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EDITORIAL 

Altair Moreira
Diretor Geral

Somos a maior 

operadora de 

terminais de 

passageiros 

do País, onde 

circulam por ano 

aproximadamente 

210 milhões de 

pessoas...

”

Nesta edição do Informe, o leitor terá a oportunidade de conhecer, em primeira 

mão, o upgrade em desenvolvimento no Terminal Puerto Montt, que conta com 

30 mil metros quadrados de área construída e alta exigência no quesito qualidade. 

O empreendimento é um dos mais modernos complexos imobiliários do Chile, 

oferecendo Centro Comercial, Hotel, Centro Médico e um moderno Terminal de 

Passageiros. O projeto é fruto de uma concessão que se estenderá até janeiro de 

2051 e envolve investimentos de US$ 40 milhões. Confi ra na Matéria de Capa!

Iniciamos em 2009 um trabalho de prospecção em outros países da América do 

Sul, que resultou neste projeto no Chile,  além de outras iniciativas e contratos 

no Peru.

É no Brasil que se concentra o nosso importante portfólio composto por mais 

de 200 empreendimentos, nas cinco regiões do País – que inclui os Terminais 

Rodoviários e também Terminais Urbanos, Aeroportos, Terminais Náuticos e 

Portuários, Centrais de Atendimento ao Cidadão, Estacionamentos e Centros 

Comerciais. Somos a maior operadora de terminais de passageiros do País, onde 

circulam por ano aproximadamente 210 milhões de pessoas, que ganharam em 

conforto, rapidez e segurança na experiência de “viajar”, seja por curtas ou longas 

distâncias – sem falar nos mais de 3 milhões de usuários/dia que passam pelos 

terminais urbanos administrados pela nossa empresa.

Ainda nesta edição do Informe, em solo brasileiro, fi que por dentro do novo 

Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, previsto para entrar em operação em 

2016. Os detalhes sobre o empreendimento, que deverá atender por dia 40 mil 

passageiros, estão em Update, assim como a notícia do início das operações da 

Azul Linhas Aéreas no Aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis (MG). Foram 

investidos R$15 milhões na adequação do terminal aeroportuário, para que ele 

receba os voos provenientes do Aeroporto Internacional de Viracopos; por en-

quanto, serão cinco voos semanais entre as duas cidades. A iniciativa faz parte de 

um plano estruturado do Governo Federal, que pretende investir R$ 7,4 bilhões na 

construção, reforma e ampliação de 270 aeroportos pelo interior do Brasil. E nós, 

à frente da administração do Aeroporto de Divinópolis, nos sentimos orgulhosos 

em contribuir para os resultados. Aliás, é com este espírito empreendedor que a 

Socicam continuará conduzindo a sua expansão, sempre com os olhos voltados 

à satisfação do usuário – garantia do nosso sucesso, dentro e fora do Brasil.

Boa leitura a todos!
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SOCICAM PATROCINA FÓRUM 
SOBRE PPPS MUNICIPAIS

NO DIA 28 DE MAIO, A SOCICAM FOI PATROCINADORA MASTER de um importante 

evento do segmento de Parcerias Público-Privadas. Realizado em Belo Horizon-

te, o fórum “PPPs Municipais: Casos Práticos e Como Fazer” reuniu cerca de 150 

pessoas, entre autoridades, executivos de Comissões Gestoras de PPP e servido-

res públicos, que debateram os aspectos fundamentais e os desafios que condi-

cionam o desenvolvimento das parcerias público-privadas no âmbito municipal.

Uma das sessões do programa foi proferida pelo Gerente de Novos Negócios, 

Wanderley Galhiego Junior. O executivo destacou a forte atuação da Socicam 

em infraestruturas de mobilidade (terminais rodoviários, urbanos, BRTs [Bus 

Rapid Transit], VLTs [Veículos Leves sobre Trilhos], aeroportos, portos, centros 

comerciais, estacionamentos e terminais ferroviários), além de infraestruturas 

sociais e serviços, a exemplo de centrais de atendimento, escolas, hospitais, par-

ques, cidades inteligentes etc. Um dos cases apresentados foi sobre o Aeroporto 

Presidente Itamar Franco, localizado na Zona da Mata, em Minas Gerais. Primeira 

PPP assinada no modal aeroportuá-

rio do Brasil, a concessão patrocina-

da engloba os serviços de operação, 

administração, conservação, gestão 

ambiental, investimentos para implan-

tação de melhorias e de adequação da 

capacidade do aeroporto.

