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RESENHA - A Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB-GV, na 
busca de fortalecer o relacionamento com a sociedade, criou o Programa Sinergia, que 
trata-se do conjunto de programas e ações coordenadas pela Gerência de Atendimento ao 
Usuário. 
PALAVRA-CHAVES: gestão democrática, movimentos sociais, políticas públicas. 
INTRODUÇÃO – Desde sua criação a Ceturb-GV sempre acreditou que o diálogo 
permanente é fundamental para alcançar nossa missão: Gerenciar o transporte coletivo de 
pessoas, buscando uma mobilidade eficaz. 
Este diálogo deu-se inicialmente, em 1986, por meio de reuniões semanais com lideranças 
comunitárias da Região Metropolitanas da Grande Vitória, onde estes em conjunto com 
técnicos da Ceturb-GV e operadoras do Sistema Transporte Público tratam as solicitações 
de melhorias no transporte do bairro em questão. 
Para tratamento dos assuntos macros do Sistema de Transporte Público da Região 
Metropolitana da Grande Vitória, desde o ano de 1988 a Diretoria da Ceturb-GV tem diálogo 
sistematizado  com as Federações de Moradores dos Municípios que compõe a região.  
Estes dois canais de relacionamento da sociedade, Reuniões com Comunidades e 
Reuniões com Federações, promovem a discussão e aperfeiçoamento da mobilidade da 
RMGV. 
Em função da necessidade de promover o aperfeiçoamento da acessibilidade no transporte 
público, viabilizando também a inserção da pessoa com deficiência e pessoa idosa na 
sociedade, fazia-se necessário estreitar relacionamento com as Pessoas Idosas e as 
Pessoas com Deficiência para ouvir os anseios destes usuários. 
 Até então este relacionamento dava-se em instâncias externas à instituição, com 
participação de empregados da empresa em fóruns de discussão e conselhos 
representativos, ou, por solicitações feitas diretamente à Ceturb-GV por representantes da 
Pessoa com Deficiência e Pessoa Idosa.  
DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS – Com o objetivo de dar  respostas à 
anseios oriundos de clientela específica, Pessoas com Deficiência e Pessoas Idosas, a 
Gerência de Atendimento ao Usuário, desenvolveu estudos que resultaram na proposta de 
execução de projetos para atender os seguintes objetivos: a- Estreitar relacionamento com 
estes clientes; b- Acompanhar as ações da Ceturb-GV de promoção de ampliação da 
acessibilidade e garantias de inclusão da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida no 
transporte público de passageiros da RMGV. 
Os novos projetos, após aprovados pela Diretoria, foram reunidos aos já exisentes num 
conjunto de programas, intitulado Sinergia, suas principais formas de relacionar-se com a  
sociedade. 
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1) Jornal Comunidades 

Apresenta às lideranças comunitárias as principais ações desenvolvidas no âmbito do 
transporte coletivo da RMGV.  Publicação quadrimestral.   Início: 2007. 
Objetivo Geral: Compartilhar informações de gestão da Ceturb-GV com os Movimentos 
Populares Organizados. O informativo, que cujo conteúdo é   elaborado pela Gerência de 
Atendimento ao Usuário e Assessoria de Comunicação, tem  edição trimestral, sendo 
encaminhadopor meiode mala direta para todas as comunidades cadastradas na Ceturb-
GV. Os jornais também são enviados para os demais órgãos estaduais.  
Objetivos específicos:  
Comunicar as ações promovidas pela Ceturb-GV; 
Ser canal de manifestação das lideranças comunitárias, por meio do espaço chamado “Voz 
das Comunidades”;Demonstrar aos Movimentos Comunitários as melhorias feitas em 
detrimento às solicitações oriundas dos mesmos;Divulgar ações do Governo referentes à 
Mobilidade urbana,  no âmbito da Região Metropolitana da Grande Vitória. 

