
A história do 
transporte 
rodoviário 
no Brasil

Você que está 
viajando ou prestes 
a pegar a estrada 
pode não saber, mas 
quando os ônibus surgiram 
no Brasil, transportar passageiros 
era um desafio. Viaje em nossa 
estrada do tempo e conheça 
um pouco dessa história.
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As viagens trouxeram o desen -
volvimento para as pequenas comu-
nidades. A vida melhorou! A partir da 
década de 50, a população se deslocou 
para as cidades, a indústria ganhou força. 
A mudança da capital federal para Brasília 
impulsionou a rede rodoviária. Entre 
as décadas de 60 e 70, os ônibus 
começaram de fato a serem 
produzidos no Brasil. Na década 
seguinte, os ônibus nacionais 
já eram exportados para 
todo o mundo.

Em 1817 surge, no Rio de Janeiro, 
o transporte coletivo no Brasil: 

o veículo tinha 4 rodas e era puxado por 
4 cavalos. Os ônibus motorizados come-

çaram a rodar apenas em 1930. Trans-
portavam encomendas e pessoas em 

caminhões adaptados e, poste-
riormente em jardineiras. 

Os donos das empresas, em
sua maioria, eram também 

motorista, mecânico, 
encarregado da 

limpeza e, às ve-
zes, ainda abriam 

as estradas. 

Nos anos 80 e 90, foram 
o conforto e a segurança que 
ganharam destaque, com a utilização 
de tecnologia e design que acompanham 
os dias atuais. Hoje, o ônibus transporta 
95% dos viajantes do Brasil e atende a mais 
de 5500 municípios. Tem ótima avaliação por 
87% dos usuários, sendo apontado como seguro, 
confortável, pontual e com um preço justo.

Obrigado pela preferência! 
Te esperamos em 

sua próxima viagem.

Você sabe quais países tem maior malha 
viária no mundo? 1o  EUA, 2o Índia, 3o China e 
em 4o lugar está o Brasil. No entanto alguns 
países se destacam: o Japão, por exemplo 
está pouco atrás do Brasil, em 6o lugar, no 
entanto suas dimensões são bem menores.

A maior linha rodoviária do Brasil vai de 
Pelotas no Rio G. do Sul até Fortaleza no 
Ceará, passa por quatro biomas (Pampas, 

Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga) 
e tem 11 revezamentos de motoristas.

Maiores malhas 
viárias do mundo Maior linha 

rodoviária do Brasil



Fazer o bem faz bem. 
Seja voluntário!

Seja criança, hoje!
Já notou as crianças de hoje? Pare-

cem que nascem mais espertas, crescem 
e aprendem tudo muito rápido. E suas 
rotinas, então? São tantas atividades, 
mais brinquedos do que conseguem 
brincar, mais desenhos na TV do que 
conseguem acompanhar; não há espaço 
para o tédio e muito menos para o uso 
da imaginação. Há também os pais que 
acreditam que seus filhos têm que 
sentir desde cedo que a vida é 
difícil. Você já parou para pensar 
que mesmo tendo uma “vida boa” 
seu filho pode passar por dores 
profundas?

O que estamos tentando dizer 
é: cuidado para não diminuir a in-
fância de crianças. Dê carinho, 
conte histórias, mostre a elas 
que a dor passa, dê tempo para 

Voluntário é qualquer pessoa que 
doa seu tempo, trabalho e talento 
para uma causa social e comunitá-
ria, de maneira espontânea e sem 
remuneração. Para começar, pense no 
que você quer oferecer – você pode, 
desde ensinar pessoas a pedalar, 
dar aulas sobre tecnologia, contar 
histórias, cozinhar, distribuir abra-
ços – e cdepois procure que tipo de 
instituição ajudar. Hoje, hospitais, es-
colas, centros de acolhimento, ONGs 
e Universidades têm programas de 
voluntariado estruturados e são 
carentes de colaboradores.

Se ainda não se convenceu,                    
seguem alguns motivos

para ser voluntário: melhora a auto-
estima e os relacionamentos em geral, 
acalma e diminui o estresse, estimula 
a liderança. Você também aprende 
algo novo e, mesmo sem interesse 
financeiro, o retorno emocional é 
garantido!

Você pode estar realizado no traba-
lho ou ainda procurando uma vocação. 
Pode ter vários talentos e conheci-
mentos especializados ou simples-
mente ser alguém rico em generosi-
dade. Não importa em que ponto da 
vida você se encontra, o voluntariado 
é um ato de amor e para isso todos 
estamos aptos.

Escolha o 
seu bicho de 
estimação

Crianças e bichinhos em uma mesma 
página. Isso é golpe baixo! Sim, mas 
sinto dizer que estamos do lado dos 
pequenos. Nosso texto só vem ajudar 
você, que ainda não cedeu aos pedidos, 
às vezes carinhosos, às vezes deses-
perados, para ganhar um melhor amigo.