Com isso, a Socicam ratificou o seu 

interesse em contribuir com o desen-

volvimento de projetos municipais, re-

lacionados à gestão do Procedimento 

de Manifestação de Interesse (PMI). 

“O encontro foi excelente! Tivemos 

a oportunidade de compartilhar um 

pouco do nosso conhecimento, além 

de mostrar como podemos auxiliar o 

poder público a ampliar, com qualida-

de, a infraestrutura e a oferta de ser-

viços de apoio”, comemora Galhiego.

Esta primeira edição do evento foi rea-

lizada pela Radar PPP em parceria com 

o Instituto AMM – braço educacional 

da Associação Mineira de Municípios. 

Da Socicam, participaram, ainda, o Di-

retor Eurípedes Ferreira Brasil Júnior e 

os Analistas de Novos Negócios João 

Paulo Neves e Claudia Capelozza.

UPDATE
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O Aeroporto Presidente 

Itamar Franco (MG) foi um 

dos cases apresentados pelo 

Gerente de Novos Negócios 

da Socicam, Wanderley 

Galhiego Junior

SOCICAM PATROCINA FÓRUM 
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UPDATE

DECOLOU
NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO INFORME, destacamos com satisfação o Aeroporto de Divinópolis como 

a mais recente conquista da Socicam no segmento. Agora é a vez de comemorar o início das 

operações da Azul Linhas Aéreas, que já atende o passageiro com cinco voos semanais entre o 

empreendimento e o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas – viagem de aproxi-

madamente uma hora e meia. A promessa é dar um novo fôlego à região do centro-oeste mi-

neiro, abrindo um ciclo econômico, social e cultural, segundo o prefeito de Divinópolis, Vladimir 

Azevedo. Para isso, o Aeroporto passou por uma ampla reforma em suas instalações e uma série 

de intervenções para melhorar e modernizar toda a sua estrutura. As adaptações, fruto de um 

investimento de R$ 15 milhões, incluem até mesmo uma nova pista, com condições de receber 

aeronaves de médio porte, como a ATR-72. Desembarcaram do voo inaugural, em 6 de junho: 

o prefeito de Divinópolis Vladimir Azevedo (PSDB), o vice-prefeito Rodrigo Resende (PDT), os 

deputados federais Jaime Martins (PSD) e Domingos Sávio (PSDB), o deputado estadual Fabiano 

Tolentino (PPS), o presidente da câmara municipal Rodrigo Kaboja (PSL), o assessor da presidên-

cia da Azul Linhas Aéreas, Ronaldo Veras, e demais autoridades.

Operação que salva vidas!
COMPROMETIDA COM O CONFORTO E SEGURANÇA dos passageiros e usuários que frequentam os em-

preendimentos que estão sob a sua responsabilidade, a Socicam tem colecionado experiências bem-

-sucedidas, a partir de um mapeamento e gestão eficaz dos riscos – que só engrandecem a sua mis-

são de prover um atendimento de alta qualidade em terminais rodoviários e outros modais. 

Em 13 de maio, por volta das 7h30, um senhor de 80 anos que se encontrava na fila da casa lotérica sofreu um infarto no 

saguão do Terminal Interestadual de Brasília. Enquanto uma equipe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU), que chegou ao local em menos de 10 minutos, outro grupo de funcionários da empresa prestou os primeiros 

socorros ao usuário, seguindo as diretrizes do rigoroso treinamento recebido de profissionais especializados. O atendi-

mento foi bem-sucedido, principalmente pela utilização de equipamentos de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) e Des-

fibrilador Externo Automático (DEA). Justamente pela rapidez e eficácia de todas as equipes no atendimento, o quadro 

foi revertido e uma vida foi salva.

