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Veículo já está sendo testado na empresa T'Trans, localizada em Três Rios
TRÊS RIOS – Integrantes de associações de moradores do bairro de Santa Teresa, acompanhados por
representantes do Governo do Estado e da Prefeitura do Rio, conheceram nesta quinta-feira (5/6) o primeiro
novo bonde de Santa Teresa, que já está sendo testado na empresa T’Trans, localizada em Três Rios, no
Centro-Sul Fluminense.
O subsecretário da Casa Civil, Rodrigo Vieira, apresentou detalhes do novo bonde aos representantes da
AMAST (Associação de Moradores e Amigos de Santa Teresa), Jacques Schwarzstein, Joerg Mertens,
Sérgio Teixeira e Adalberto Garcia, e da Amo Santa Teresa, Pietro Mota Castanho e Fábio Martins.
– Hoje, demos mais um grande passo: apresentar o novo bonde para os moradores de Santa Teresa.
Estamos todos emocionados, porque conseguimos demonstrar a atenção e o carinho que o governo dedica a
esse importante projeto. Santa Teresa merece respeito à sua história – afirmou Rodrigo Vieira.
– É muito bonito o trabalho que está sendo feito de reconstituição dos bondes antigos com outros materiais,
com uma outra tecnologia, buscando o respeito ao modelo tradicional. Esse respeito com certeza vai
sensibilizar todo mundo – declarou Jacques Schwarzstein, da AMAST.
Durante a visita às instalações da fábrica, também foram apresentadas as atuais fases das intervenções e as
próximas etapas.
Mais moderno e seguro, o veículo entrará em pré-operação no início do segundo semestre de 2014. O
primeiro trecho a ser operado contemplará as ruas Francisco Muratori e Joaquim Murtinho, até o Curvelo.
– O saudosismo bateu, porque na minha infância andava de bonde. É um reviver dessa memória. Estou
muito feliz por participar desse momento histórico para o nosso bairro – afirmou Pietro Castanho, da AMO
Santa Teresa.
Os 14 novos bondes serão produzidos até o fim do ano e contam com moderno painel de comando, sistema
de tração controlado eletronicamente, motores de última geração com menor consumo de energia, sistemas
de freios dinâmico e magnético, além de possuir estribo retrátil – que impede que passageiros viajem em pé
no veículo – GPS, sistema de som para comunicação com os usuários e quatro câmeras de monitoramento.
O novo bonde, que manteve seu visual original aprovado pelo Iphan e Inepac, possui estrutura de aço
reforçado revestida com fibra de vidro para trazer mais segurança aos passageiros e maior resistência
mecânica ao veículo. Com capacidade para 32 pessoas, o interior conta com bancos de madeira.
– Temos muito orgulho de entregar para Santa Teresa o bonde mais moderno do mundo, mantendo suas
características históricas – ressaltou o engenheiro da T’Trans, Umberto Giavina-Bianchi.
Participaram ainda da visita o administrador regional da XXIII RA Santa Teresa da Prefeitura do Rio, Rodrigo
S. Oliveira, e Maria Carolina Araujo, da Subprefeitura do Centro e do Centro Histórico.
– É muito emocionante estar aqui. Como a primeira vez a gente nunca esquece, fazer parte dessa história é
como se uma parte de mim estivesse renascido. Assim como todos os teresianos vão se sentir renascidos
com o retorno do bonde – disse Maria Carolina.