 
                          Edições do Jornal Comunidades 

2) Grupos de Gestão: Criados para permitir a discussão e construção de politicas publicas 
de transporte e realizar atividades com os seguimentos de;  pessoas com deficiência, idosos 
e comunidades. Foram criados tres grupos e a respresentação comum a todos eles é 
Ceturb-GV e as empresas operadoras, representadas pelo seu Sindicato. Objetiva 
acompanhar e auxiliar na formulação de propostas e planos para melhoria do TC.  Início: 
2011. 
2.1) Grupos de Gestão da Mobilidade – Pessoa Idosa e Pessoa com deficiência 
Objetivo Geral:  

 Promover a sinergia dos esforços empreendidos pelos entes: Governo (Ceturb-GV), 
Sociedade (Conselhos de Direito, Federações de Moradores e Conselhos Populares) 
e Iniciativa Privada (empresas operadoras) na busca ações e práticas adequadas ao 
atendimento às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 

Objetivos específicos: 



 Garantir a existência de canal de comunicação entre a Ceturb-GV e os seguimentos 
de usuários buscando acompanhar e melhorar serviço de transporte urbano, indo 
além do que é exigido pela legislação. 

 Auxiliar na formulação de propostas e planos de forma a melhorar o atendimento dos 
serviços gerenciados pela Ceturb-GV.  

 Manter comunicação e integração entre as as entidades participante 

 Zelar pela unidade dos mecanismos e parceiros componentes do sistema de 
transporte. 

 Promover discussões sobre o sistema de transporte apresentando proposições sobre 
o seu funcionamento buscando agregar melhorias. 

 Apresentar o trabalho realizado pela Ceturb,  

 Partilhar experiências e conhecimentos; 
 
Composição dos Grupos: Em todos eles a Ceturb-GV (governo) e o GVBus (iniciativa 
privada) participam. 
Composição : Grupo de Gestão da Mobilidade – Pessoa com Deficiência: Conselho 
Estadual dos Diretos da Pessoas com Deficiência, Conselho Municipal das Pessoas com 
Deficiência de Vila Velha, Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de Vitória, 
Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de Serra, Conselho Municipal das 
Pessoas com Deficiência de Cariacica, Fórum dos Conselhos (representado pela Federação 
das APAES).  Grupo de Gestão da Mobilidade – Pessoa Idosa: Conselho Estadual dos 
Diretos da Pessoa Idosa, Conselho Municipal do Idoso de Vila Velha, Conselho Municipal do 
Idoso de Vitória,Conselho Municipal do Idoso de Serra, Conselho Municipal do Idoso de 
Cariacica, Conselho Municipal do Idoso de Viana. 

 
Campanha de Respeito ao Idoso – organizada pelo Grupo de Gestão da Acessibilidade – Pessoa Idosa 

2.2) Grupo de Gestão – Comunidades  
Objetivo Geral: Promover a sinergia dos esforços empreendidos pelos entes: Governo 
(Ceturb-GV), Sociedade (Conselhos de Direito, Federações de Moradores e Conselhos 
Populares) e Iniciativa Privada (empresas operadoras), com vistas a garantir a participação 
e controle social nas políticas de transporte dirigidas às comunidades, na área de atuação 
da Ceturb-GV. 
Objetivos específicos: 
Auxiliar na formulação de propostas e planos de forma a melhorar o atendimento dos 
serviços gerenciados pela Ceturb-GV 
Manter comunicação e integração entre as Federações, Conselhos Populares e 
Associações de Moradores que atuam na área atendida pela Ceturb-GV. 
Zelar pela unidade dos mecanismos e parceiros componentes do sistema de transporte. 
Promover discussões sobre o sistema de transporte apresentando proposições sobre o seu 
funcionamento buscando agregar melhorias. 



Composição do Grupo de Gestão Comunidades: Ceturb-GV (governo) e o GVBus (iniciativa 
privada), Federação das Associações de Moradores e Movimentos Populares do Espírito 
Santo – FAMOPES, Federação das Associações de Moradores da Serra – FAMS, 
Federação dos Movimentos Populares de Viana – FEMOPOVI, Federação das Associações 
de Moradores de Cariacica – FAMOC, Conselho Popular de Vitória – C.P.V., Conselho 
Comunitário de Vila Velha – C.C.V.V. 