Outro caso aconteceu no Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto, na tarde de 22 de abril, quando um passageiro que 

aguardava pelo seu embarque também sofreu um infarto. Pelo monitoramento do Circuito Fechado de Televisão, ins-

talado no terminal, os funcionários puderam identificar rapidamente o ocorrido e acionar a equipe de apoio nos proce-

dimentos de emergência, enquanto a equipe do SAMU estava a caminho. A importância desse trabalho executado pela 

administradora, por meio de seus funcionários, teve o seu maior reconhecimento quando o passageiro socorrido voltou 

ao terminal para agradecer pelo atendimento que recebeu em um momento tão delicado.
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CONSIDERADA UMA DAS SEIS PRINCIPAIS capitais brasileiras, princi-

palmente por seu vigor econômico, Belo Horizonte vive um mo-

mento de melhorias da mobilidade urbana. Os benefícios para 

a população poderão ser percebidos em breve, quando o novo 

terminal rodoviário estiver funcionando. A estimativa da SPE BH 

– consórcio vencedor da licitação para construir e administrar o 

novo empreendimento e do qual a Socicam faz parte – é de que a 

entrega da obra seja em dezembro de 2016.

Localizado no bairro de São Gabriel, região nordeste de Belo Hori-

zonte, o empreendimento tem a função de desafogar o trânsito no 

centro da cidade, com a desativação do atual Terminal Rodoviário 

Governador Israel Pinheiro (Tergip).

Estima-se que o futuro Terminal atenda aproximadamente 800 mil 

passageiros por mês, com capacidade para receber um fluxo ainda 

maior em datas específicas como feriados ou férias. São 35,5 mil m2 

de terreno, sendo 25 mil m2 de área construída, 41 plataformas 

para embarque e desembarque, 73 bilheterias, 500 cadeiras na 

área de espera e um centro comercial com um mix de 50 lojas 

dos segmentos de alimentação, conveniência e compras em geral, 

além de caixas eletrônicos, guarda-volumes, telefones públicos e 

serviços da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 

BHTrans, entre outros. Toda a construção está sendo conduzida, 

considerando rigorosamente as normas de acessibilidade defi-

nidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). No 

projeto, estão incluídas escadas fixas e rolantes, elevadores, ram-

pas de acesso com corrimões, além das tecnologias desenvolvidas 

pela administradora, já existentes nos demais empreendimentos 

sob a sua gestão. Quando o Terminal iniciar o seu funcionamento, 

também estarão disponíveis cadeiras de rodas, macas e funcioná-

rios devidamente treinados. O local também irá dispor de um esta-

cionamento coberto, com mais de 300 vagas para carros e motos. 

No total, o consórcio investirá cerca de R$ 100 milhões na cons-

trução do prédio e na implantação do sistema viário de acesso, 

permanecendo na gestão pelos próximos 30 anos, conforme con-

trato de concessão.

Novo Terminal Rodoviário de Belo Horizonte

Operação que salva vidas!
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DESDE ABRIL, QUEM UTILIZA O TERMI-

NAL Rodoviário José Alves, em Jundiaí 

(SP), tem aproveitado um ambiente 

ainda mais agradável, por conta do 

maior aproveitamento da luz natural, 

que também ajuda a reduzir o con-

sumo de energia elétrica. O cenário é 

resultado de um investimento de R$ 

100 mil, realizado pela Socicam, na 

estrutura do telhado, danificado no 

início do ano por uma forte chuva de 

granizo que derrubou árvores, avariou 

carros e interferiu no abastecimento 

temporário de energia na cidade. A 

área total de 3.000 m2 foi substituída 

por uma telha de policarbonato tipo 

colmeia importada e em tom azul 

translúcido, ao invés do material opa-

co que antes cobria o Terminal. Com 

isso, o espaço 

ganhou mais lu-

minosidade, o 

que tem gerado 

um impacto po-

sitivo nos usuá-

rios que passam 

pelo empreen-

dimento.

Mudança no 
telhado do Terminal 
de Jundiaí
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Operado e administrado pela Socicam desde 2009, o Terminal de Puerto Montt 
ganhará verdadeiro upgrade, passando a figurar, em breve, como um dos mais 
modernos complexos imobiliários do Chile, ao oferecer centro comercial, hotel e 
até um centro médico, além do já existente terminal rodoviário
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da Socicam, Augusto Ricardo von Ellenrieder. Com 30 

mil m2 de área construída, o Terminal Puerto Montt é 

fruto de uma concessão de 42 anos, que se estenderá 

até janeiro de 2051. 

Vale lembrar que o primeiro grande 
passo para atingir esse estágio se deu 
quando, há alguns anos, a Socicam 
firmou uma sociedade com a Estrella 
Polar, controlada pelo Grupo Kauak 
– de origem chilena, com grande 
experiência e participação nos mer-
cados financeiros, de construção e 
imobiliário –, que resultou na cria-
ção da Inmobiliaria Del Pacífico S.A. 
Em 2005, a Inmobiliaria venceu a 
concorrência pública para a conces-
são do Terminal de Buses de Puerto 
Montt. Em setembro de 2008, com a 
compra de 20% das cotas da Inmobi-
liaria Del Pacífico S.A, a Socicam ini-

ciou a operação a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, 
o Terminal de Puerto Montt.

