia um 
homem apressado e pensei que ela ia ser assaltada. Só pensei em ajudá-la, 
então parei o ônibus, desci, nisso o homem já estava atacando a jovem para 
roubá-la, só que o mesmo percebeu que eu vinha na direção da jovem, sol-
tou-a e saiu correndo. 

Logo me aproximei e tentei acalmá-la, pois estava muito nervosa, pedi que 
entrasse no ônibus e a levei até o Mercadão onde tinha maior movimento 
de pessoas. Graças a Deus deu tudo certo, pois aquele homem poderia ter 
reagido, mas não deu tempo de pensar nas consequências, pois foi tudo 
muito rápido. Fui aplaudido e criticado ao mesmo tempo, mas se não tivesse 
ajudado aquela jovem, o que poderia ter acontecido? Se podemos ajudar os 
outros, por que não fazê-lo? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios 
que me tem feito? Salmos 116:12.

Jovem assaltada

Cosme Oliveira da Costa
Operação / motorista • Viação Vera Cruz
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Eu poderia relatar várias situações que aconteceram comigo, alegres e tris-
tes, emocionantes e frustrantes, nesses quatro anos que trabalho como au-
xiliar de escritório e cipista, na Viação Cidade do Aço, mas irei relatar algo 
que aconteceu comigo e minha família.

A minha história mais marcante que tive como rodoviária foi quando o meu 
filho participou e foi premiado no concurso “Caminhos do Rio”. Foi uma 
emoção ímpar, pois pudemos desfrutar de um passeio lindo ao Pão de Açú-
car. Meu filho, minha mãe e eu fomos conhecer várias histórias e lugares 
que a Cidade Maravilhosa tem e que não sabíamos. Ficamos sabendo das 
histórias do centro do Rio, conhecemos a Vila Militar, caminhamos na Pista 
Claudio Coutinho, passeamos na areia da Praia Vermelha e no Pão de Açú-
car, andamos de bondinho e ficamos sabendo da história do mesmo e depois 
fomos para um almoço maravilhoso em frente à Praia de Copacabana.

Foi um dia mágico e único em nossas vidas pois nos divertimos muito. E se 
eu não fosse uma rodoviária, eu não teria tido essa experiência única com a 
minha família. Obrigada. Tenho muito orgulho de ser rodoviária.

“Caminhos do Rio”
Michelle Rodrigues de Almeida Carvalho
Administração / aux. de escritório • Viação Cidade do Aço Ltda
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Sobre “Um dia de rodoviário” tenho que falar sobre o meu pai que é, há 
mais de 15 anos, cobrador da FAOL, fundada por holandeses, empresa que 
agora pertence à REAL.

A história se passou por 1982, quando o jovem Adame, muito querido por 
todos da empresa, recebeu um itinerário para um bairro (P. Saudade) onde 
morava aquela que por sua vez seria sua esposa. Em seu ônibus, sempre 
muito simpático, e provando que nem todo ponto é de ônibus, foi buscar, 
por assim dizer, a jovem Elione. Hoje, posso afirmar que meus pais se en-
contraram pela primeira vez na roleta do ônibus. E este mês (agosto), eles 
completam 22 anos de casados! Com dois filhos, sendo que um deles é quem 
vos redige esse texto, pois esse é um fato marcante difícil de se encontrar.

Nem todo ponto é de ônibus

Luiz Felipe B. Adame
Administração • Faol  Friburgo Auto Ônibus Ltda.
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Uma noite de rodoviário... Em 2011, ainda na noite do dia 11 de janeiro, a 
chuva não parava. Nova Friburgo entrava em alerta.

Saí da minha casa e a água cobria meus pés. Chegando à garagem a água 
estava entrando em grande velocidade. Éramos seis pessoas, eu, quatro moto-
ristas e um auxiliar de tráfego. Tentei salvar alguns documentos e os motoris-
tas retiravam os ônibus novos que haviam chegado à garagem naquele mês. 
Mas a água subia com muita velocidade, pedi que todos saíssem de dentro 
dos carros e ficassem o mais alto que conseguissem. Ficamos a noite toda 
dentro do escritório em cima das mesas com água em volta. A intensidade 
aumentou no início da madrugada do dia 12, quando teve início a sucessão 
de desabamentos, enxurradas e mortes.

As chuvas que atingiram a região ficaram registradas na história como 
as mais intensas já verificadas e as que atingiram os maiores índices 
pluviométricos de Nova Friburgo. De manhã, quando a água baixou, 
tudo estava destruído, mas ainda tínhamos esperança e vontade de re-
construir. Por vários dias, mesmo com caminhos muito ruins, trazíamos 
mantimentos e água no bagageiro dos ônibus. Ajudamos a reconstruir 
a cidade. Trabalhamos duro, recolhemos e entregamos roupas e manti-
mentos para as pessoas, reconstruímos a garagem.

Limpamos os ônibus e trouxemos a alegria e o brilho para os rostos tristes 
de cada cidadão que precisava ir e vir. Cada um cuidando um pouco para ter 
muito.

Alerta em Nova Friburgo
Juliana Lopes de Abreu Mendes de Toledo
Administração • Empresa de Transporte Flores Ltda.
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