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Realizações 100 Dias - Emdec 

* Janeiro: 

- Posse: Em 2 de janeiro, o prefeito 

Jonas Donizette participou da posse do 

secretário de Transportes, Sérgio 

Benassi, como presidente da Emdec.  O 

evento também contou com a presença 

do vice-prefeito, Henrique Magalhães 

Teixeira; do ex-secretário de Transportes 

Wilson Folgozi de Brito; vereadores; 

secretários municipais; e colaboradores 

da empresa.  

- Novo táxi na Rodoviária: O Terminal Multimodal Ramos de Azevedo passou 

a contar com o serviço de táxi executivo. Em 2 de janeiro, dez veículos 

entraram em operação. Além do táxi executivo, a Rodoviária conta com 92 

veículos convencionais e outros três acessíveis, que são dotados de elevador 

para a entrada de cadeira de rodas. 

- Ciclofaixa: A Ciclofaixa de Lazer voltou a funcionar no trecho Taquaral / 

Norte-Sul, após a interrupção no final do ano e de reuniões com grupos de 

cicloativistas. 

- Amarelinhos em ação: Agentes da Emdec participam de várias ações de 

orientação e monitoramento no trânsito para diversas atividades, como obras 

de responsabilidade da Sanasa, da Secretaria de Serviços Públicos, de 

Administrações Regionais; intervenções em alagamentos; vestibulares; 

operação volta às aulas; e operação da Ciclofaixa de Lazer Taquaral / Norte-

Sul. 

- Treinamento: O secretário Sérgio Benassi deu boas-vindas a 20 novos 

agentes da Mobilidade Urbana que passaram por treinamento de carga horária 

de 126 horas, sobre trânsito e transportes. 

- Acessibilidade: Emdec debate internamente o uso de um sistema de 

software que avisa, via celular, a chegada dos ônibus públicos aos deficientes 

visuais, deficientes físicos, idosos e usuários em geral. 

- Operação Verão: Agentes da Emdec participam da Operação Verão 2013, 

nos casos de alagamentos, acidentes e quedas de árvores, entre outras 

ocorrências que prejudicam a circulação de veículos. 



- Balanço de multas: A Emdec divulgou o balanço de fiscalização de trânsito, 

em 2011. Foram efetivamente aplicadas 489.346 multas de trânsito. As 

infrações registradas por radares somaram 334.082 (68,27%). As infrações 

registradas pelos agentes da Emdec corresponderam a 155.264 (31,73%). Em 

2010, foram emitidas 426.937 multas, entre eletrônicas e manuais. 

- Delfino Cintra - Agentes da Emdec auxiliaram no monitoramento do trânsito, 

durante 30 dias de obras em galeria de rede pluvial, na Rua Delfino Cintra. A 

Emdec também realizou o serviço de sinalização viária, após a conclusão dos 

trabalhos. 

- Viaduto Cury: A Emdec planejou uma 

operação especial de trânsito para orientar e 

auxiliar os motoristas, durante 30 dias de 

obras no Viaduto Miguel Vicente Cury. No 

local circulam 60 mil veículos por dia. Após 

as obras, a Emdec realizou a revitalização da 

sinalização no entorno do viaduto. 

- Ônibus em Viracopos: A Emdec ampliou a oferta de viagens ao Aeroporto 

de Viracopos, complementando o atendimento prestado pela linha 1.93 – 

Aeroporto de Viracopos. 

- Cargas: A Emdec definiu novas regras para a circulação de veículos de 

transporte de cargas e operações de cargas e descargas na cidade. A nova 

resolução mudou o traçado de restrição e estabeleceu a circulação de veículos 

em algumas vias que estavam proibidas anteriormente. 

- BRT: Grupo de estudos formado com técnicos da Emdec elabora os 

planejamentos necessários para iniciar os processos licitatórios dos projetos 

executivos do BRT. 

- Mudanças na aquisição do BU: A partir de 21 de janeiro, a taxa para a 

emissão da 2ª via do cartão de Bilhete Único passou para duas tarifas vigentes 

(R$ 6,60). Anteriormente, o valor era de oito tarifas vigentes (R$ 26,40). 

- Cooperação com a EPL: A 

Administração Municipal assinou acordo de 

cooperação com a Empresa de 

Planejamento e Logística (EPL), estatal 

federal. O escritório regional do Trem de 

Alta Velocidade será dentro das 

dependências da Emdec. 