Agora, o segundo passo está sendo dado no sentido 

de otimizar a oferta de serviços para a população local 

e visitantes, já que trata-se de um empreendimento 

de grande importância para o desenvolvimento dos 

negócios na região. Por sua localização estratégica, 

a cidade é o ponto de partida para o deslocamento 

M
aior operadora de terminais de passageiros 

do Brasil, com mais de 200 empreendimen-

tos nas cinco regiões do País, por onde cir-

culam aproximadamente 210 milhões de pessoas por 

ano, a Socicam não hesita em explorar novos terri-

tórios. Desde 2009, vem expandindo 

seus negócios para outros países da 

América do Sul, para onde tem levado 

a experiência acumulada nessas mais 

de quatro décadas de atuação.

Localizado no sul do Chile, na cidade 

de Puerto Montt, o Terminal Puerto 

Montt é um desses ativos. “A entrada 

no Chile se deu em função da estra-

tégia de internacionalização da Soci-

cam. Esse processo se iniciou no Peru, 

quando passamos a assessorar a famí-

lia Wong na construção, administração 

e operação do Terminal Plaza Norte. 

Contribuímos também na operação do 

Terminal de Ônibus em Baquisimeto, na Venezuela. 

Posteriormente, em parceria com a empresa peruana 

Global, ingressamos na concessão do Terrapuerto de 

Ayacucho. Dentre todos, o negócio no Chile foi o que 

apresentou as melhores condições de fixação da nos-

sa ‘bandeira’ em solo estrangeiro, dada a magnitude 

do projeto e o longo prazo de concessão”, explica o 

Diretor Administrativo Financeiro e de Planejamento 

CAPA

Melhor 
e mais completo

As obras seguem 
rigorosamente todas as 
determinações
das leis chilenas, 
principalmente com 
relação à proteção 
estrutural e instalações 
contra terremotos

“

”
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para a Patagônia Chilena. Além disso, seu importante 

porto marítimo conecta a região ao restante do país 

com as regiões mais austrais, além de seu aeroporto 

internacional Base Aérea El Tepual – segundo em im-

portância do país – com os principais terminais aéreos 

no Chile.

O complexo

Com circulação média que se assemelha a uma cidade 

de médio porte – cerca de 60 mil pessoas diariamente 

–, além do terminal de ônibus (um dos mais modernos 

do país), o complexo Terminal Puerto Montt é forma-

do por um centro comercial, um hotel que entrará em 

operação no final deste ano e um centro médico que 

será construído para operar em meados de 2016.

As obras seguem rigorosamente todas as determina-

ções das leis chilenas, principalmente com relação à 

proteção estrutural e instalações contra terremotos. 

Essas medidas – que visam atender os usuários com 

o máximo de eficiência, conforto e segurança – fo-

ram somadas a uma estrutura completa que inclui to-

tal acessibilidade, geradores preparados para abaste-

cer 100% do complexo em caso de falta de energia 

por parte da concessionária, além da sala de Carabi-

neros (Polícia Militar chilena), sistema informatizado 

para controle de entrada e saída de ônibus, 58 câme-

ras de vigilância, sala de primeiros socorros, além de 

Curiosidades 
• Média de embarques/dia 

• Média de desembarques/dia 

• Empresas de ônibus 

• Viagem mais longa 

• Viagem mais curta 

25.000 passageiros

25.000 passageiros

58

Internacional para Argentina

Puerto Varas

balcão de informações, guarda-volumes, informação 
aos usuários, sala de turismo, serviço de carregador 
de bagagem, praça de alimentação, dois conjuntos de 
sanitários públicos e estacionamento nos três níveis 
da instalação, totalizando 201 vagas cobertas, que po-
dem ser acessadas tanto pelas escadas rolantes quan-

to pelas esteiras e elevadores.