 

                            1ª reunião dos Grupos de Gestão - 2013 

3) Reuniões com movimentos organizados de moradores  
Reuniões semanais com as comunidades que buscam melhorias no atendimento de TC de 
seu bairro.   Início das atividades:  1986. 
Objetivo Geral:  

 Acolher e discutir os pleitos previamente encaminhados à Ceturb-GV oriundas dos 
Movimentos Organizados de Moradores, e definir alterações que visam melhorar a 
mobilidade urbana. 

Objetivos Específicos: 

 Minimizar e atenuar conflitos no âmbito de atuação da Ceturb-GV; 

 Ampliar a mobilidade urbana construída com base na necessidade real dos 
deslocamentos dos usuários; 

 Fortalecer o relacionamento entre o Poder Público (Ceturb-GV) e os Movimentos 
Organizados de Moradores; 

 Buscar subsídios para adequação da oferta e melhoria na logística do transporte 
coletivo. 

 

                                      Reunião com Movimentos Organizados de Moradores 
 

4) Encontros Temáticos: 
Quadrimestralmente a Ceturb-GV apresenta palestra sobre temas pertinentes ao transporte 
coletivo, levando conhecimento à lideranças comunitárias e membros dos Grupos de Gestão 



da Acessibilidade (Pessoa com Deficiência e Pessoa Idosa) e Grupo de Gestão – 
Comunidades.  Após a palestra o tema é discutido entre os presentes.  Início: 2011 
Objetivo Geral:  

 Debater assunto macro acerca do Transporte Coletivo Publico com os membros dos 
Grupos de Gestão, Coordenadores de área das Federações Estaduais e Municipais, 
Conselhos Municipais e líderes comunitários. Os assuntos abordados são escolhidos 
em reunião do Grupo de Gestão – comunidades. 

 
5) Conhecer com o Mão na Roda. 
Passeios mensais com usuários cadeirantes do Serviço Especial Mão na Roda em pontos 
turísticos e culturais existentes na RMGV. Objetiva oferecer momentos de lazer e 
aproveitando o momento para ouvir suas manifestações para posterior análise que sejam 
acessíveis aos cadeirantes. Início: 2011. 
Objetivo Geral: 

 Propiciar a grupos de usuários do Serviço Especial Mão na Roda- SEMR realizem 
visitas aos locais de interesse turístico, cultural, artísitco, lazer, dentre outros, com 
desenvolvimento de ações integradas entre a Ceturb-GV, Consórcio Cidadania e os 
responsáveis pelos locais visitados, quando for o caso. 

Objetivos Específicos: 

 Estimular os usuários do SEMR a conhecer os pontos culturais e de lazer existentes 
na RMGV,  

 Estreitar o relacionamento com o cliente do SEMR; 

 Incentivar a acessibilidade nos espaços culturais;Colher do usuário, num momento 
de descontração suas percepções sobre o serviço, sejam elas críticas, 
sugestões,elogios e ou reclamações. 

.  

Conhecer com o Mão na Roda – Passeio no Convento da Penha 
 

6) Visitar  
Encontros mensais com grupos de idosos onde é apresentada a empresa e franqueada a 
palavra aos idosos para apresentarem suas manifestações e esquetes ou musicas. Permite 
a descoberta de talentos para posterior utilização nas campanhas junto ao publico usuário 
nos terminais. Nos encontros são apresentados os trabalhos realizados pela Ceturb-GV e 
discutidos temas referentes a acessibilidade da pessoa idosa no transporte coletivo. Inicio 
2012. 
Objetivo Geral: 

 Mostrar a CETURB-GV para as pessoas idosas organizadas em grupos nos 
chamados Centros de Convivência para a Terceira Idade da Região Metropolitana da 
Grande Vitória. 