 

 



* Fevereiro: 

- Entrega de ônibus: Campinas recebeu 27 novos ônibus acessíveis. A 

apresentação foi no dia 2 de fevereiro, no Terminal Ouro Verde. Os veículos 

foram adquiridos pela empresa VB Transportes e Turismo; e operam nas linhas 

1.25 – Terminal Ouro Verde / Shopping Iguatemi; 1.34 – Terminal Barão 

Geraldo; 1.42 – Jardim Santa Terezinha; e 1.62 – Jardim Paulicéia. Essas 

quatro linhas transportam, diariamente, 15 mil passageiros. Os investimentos 

com a nova frota foram da ordem de R$ 6,2 milhões. 

- Amarelinhos em ação: Agentes da Emdec participam de várias ações de 

orientação e monitoramento no trânsito para diversas atividades, como obras 

de responsabilidade da Sanasa, da Secretaria de Serviços Públicos, de 

Administrações Regionais; operação volta às aulas; operação da Ciclofaixa de 

Lazer Taquaral / Norte-Sul; Carnaval; e provas de atletismo. 

- Volta às aulas: Agentes da Emdec realizam ações educativas e de 

monitoramento do trânsito no entorno das principais escolas do município, para 

melhorar a fluidez do tráfego, na volta às aulas. 

- Sinalização viária: Emdec 

revitaliza as sinalizações verticais e 

horizontais no entorno de unidades 

de ensino. 

- Revitalização da Ciclofaixa: 

Emdec revitaliza a pintura de 

demarcação e a sinalização da 

Ciclofaixa de Lazer, no trecho da 

Avenida José de Souza Campos 

(Norte-Sul). 

- Teste tinta: Emdec realiza testes com tinta para sinalização viária que é à 

base de água, ecologicamente correta, além de custar menos que os produtos 

convencionais. 

- Viva Bike: A Emdec iniciou novo processo de exploração do serviço público 

de aluguel de bicicletas. A empresa que estava operando foi autorizada a 

manter o serviço até que o novo processo de contratação seja concluído. 

- Transporte escolar: A Emdec disponibilizou a relação dos transportadores 

escolares autorizados a operar no 1º semestre de 2013. Ao todo, 1.231 

veículos passaram pela avaliação da Emdec, sendo aprovados 1.146. 

- Operação para o Berra Vaca: Coibir a concentração de carros com volume 

de som acima do permitido pela lei; monitorar e orientar o trânsito durante o 

desfile do bloco Berra Vaca. Essas foram as principais ações realizadas pelos 



agentes da Emdec, durante a passagem do grupo carnavalesco, em Barão 

Geraldo.  

- Blocos carnavalescos: A Emdec preparou operação especial de 

monitoramento do trânsito, para as apresentações de blocos carnavalescos. 

Foram 25 eventos, em diversas regiões de Campinas, com o trabalho de 150 

amarelinhos. 

- "Carnaval Novo Tempo - 

Campinas 2013": A Emdec preparou 

uma grande operação de trânsito e 

transportes para os dois dias de 

desfiles na Avenida Ruy de Almeida 

Barbosa. A operação envolveu 

diretamente 150 colaboradores. Além 

das oito linhas do serviço Corujão, 

outras 14 linhas circularam na 

madrugada. 

- Educação Carnaval: A Emdec desenvolveu ações educativas nos dias do 

Carnaval, para reduzir os índices de acidentes no trânsito. 

- Carnaval sem mortes: Balanço realizado pela Emdec aponta que não houve 

mortes nas vias municipais, durante o feriado prolongado de Carnaval. O 

número de acidentes também foi menor, em comparação ao mesmo período do 

ano passado. Foram 29 ocorrências no trânsito urbano; contra 34 em 2010. 

- Atos de vandalismo: No período de Carnaval foram registrados seis atos de 

vandalismo contra ônibus. No Carnaval de 2012 foram 11 casos. Redução de 

45%. 

- Horário de Verão: A Emdec preparou uma operação especial para o fim do 

horário de verão. A alteração do horário provocou a necessidade de 

atualização da rede semafórica do município, dos validadores do Bilhete Único 

e dos relógios dos radares. 

- Bus Alert: Acompanhado por técnicos, o secretário Sérgio Benassi fez visita 

a São Carlos para conhecer de perto o funcionamento do sistema de software 

Bus Alert, que avisa no celular a chegada dos ônibus aos deficientes visuais e 

físicos, idosos e usuários em geral. 