Mais detalhes

Com previsão de início de operação em novem-
bro próximo, o hotel integrado ao Terminal Puer-
to Montt ficará sob a administração da rede fran-

CAPA
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cesa Accorhotels, bandeira ibis. Em 4,6 mil m2 de 

área construída, estão previstos: 129 apartamentos 

(sendo quatro deles adaptados para pessoas com 

deficiência física ou mobilidade reduzida), lobby 

com bar e recepção, além de restaurante prepa-

rado para servir café da manhã, almoço e jantar. 

“Nossa expectativa é atingir uma ocupação de 75%, 

a partir do terceiro ano, o que significa atender 

aproximadamente 45 mil hóspedes por mês”, con-

ta Augusto Ricardo von Ellenrieder. 

Já o Centro Comercial abrange 2,3 mil m2 para 85 

lojas e quiosques e 3 mil m2 onde funciona um su-

permercado. Um mix variado de serviços está em 

processo de pesquisa por parte da Socicam, que 

ficará a cargo da operação e administração deste 

nicho dentro do Complexo. Sem falar na previsão 

de uma loja âncora, ainda em negociação.

Para o Centro Médico, em negociação com a em-

presa chilena Nucleo Salud, o espaço é de apro-

ximadamente 2,5 mil m2, em dois andares, onde 

funcionarão 45 consultórios de diversas especia-

lidades médicas (oftalmologia, pediatria, clínica 

médica, odontologia etc.). A estimativa é de que 

60 mil pessoas frequentem e usufruam dos servi-

ços, mensalmente.

Com a expansão da infraestrutura e dos serviços 

oferecidos pelo Terminal Puerto Montt, 30 novos 

postos de trabalho serão abertos para o hotel, 

além dos 100 já disponibilizados para operação do 

terminal rodoviário. Sem falar nos empregos indi-

retos: 565 vagas se levarmos em conta somente 

as lojas, bilheterias, supermercado e empresa de 

segurança. Ainda existem os empregos gerados 

pelas empresas de ônibus que, em média, fazem 

300 saídas por dia.

CAPA
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DE 18 DE JUNHO a 9 de julho, a Socicam realizou a Cam-

panha da Melhor Visão para todos os seus funcionários, 

dos três turnos dos Terminais Rodoviários Tietê, Barra 

Funda, Jabaquara e Guarulhos. Uma estrutura disponi-

bilizada pela concessionária serviu para a montagem de 

uma ótica móvel, com médico oftalmologista e todos os 

equipamentos necessários para a realização dos exames. 

Com a receita em mãos, o funcionário tinha ainda a op-

ção de adquirir uma armação, dentre variados modelos, 

e confeccionar os óculos com o pagamento podendo 

ser dividido em até cinco vezes e valor descontado dire-

tamente na folha de pagamento. Sessenta e seis colabo-

radores aderiram à iniciativa, que é realizada anualmente 

pelo Departamento de Seleção e Treinamento, com o 

objetivo de proporcionar mais bem-estar, produtividade 

e segurança ao seu público interno.

EM COMEMORAÇÃO ao “Dia Nacional de Prevenção e 

Combate à Hipertensão Arterial”, celebrado em 26 de 

abril, o Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto recebeu 

a campanha “Menos Pressão, Mais Vida”. Pessoas com 

mais de 18 anos, que passaram pelo saguão do empre-

endimento em 24 de abril, puderam ter sua pressão ar-

terial aferida, além de receber orientações (distribuição 

de folhetos) para prevenção desse mal e participar de 

um levantamento, a fim de conhecer a incidência dos 

fatores de risco. 

A iniciativa, promovida pela Sociedade Brasileira de Hi-

pertensão, com entidades de saúde e ensino da cidade e 

apoio da Socicam, teve como objetivo principal educar 

a população quanto à importância da prevenção e cui-

dados com um dos principais fatores de risco para as 

doenças cardiovasculares, a pressão alta ou hipertensão. 

Participaram alunos dos cursos de Medicina, Enferma-

gem e Farmácia, bem como os professores responsáveis 

que pertencem ao campus Ribeirão Preto da Universida-

de de São Paulo (USP).

POR UMA 
MELHOR 

VISÃO

Terminal de Ribeirão 
Preto no combate à 
HIPERTENSÃO

CAMPANHAS

ENTRE OS DIAS 3 e 7 de junho, semana em que a capital pau-

lista recebeu a Parada do Orgulho LGBT 2015, preservativos 

masculinos ficaram à disposição do público que passou pe-

los Terminais Rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara, por 

meio de um display de autoatendimento. 