Primeiro é justo dizer que a ideia 
pode parecer mesmo assustadora 
(responsabilidades, mudança na rotina, 
custos), mas há um consenso de que 
os benefícios superam os medos.  
Segundo, se você ainda não tem um 
bichinho, pense nas seguintes variáveis: 
tempo de dedicação (gatos e peixes, 
por exemplo, requerem pouco), custos 
(um cachorro que precisa de tosa 
especial vai pesar no bolso), tempera-
mento (se a criança quer um com-
panheiro de aventura ou apenas uma 
boa companhia) e tamanho (um São 
Bernardo num apartamento pequeno 
pode não ser boa ideia).

No quesito saúde, se a criança 
não tem um problema específico que 
impeça o contato, a convivência só 
traz benefícios, inclusive em aspectos 
psicológicos e emocionais.

Claro que boa parte do trabalho fi-
cará para você, mesmo que o pequeno 
jure que vai cuidar sozinho. Claro que, 
às vezes, você vai ter que interceder 
pelo bichinho antes que ele quase   
seja esmagado. Mas nada será mais  
re compensador que os sorrisos que 
esta amizade trará!

que elas encontrem por si mesmas o  
que lhes traz alegria e, aí sim, elas      
estarão mais preparadas para a vida. 

No Brasil, em 2050, haverá mais pes-
soas com 50 anos do que com 5 anos... 
o planeta está envelhecendo. Dê tempo 
e espaço para que as crianças sejam 
crianças e, quem sabe, em 2050, os 
adultos de 50 ainda tenham alma de 5!
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EXPEDIENTE

Viajantes 
profissionais: 
Entrevista

Nos últimos Almanaques 
falamos um pouco sobre o perfil 
que o empregador procura hoje 
e mostramos como montar um 
bom currículo. Agora, vamos 
lhe preparar para o último 
passo antes de conseguir 
o emprego: a entrevista! 

Perguntas que provavel-
mente não irão faltar:
• Porque você quer trabalhar 
nesta empresa? Evite respostas 
genéricas (oportunidade melhor, 
queria novos desafios) e nunca 
minta ou fale mal do emprego 
anterior. 
• Relate casos de sucesso 
ou desafios que enfrentou 
no trabalho. É a oportunidade 
para você “vender o seu peixe”. 

Tenha sempre 2 ou 3 casos 
de sucesso na manga.
• Quais são suas maiores quali-
dades e seus defeitos? Valorize 
suas qualidades e mostre que 
está ciente de seus defeitos e 
limitações e procure minimizá-los.
• Qual a sua pretensão salarial? 
Aí o melhor é dizer que sua remu-
neração era X e você pretendia 
receber Y, mas deixar claro que 
está aberto a negociação.

Depois de algumas perguntas – 
a cada dia os recrutadores inovam 
nas estraté gias... –, ufa, acabou! 
Se possível, envie um e-mail ao 
entrevistador agradecendo a 
oportunidade. É delicado e edu-
cado. Se não for desta vez, pelo 
menos você estará mais prepara-
do para a próxima. Boa sorte!Vá ao mercado 

preparado 
Todos os meses você sai do 

orçamento por causa das compras 
no supermercado? Pois saiba que os 
mercados têm táticas muito eficientes 
para fazer você comprar mais do que 
precisa. Hoje vamos te preparar para 
as armadilhas mais conhecidas.

Antes das compras: 
• Não vá ao           
mercado com fome. 
• Faça uma lista          
e tente segui-la. 
• Feche um orçamento 
e leve calculadora. 
• Não faça compras no 
dia em que receber salário. 
• Não leve crianças 
(você sabe porquê!).

Táticas do         
mercado:  
• Alimentos frescos logo   
na entrada (você se sente 
saudável e lá na frente 

vai se recompensar com supérfluos).
• Localizar no fundo da loja os produ-
tos mais básicos (dessa forma você 
dará mais voltas e pegará mais itens 
no caminho). 
• As marcas mais caras geralmente 
estão à altura dos olhos (fabricantes 
de alimentos pagam uma taxa para 

colocar seus produtos em 
destaque. Olhe a gôndola 
de alto a baixo). 
• Alguns produtos 

estão estrategicamente 
em prateleiras baixas (para  
você, que levou as crianças).
• Preços psicológicos aca-
bam sempre  em 5, 7 ou 9             
(o velho truque do R$1,99).

Agora, você vai as compras 
sabendo o que esperar.      
Mas nãos e iluda, quando esta 
viagem acabar novas técnicas  
já estarão em uso! 

Embarque de 
adolescentes! 

Pela legislação brasileira, adoles-
centes com idade a partir dos 
12 anos podem viajar desacompanhados. 
Mas, agora, é obrigatória a apresentação   
de documento oficial com foto para embar-
car em ônibus interestaduais. A norma vale, 
inclusive, para adolescentes que viajarem 
acompanhados pelos pais ou responsáveis.

Entre os documentos que o adolescente 
pode apresentar no embarque estão cartei-
ra de identidade (RG), passaporte ou outro 
documento de identificação com fotografia 
e fé pública em todo o território nacional. 
Carteira de estudante não é considerada 
documento oficial. Fique esperto!

Uma ótima viagem a todos e nos encon-
tramos no próximo Almanaque!