- Pátio: A Emdec iniciou um plano de 

ação para acelerar a retirada de 

veículos “emperrados” pela Justiça e 

sucateados dentro do Pátio 

Municipal. O secretário Sérgio 

Benassi participou de reuniões com 



representantes do Detran-SP e da 7ª Ciretran. 95% dos veículos no Pátio são 

resultados de apreensões estaduais. Foi proposta a ampliação no número de 

leilões e oferecida uma área ao Detran para que o órgão administre um novo 

pátio. 

- TAV: Em reunião coordenada pelo secretário Sérgio Benassi, a EPL 

apresentou à Prefeitura um projeto com traçado do TAV no município; e 

propostas urbanísticas. Foi a primeira reunião de trabalho entre a 

Administração Municipal e a EPL, com o objetivo de adaptar o projeto 

apresentado às características da cidade. 

- BU 2h: No dia 28 de fevereiro, em grande solenidade no Terminal Central, o 

prefeito Jonas Donizette assinou o decreto que ampliou o tempo de integração 

do Bilhete Único, de segunda a sábado, de 1h30 para 2h. 



* Março: 

- BU 2h: Em 1º de março, a integração 

do Bilhete Único para todos os dias da 

semana foi ampliada para 2h. O benefício 

atingiu de imediato 485 mil passageiros 

do transporte público. 

- Amarelinhos em ação: Agentes da 

Mobilidade Urbana da Emdec participam 

de várias ações de orientação e 

monitoramento no trânsito para diversas 

atividades, como obras de responsabilidade da Sanasa, da Secretaria de 

Serviços Públicos, de Administrações Regionais; operação da Ciclofaixa de 

Lazer Taquaral / Norte-Sul; provas de atletismo; passeios ciclísticos; shows; e 

jogos de futebol. 

- Fretamento: Em 4 de março, os ônibus do serviço de transporte fretado não 

circulam mais no Terminal Central. A medida melhorou a circulação dentro do 

terminal e eliminou reflexos negativos no trânsito do Viaduto Cury. 

- Linhas no Terminal Central: Em 4 de março, o Terminal Central passou a 

receber mais linhas de ônibus. A saída dos fretados possibilitou as alterações. 

A linha 1.40 – Terminal Vila União, a linha 1.62 – Jardim Paulicéia e a linha 

4.35 – Estação Icaraí ficaram com ponto no terminal, trazendo menor tempo de 

intervalo entre as viagens. 

- Nova linha: Também a partir de 4 de março, a Emdec criou a linha 2.16 – 

Residencial Colina das Nascentes / Terminal Campo Grande. Antes, a 

população da região era atendida pela linha 2.00.1 – Jardim Novo Maracanã. 

Já a linha 1.97 – Jardim Marisa ganhou mais um veículo vinculado à frota, 

passando de quatro para cinco ônibus. 

- Dia da Mulher: A Emdec 

homenageou suas 167 funcionárias, 27 

estagiárias e 30 patrulheiras, além das 

trabalhadoras terceirizadas, no Dia 

Internacional da Mulher. Elas 

participaram de um café da manhã e 

depois seguiram para uma sessão de 

cinema. Também participaram de 

palestras. Já o público externo pôde 

realizar inspeção veicular gratuita. 

Artistas do Portal do Poeta Brasileiro declamaram poesias, para as funcionárias 

da Emdec e em intervenções nos terminais de ônibus. 



- Doação: Emdec recebeu a doação de 30 livros do advogado, escritor e 

membro da Academia Campinense de Letras, Jorge Alves de Lima. Os 

exemplares do livro “Crônicas de Campinas - Século XIX e XX”, lançado em 

2011, foram encaminhados para o projeto “Leitura, a melhor viagem”. 

- Debate na Câmara: Em debate na Câmara de Vereadores, o secretário 

Sérgio Benassi apresentou alternativas para o anel viário sob concessão da 

Rota das Bandeiras. 

- Planejamento estratégico: colaboradores e gestores da Emdec participam 

da elaboração do Planejamento Estratégico da empresa, para o quatriênio 

2013-2016. 

- P.A.R.T.Y.: Começa mais uma 

edição do projeto que discute os 

riscos, muitas vezes fatal, da mistura 

entre juventude, álcool e direção. O 

projeto foi desenvolvido no Canadá e, 

em Campinas, é realizado pelo HC da 

Unicamp, apoiado pela Emdec e 

outros órgãos municipais e estaduais. 