A iniciativa foi fruto de uma parceria da 

Socicam com a Secretaria Municipal da 

Saúde, e visou conscientizar a população 

sobre o método adequado de prevenção 

contra DST/HIV. Gratuita, a distribuição 

de mais de 57,6 mil preservativos aconte-

ceu durante o horário de funcionamento 

dos empreendimentos.

Diversão com PREVENÇÃO



10        INFORME
SOCICAM

CAMPANHAS

ENTRE AS ESTRATÉGIAS para combater uma das piores 

crises hídricas já vivenciadas pelo Brasil e reforçar o seu 

compromisso sustentável, a Socicam Terminais de Pas-

sageiros firmou uma parceria com a Sabesp (Companhia 

de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). A cam-

panha alcança o público interno e externo dos três termi-

nais rodoviários da capital paulista – Tietê, Barra Funda e 

Jabaquara – e envolve materiais informativos quanto ao 

uso consciente de água. São cartazes e adesivos para sa-

nitários, torneiras e chuveiros produzidos pela companhia 

de abastecimento e disponibilizados pela administradora.

 “Contatamos a Sabesp no intuito de reforçar a nossa 

preocupação com o meio ambiente. No total são, pelo 

menos, 145 mil passageiros e usuários que circulam dia-

riamente pelos três empreendimentos, mais de 550 fun-

cionários da própria Socicam, além dos 2,6 mil funcioná-

rios de parceiros, tais como empresas de ônibus, lojistas, 

carregadores de bagagens, entre outros – que poderão 

ser mobilizados com as mensagens dos cartazes e adesi-

vos espalhados pelos terminais. E não podemos esquecer 

que essas pessoas também são responsáveis por disse-

minar o conhecimento adquirido em suas residências e 

comunidades onde vivem”, destacou o Diretor da Divisão 

São Paulo, Antonino Alibrando.

Além dessa iniciativa, a Socicam vem promovendo ações 

educativas, como palestras, controle de leitura dos hidrô-

metros e identificação rápida de possíveis vazamentos.

TRADIÇÃO NOS TERMINAIS administrados pela Soci-

cam, a Campanha do Agasalho chegou à sua 17ª edi-

ção, com mais de 60 postos de arrecadação, dentre 

eles: os terminais rodoviários de São Paulo (Tietê, Barra 

Funda, Jabaquara, Guarulhos), Campinas (SP), Guaru-

já (SP), Poços de Caldas (MG) e Brasília (DF), além dos 

terminais urbanos e aeroportos, a exemplo do Aero-

porto da Usiminas, em Ipatinga (MG); Aeroporto Regio-

nal Presidente Itamar Franco, na Zona da Mata (MG); 

e Aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo, em Vitória da 

Conquista (BA).

Caixas coletoras ficaram disponíveis, de 8 de junho a 8 

de agosto, em pontos estratégicos dos empreendimen-

tos à espera de agasalhos, malhas, cobertores, blusas, 

meias, luvas, sapatos e outras peças em bom estado de 

conservação.

Desde o início da campanha, em 1999, mais de 700 

mil peças já foram doadas para entidades filantrópicas 

cadastradas pela empresa ou que solicitaram inclusão 

no projeto.

Aliança pela ÁGUA

17º ANO DA CAMPANHA 
DO AGASALHO
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“Sentimentos Escritos” no TERMINAL TIETÊ

DIA DO DESAFIO

m 16 de maio, quem passou pelo saguão do Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, pôde enviar mensagens de 

amor, por meio de cartas ditadas aos alunos de Letras da Faculdade Anhanguera, de São Caetano do Sul.

A ação social, denominada “Sentimentos Escritos”, foi realizada por ocasião da Semana de Letras e contou com o apoio da 

Socicam. O objetivo: ajudar as pessoas que necessitam de auxílio por não ter alfabetização básica. 

A iniciativa gratuita teve a cobertura da imprensa, a exemplo do jornal Diário de S. Paulo, que destacou a comovente his-

tória do menor L.C.S.O. Vindo do Rio de Janeiro, o adolescente – que de dia perambula pelas ruas da capital paulista e à 

noite dorme em um albergue público – pediu que sua mãe viesse do Morro do Cantagalo, favela carioca, para buscá-lo 

na casa de acolhimento. “Estou arrependido por deixado vocês e vindo para cá. Peço perdão pelo erro (...) gostaria que 

a senhora viesse me buscar”, disse ele em um dos trechos da carta, conforme publicou o jornal.

