


PROTOCOLO DE PROTEÇÃO À SAÚDE E 

PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19 NO 

TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO POR ÔNIBUS 



Objetivo:

Assegurar a retomada das atividades com a devida segurança

sanitária e em conformidade com as recomendações de órgãos

públicos da área de saúde e boas práticas adotadas por operadores

do transporte público em outras cidades.



Higienização
Intensificação da limpeza e desinfecção dos Terminais

de Bairro, Lagoa, Sede Administrativa e dos ônibus, sem

prejudicar a higienização da frota realizada diariamente nas

garagens.

50 colaboradores envolvidos diretamente, entre equipes

fixas e móveis, com a limpeza e sanitização dos ônibus e

terminais durante o período de operação das linhas.



Terminais de Bairro

Intensificação da limpeza e desinfecção das áreas públicas

dos terminais, em especial das superfícies de maior risco de

contato: assentos, corrimãos, catracas, beirais, guichês,

bilheterias e demais equipamentos.





Sanitização

8 equipes móveis com pulverizadores, materiais de EPI

e veículos para deslocamentos distribuídas por áreas realizarão

a sanitização dos ônibus e dos terminais.

.





Higienização dos Ônibus 
Equipes fixas nos Terminais com materiais de EPI para

reforçar a limpeza diária interna dos veículos, várias vezes ao

dia durante a operação nos terminais, em especial nos

balaústres, pega mãos, catraca e botões de parada, alças, cinto

de segurança para cadeirantes.

Auxílio aos passageiros na parada da Lagoa.





Higienização Nas Garagens

Desinfecção diária e higienização de todos os veículos nas

garagens, após a operação, utilizando insumos aprovados pela

ANVISA e/ou Ministério da Saúde.





Circulação de Ar

Manter todas as janelas e alçapões abertos durante a

operação, garantindo maior segurança aos passageiros,

propiciando uma melhor circulação de ar - esta medida garante

renovação de ar 63% maior, comparados com ambientes de

grandes fluxos (Pesquisa Marcopolo 2020)





Uso obrigatório de Máscaras

Acesso aos ônibus permitido, exclusivamente, com uso de

máscaras.

Ônibus adesivados com orientações sobre o uso

obrigatório de máscara para passageiros e colaboradores.





Higiene pessoal do operador

Todos os motoristas possuem kit individual de proteção

com máscaras de tecido e álcool em gel.

Operadores orientados a seguir todos os protocolos de

segurança adotados.





Estímulo ao uso do 
Cartão Passe Legal

Campanhas de estímulo ao uso do cartão Passe Legal, por 

ser o  meio de pagamento mais seguro, de fácil higienização, sem 

necessidade de contato físico entre passageiros e colaboradores 

e com sistema de pagamento por aproximação, desestimulando o 

uso de papel moeda por ser um vetor de transmissão do vírus.



Estímulo ao uso do 
Cartão Passe Legal

Criação de serviço, via Whatsapp (83-99986-0045), para emissão

do Cartão Passe Legal com entrega em domicílio ou retirada no

Container da Lagoa.

Ônibus itinerante para emissão de Cartão Passe Legal.

Recarga On-line através do site passelegal.com.br.

Recarga em mais de 80 pontos de venda.

http://www.passelegal.com.br




Aplicativo de previsão de horários

Atualização e investimentos no Jampabus, aplicativo

gratuito, pelo qual é possível visualizar horário de chegada dos

ônibus, permitindo a ida à parada apenas no horário que o

ônibus está chegando, evitando aglomerações nas paradas.





Sede SINTUR
Adoção de protocolo especial com medidas de segurança

sanitária e de saúde: acesso obrigatório com uso de máscara; tapete

higienizador; dispenser de pedal com álcool em gel; EPI para

funcionários: máscara de tecido + protetor facial; álcool em gel nos

guichês de atendimento; cabine de atendimento protegida com

divisória acrílica; higienização do ambiente de atendimento com

sanitizante várias vezes ao dia.





TIV - Terminal de 
Integração do Varadouro

Sob responsabilidade da SEMOB a implementação de medidas

quanto à saúde e prevenção.

O SINTUR se responsabiliza pela parte comercial,

compreendida pelas bilheterias e guichês de recarga (internos e

externos).





Colaboradores
O Sintur orienta às empresas operadoras que sigam protocolos:

● Recomendar e apoiar a vacinação de colaboradores que fazem parte dos públicos alvos das 

campanhas públicas de vacinação contra o H1N1; 

● Orientar os funcionários sobre métodos de prevenção contra o coronavírus, mantendo, 

inclusive um distanciamento mínimo entre si; 

● Fornecer kit de máscara e álcool em gel para uso pessoal dos nossos operadores que têm 

contato com público. 

● Colocar nas áreas administrativas e nas garagens álcool em gel 70° INPM por meio de 

dispositivos instalados em locais acessíveis.



● Exigir de todos os colaboradores o uso de máscara em todos os ambientes 

de trabalho. 

● Nos setores administrativos, executar higienização dos equipamentos e 

ambientes de trabalho coletivos, como computadores, mesas. 

● Afastar das funções os funcionários que tenham sintomas de síndromes 

gripais; 

● Afastar das funções os funcionários que testem positivo para Covid-19; 

● Afastar das funções os funcionários que estejam nos grupos de risco da 

Covid- 19; 

● Comunicar às autoridades públicas de saúde eventuais casos de contágio 

pelo coronavírus.



Escalonamento de horário

Com o objetivo de redução da aglomeração de pessoas,

dos riscos de contágio, através da diminuição da concentração

de veículos no trânsito e de passageiros no transporte coletivo,

o SINTUR sugere a adoção de escalonamento de horário das

atividades econômicas.



Escalonamento de Horário
Sugestões:

Construção Civil (6h); Educação: Escolas e Universidades

horário único (por exemplo, às 7h); Comércio em seguida (às

8h30); Serviços Públicos em seguida (por exemplo, às 10h);

Bancos e Shoppings: abrem mais tarde, (por exemplo, às

11h).