- Vila Padre Anchieta: A Emdec 

elaborou um projeto viário para 

acabar com os gargalos na região da Vila Anchieta, provocados pelo grande 

fluxo de veículos que circulam no entroncamento das rodovias Anhanguera, 

Bandeirantes e Dom Pedro I. A ideia é de construir um viaduto sobre a rodovia 

Anhanguera, criar novas alças de acesso ao bairro e estabelecer novas vias na 

região. 

- Sustentabilidade: Um Programa Permanente de Gestão Ambiental e 

Sustentabilidade começou a ser elaborado por um grupo de funcionários da 

Emdec. A meta é estabelecer regras e costumes de preservação ambiental no 

ambiente de trabalho. 



 

* Abril: 

- Poupatempo Centro: A partir de 1º de abril, a Emdec transferiu o 

atendimento no posto instalado no Poupatempo Centro para a unidade da 

empresa, na Vila Industrial. O atendimento no posto do Campinas Shopping 

segue normal. 

- Tarifas do Pátio: O Pátio Municipal de Recolha de Veículos, gerenciado pela 

Emdec, passou a ter novos valores, a partir de 1º de abril. O reajuste não 

acontecia há seis anos. 

- Mais ônibus acessíveis: Campinas recebeu 

mais 20 novos ônibus acessíveis. São veículos 

articulados e 14 convencionais. A apresentação 

dos 20 veículos foi no dia 2 de abril, no Terminal 

Barão Geraldo. Os veículos atendem as regiões 

do Jardim Santa Mônica, Jardim Aliança, 

Cambuí, São Bernardo, Unicamp, Joaquim 

Egídio e Terminal Ouro Verde. Eles beneficiam 25,7 mil passageiros diários do 

transporte público. Os investimentos das empresas VB Transportes e Turismo 

Ltda. e Coletivos Pádova Ltda. foram da ordem de R$ 6,3 milhões. 

- Amarelinhos em ação: Agentes da Emdec participam de várias ações de 

orientação e monitoramento no trânsito para diversas atividades, como obras 

de responsabilidade da Sanasa, da Secretaria de Serviços Públicos, de 

Administrações Regionais; operação da Ciclofaixa de Lazer Taquaral / Norte-

Sul; provas de atletismo; e jogos de futebol. 

- Acessibilidade: Prefeitura cadastra empresas de tecnologia para o sistema 

de alerta de ônibus. Edital publicado no Diário Oficial do Município dá o 

pontapé inicial no Programa Embarque Acessível. 

- Parceria Corpo de Bombeiros: A Emdec fechou parceria com o Corpo de 

Bombeiros, visando reforçar programas de educação no trânsito e ampliar o 

compartilhamento de estatísticas. A corporação definiu a retomada de sua 

participação no projeto P.A.R.T.Y. 

- Passe Lazer: Implantado o Passe Lazer. 

O benefício consiste na redução no valor 

da tarifa de ônibus pela metade, 

inicialmente um domingo por mês. A 

medida vale a partir do dia 28 de abril. 

Com isso, de R$ 3,30, o usuário do 

transporte irá pagar R$ 1,65 pela viagem, 

com o cartão do Bilhete Único Comum ou em dinheiro.  Nos próximos quatro 



meses, o Passe Lazer terá validade todo último domingo de cada mês. Após 

esse período, a ideia é que o benefício seja gradualmente estendido. 

- Diminuição dos radares: Redução 

de 20% dos pontos de radares. De 

300 pontos, ficam 240. A redução de 

60 pontos foi viabilizada por um 

estudo técnico realizado pela Emdec. 

Mesmo com a diminuição dos pontos, 

o município conta com um sistema de 

100 equipamentos instalados em 

pontos fixos e em semáforos, nas 

principais vias, que operam em sistema de rodízio. Os locais em que os 

equipamentos foram desativados não foram divulgados, como forma de evitar 

que os motoristas cometam abusos de velocidade. Paralelo à diminuição dos 

radares, será investido em campanhas de educação de trânsito. 

- Trilhos: Aproximadamente 300 especialistas em trânsito e transportes, 

prefeitos, deputados e integrantes da Frente Parlamentar de Implantação do 

Bilhete Único Metropolitano defenderam o uso de trens como solução para a 

mobilidade urbana durante o “Transporte sobre Trilhos: Ciclo de Conversa 

sobre Mobilidade Urbana e Integração nas Metrópoles”, no Salão Vermelho da 

Prefeitura de Campinas. O evento foi realizado pela Emdec, Frente 

Parlamentar do Bilhete Único Metropolitano e Sindicato dos Ferroviários. 

 