E

ampinas e São Paulo, duas cidades em que a Socicam é 

responsável pela administração de Terminais Rodoviários, 

foram rivais no Dia do Desafio, em 27 de maio. A com-

petição, promovida pelo Sesc em todo o Brasil, visa promover 

a prática de atividades físicas junto aos moradores das cidades 

participantes.

Uma parceria entre a Socicam e o Sesc São Paulo e Campinas 

levou aos respectivos terminais rodoviários, instalações que in-

centivavam a participação na competição. No Terminal Tietê, foi 

oferecida a prática do Tênis, com a participação especial do ex-

-jogador Fernando Meligeni, que deu dicas e ensinou os movi-

mentos da modalidade esportiva. Já os passageiros do Terminal 

Rodoviário Barra Funda tiveram a oportunidade de se divertir com 

o Martelo de Força, enquanto no Terminal Intermunicipal Jaba-

quara a bola da vez foi o Mini Golf – esporte que propõe aos 

C
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usuários a prática do exercício, por meio do estímulo da mira e da 

marcação de pontos. Para aqueles que passaram pelo Terminal 

Rodoviário de Guarulhos, a atividade foi Basquete Eletrônico.

No Terminal Intermodal Ramos de Azevedo, em Campinas, o 

calendário envolveu Tai Chi Chuan e Percussão com Bolas Su-

íças. Vale lembrar que o Tai Chi Chuan é uma prática corporal 

chinesa de origem marcial, em que os movimentos são realiza-

dos de forma lenta e minuciosa, buscando sempre a precisão. 

Já a Percussão com Bolas Suíças propõe a prática que envolve 

a coordenação, o ritmo e a percussão com bastões de madeira 

nas bolas suíças.

Ao final do dia, Campinas venceu a disputa ao conseguir mobi-

lizar 39,84% da população, enquanto na capital paulista o índice 

de participação foi de 19,01%.

EVENTOS
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DANÇA DE SALÃO embala viajantes

uem passou pelo Terminal Rodoviário Frederico Ozanam, em São José dos Campos/SP, 

no dia 4 de junho, foi surpreendido com a arte de um dos maiores festivais de dança do 

País – o Festidança. Realizado há 26 anos pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, o 

evento reúne profissionais de todos os cantos do Brasil, que promovem apresentações de Balé 

Clássico de Repertório, de Criação, Dança Contemporânea, Jazz, Sapateado, Danças Folcló-

ricas, Dança de Rua, além de workshops, Mostra Nacional de Dança, Mostra Infanto-Juvenil, 

Mostra Baile de Dança de Salão e Batalha de Danças Urbanas.

Para o Terminal Rodoviário de São José dos Campos, a modalidade escolhida foi a Dança de 

Salão, que integra vários ritmos.

Q

FLASH MOB movimenta Terminal Frederico Ozanam

ão José dos Campos, 21 de maio. Parecia um dia comum no Terminal Rodoviário Frederico Ozanam, até que passageiros e 

usuários foram surpreendidos por um animado Flash Mob, realizado pelos grupos de jongo Mistura da Raça e Maxado.

Agrupamento instantâneo de pessoas para realizar uma ação determinada, previamente combinada, o Flash Mob teve 

como objetivo, neste caso, fazer com que as pessoas embarcassem no ritmo dos tambores e na tradição trazida ao Brasil no 

período da escravidão, quando os negros cantavam e dançavam vivenciando momentos de alegria e união, mantendo vivas as 

suas raízes. Com a participação de um mestre jongueiro, foi possível escutar cantos em louvor e pedidos de benção a Santo 

Benedito.

S

EVENTOS

Ponto estratégico por receber centenas de pessoas todos os dias, o Terminal Interestadual de 

Brasília foi escolhido para sediar, de 26 de maio a 15 de junho, a exposição “Mulher, Por que 

Choras”.

O acervo é resultado do trabalho dos fotógrafos Salveci dos Santos, Renato Bispo e Thiago 

Cruz, que abordam o tema com o objetivo de ajudar a romper o silêncio sobre a violência 

doméstica, ao informar, sensibilizar e conscientizar as pessoas.

O evento gratuito teve o apoio da Socicam e coincidiu com uma data importante para a figura feminina; 28 de maio marca o Dia 

Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. 

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA 
em Brasília




