
 

 
 

Alameda São Boaventura, 81 
Fonseca, Niterói, CEP: 24130-005 
Tel.: (21) 2199-3300 
www.setrerj.org.br 

 

Veículo: O Globo/site 

Data: 12/09/2022 

Caderno: Niterói/Notícias 

Página: -- 

Título: Ônibus da empresa 

Brasília são apreendidos pela 

Justiça e deixam de circular 

em Niterói 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

Alameda São Boaventura, 81 
Fonseca, Niterói, CEP: 24130-005 
Tel.: (21) 2199-3300 
www.setrerj.org.br 

 

Veículo: O Globo/site 

Data: 12/09/2022 

Caderno: Niterói/Notícias 

Página: -- 

Título: Ônibus da empresa 

Brasília são apreendidos pela 

Justiça e deixam de circular 

em Niterói 

De acordo com o Sindicato das Empresas de 

Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro 

(Setrerj), a empresa de ônibus Brasília, que opera 

linhas na Zona Norte de Niterói, teve 16 coletivos 

apreendidos por decisão judicial, na manhã desta 

segunda-feira por não cumprir os prazos de 

pagamento de um financiamento para compra de 

frota realizado em 2018. Ainda de acordo com a entidade, três das nove 

linhas da empresa, que atendem a sete bairros, vão ser totalmente retiradas de 

circulação a partir desta data, prejudicando ainda mais o serviço de transporte 

público oferecido à população. 

 

— Estamos muito preocupados com a degradação do transporte público em 

Niterói. A cidade, que é referência em mobilidade, atravessa uma crise sem 

precedentes. As empresas chegaram ao seu limite e precisam urgentemente 

de apoio do poder público. Precisamos de soluções rápidas para não 

prejudicar ainda mais os passageiros — diz Márcio Coelho Barbosa, 

presidente do Setrej. 

 

A entidade também chama a atenção para a possibilidade de demissão. Pois, 

a retirada dos veículos da Brasília aumenta o risco de afastamento imediato 

de colaboradores, ocasionado pela redução forçada da operação, que 

provocará forte impacto social no setor rodoviário. 

 

Ainda de acordo com o Setrerj, é importante lembrar que a Brasília é a 

segunda empresa a apresentar graves restrições financeiras devido à crise que 

atinge o transporte público por ônibus em Niterói. Recentemente, a Auto 

Viação Ingá teve dificuldades no pagamento de seus funcionários devido ao 

esgotamento financeiro, mas conseguiu regularizar a situação, afastando a 

possibilidade de paralisação dos rodoviários. 

 

Para piorar a crise no setor, o Sindicado dos Rodoviários de Niterói a Arraial 

do Cabo (Sintronac) ressalta que as empresas não estão cumprindo acordos 

coletivos e trabalhistas que foram agravados pelo isolamento social da 

pandemia gerada pela Covid-19. 
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O presidente que representa os trabalhadores, Rubens 

dos Santos Oliveira, afirma que o cenário para 

negociação de novembro pode jogar combustível na 

crise. 

 

—As empresas não estão estão cumprindo as 

obrigações com os trabalhadores já tem algum 

tempo. Queremos as perdas salariais provocadas pela Covid-19 e pela 

omissão do poder municipal. Precisamos urgentemente reavaliar todo o 

sistema de transporte de Niterói — ressalta. 

 

A Brasília opera as seguintes linhas em Niterói: 61 (Venda da Cruz x Icaraí), 

67 (Morro do Castro x Centro), 41JB (Venda da Cruz x Centro - Via João 

Brasil), 41BC (Venda da Cruz X Centro - Via Benjamin Constant), 42SL 

(Barreto x Centro, via São Lourenço), 42T (Barreto x Terminal João 

Goulart), 28 (Centro x Largo do Cravinho), 66(Barreto x Icaraí) e 66C (São 

Lourenço x Centro) 

 

Procurada, a prefeitura de Niterói não respondeu nossa demanda até o 

momento. 