Objetivos específicos: 



 Apresentar o trabalho realizado pela Ceturb, principalmente no que se refere à 
acessibilidade da pessoa idosa; 

 Acolher os grupos da terceira idade, ouvir suas demandas com relação ao transporte 
público; 

 Levar as reivindicações dos grupos às gerências competentes, tentando viabilizar os 
pedidos que forem pertinentes e viáveis, com maior fluidez; 

 Propiciar a identificação da Ceturb à estas pessoas, mostrando o seu lado social; 

 Partilhar experiências e conhecimentos; 

 
Visitar – Encontro com Centro de Convivência de Idosos dos bairros Barcelona e Serra-Sede 
 

7) Facilitar 
Ações integradas entre o serviço social da Ceturb-GV e o das entidades de atendimento às 
pessoas com deficiência (Apae’s, Pestalozzi e clinicas renais) facilitando a aquisição do 
passe livre aos usuários dos serviços oferecidos pelas associações e instituições de 
atendimento às PcD’s. Agrega valor ao serviço oferecido pela entidade, pois evita o 
deslocamento do usuário ao um posto de atendimento. O cartão de passe livre é entregue 
na entidade. Início: 2011. 
Objetivo Geral: 

 O Projeto Facilitar objetiva desenvolver ações integradas entre a Ceturb-GV e 
entidades de atendimento às pessoas com deficiência, para a implementação de 
medidas de natureza administrativa, visando facilitar a aquisição do Passe Livre aos 
usuários dos serviços oferecidos pelas associações e instituições de atendimento a 
pessoas com deficiência. 

Objetivos Específicos: 

 Facilitar a obtenção do cartão de passe livre aos usuários vinculados às instituições 
parceiras, evitando que os mesmos tenham que se deslocar até os postos de 
atendimento; 

 Diminuir o prazo de entrega dos cartões; 

 Estreitar o relacionamento entre a Ceturb-GV e Entidade Parceira; 

 Diminuir o fluxo de usuários nos Postos de Atendimento de Passe Livre Laranjeiras 
e Faça Fácil. 



 
                     Facilitar – reuniões com representantes de Entidades de Atendimento às Pessoas  
com Deficiência 

 
 
 
 

8) Encontro Anual de Comunidades: 
Confraternização de final de ano entre todas as comunidades cadastradas na Ceturb-GV, 
membros dos Grupos de Gestão e Representantes de Entidades parceiras.   Na ocasião  é 
realizada prestação de contas da empresa aos presentes.  Início: 2004. 
Objetivo Geral: 

 Realizar confraternização anual com participação das lideranças comunitárias que 
representam os bairros que compõe a RMGV, membros dos Grupos de Gestão, 
representantes de operadoras e Ceturb-GV.  

Objetivos Específicos: 

 Estreitar as relações entre os parceiros; 

 Realizar prestação de contas anual. 

 
                            Encontro de Comunidades –2011 
CONCLUSÃO  
Avaliamos  as ações  do Programa Sinergia nos dois anos de existência e concluímos que 
ele vem cumprindo os objetivos propostos, sendo os principais: 

 Compartilhar informações de gestão da Ceturb-GV com os Movimentos Populares 
Organizados; 

 Conhecer a expectativa da clientela em questão, dando encaminhamentos às suas 
solicitações; 

 Facilitar a obetenção de passe livre aos usuários vinculados à Entidades de 
Atendimento às Pessoas com Deficiência; 



 Garantir a participação e controle social nas políticas de transporte dirigidas às 
comunidades, na área de atuação da Ceturb-GV; 

 Melhorar a Mobilidade Urbana com base nas reais necessidades dos usuários; 

 Proporcionar momento de lazer e cultura aos usuários do Serviço Especial Mão na 
Roda; 

 Dirimir dúvidas dos clientes idosos e deficiente no que tange os seguintes assuntos:   
abrangência de atuação da Ceturb-GV; Direitos e deveres em relação ao benefício 
de passe livre; 

 Apresentar ao público-alvo dos projetos a Ceturb-GV, seu corpo diretor e o grupo de 
funcionários internos  que trabalham na Gerência de Atendimento ao Usuário; 

 Aperfeiçoamento da acessibilidade nos Sistema de Transportes da RMGV, baseados 
também na opinião dos membros do Grupo de Gestão Acessibilidade – Pessoa 
Idosa e Pessoa com Deficiência. 

 Reconhecimento pelo público-alvo e também pela disseminação realizada por estes 
nos Conselhos de defesa da Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência que a Ceturb-
GV desempenha um papel de cidadã junto à Sociedade. 
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