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Associadas elegem os 
novos conselhos Fiscal e 
Deliberativo da ABRATI

O coordenador do Prêmio 

Boas Práticas, Alexandre Resen-

de, avistou-se, em Porto Alegre, 

com representantes das asso-

ciadas Ouro e Prata, Planalto 

e Unesul, dando sequência ao 

trabalho de divulgação da edição 

de 2019 do Prêmio. A reunião 

realizou-se na sede da Associa-

ção Rio-Grandense de Transpor-

te Intermunicipal. Pág. 2

Ruben Antonio Bisi, que nos 

últimos 45 anos passou pelas 

áreas Industrial, Engenharia, 

Marketing, Estratégia e Negócios 

Internacionais da Marcopolo, as-

sumiu o cargo de diretor de Rela-

ções Institucionais. Ele substitui 

José Antonio Fernandes Martins, 

que deixou o cargo para se dedi-

car a projetos pessoais.  Pág. 3

Agora em julho, durante os 

Jogos Pan-Americanos de Lima, 

Peru, uma frota de 200 ônibus 

urbanos Mercedes-Benz Euro 5, 

fabricados no Brasil, está sendo 

utilizada para transportar as de-

legações, atletas, torcedores e 

todo o pessoal de imprensa (cer-

ca de 15.000 pessoas). Pág. 6 

Boas Práticas
dá sequência à 
fase de visitas

Ruben Bisi na 
Área de Relações 
Institucionais

200 urbanos da 
Mercedes-Benz 
no Pan de Lima

Em Assembleia Geral Ordinária no 

último dia 26 de junho, as associadas 

elegeram os novos integrantes do Con-

selho Deliberativo e do Conselho Fiscal 

da ABRATI. O atual presidente, Eduardo 

Tude, foi reconduzido, e a empresária 

Luana Fleck (Viação Ouro e Prata) será 

a vice-presidente. Pág. 2

Público aplaude Orquestra Estrelas 
da Serra na cidade de São Paulo 

No dia 30 de junho, sob a regência 

do maestro João Carlos Martins, a Or-

questra Filarmônica Estrelas da Serra, 

integrada por crianças e jovens alunos 

Eduardo Tude, presidente. Luana Fleck, vice-presidente.

Patrocinada pela Expresso Guanabara, a orquestra foi regida pelo maestro João Carlos Martins.
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da rede pública municipal e estadual 

de Croatá, Ceará, apresentou-se no 

Centro de Tradições Nordestinas (CTN), 

na cidade de São Paulo. Pág. 8 
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Em Assembleia Geral Ordinária 

realizada no dia 26 de junho de 

2019, foi escolhida a chapa com 

os novos integrantes do Conselho 

Deliberativo e do Conselho Fiscal da 

ABRATI. Foi apresentada somente 

uma chapa, eleita por aclamação 

dos presentes para exercer o man-

dato que se iniciará em 3 de agosto 

de 2019, terminando em 02 de 

agosto de 2022. 

Na oportunidade, o presidente 

do Conselho, Eduardo Tude, agra-

deceu a confiança de seus pares 

em colocá-lo novamente à frente 

do Conselho Deliberativo e pregou 

a união da categoria para que se 

Eleita a Diretoria da ABRATI 
para o biênio 2019/2022

Empresas gaúchas se reúnem 
com o coordenador do Prêmio 

Por exigência do seu novo Conse-

lho, eleito em abril deste ano, desde 

o último dia 15 de maio o Setrerj, Sin-

dicato das Empresas de Transportes 

Rodoviários do Estado do Rio de Janei-

ro, está trabalhando em um projeto de 

Integridade e Conformidade mediante o 

qual busca estar em Compliance, isto 

é, em conformidade. 

De acordo com os manuais, uma 

organização que está “em Compliance” 

é aquela que, além de manter uma pos-

tura ética, opera conforme as normas 

e cumpre rigorosamente a legislação 

e as normas e regulamentos internos 

e externos. É ser uma organização 

aberta, transparente, e para isso são 

necessários alguns importantes pas-

sos, entre eles a construção de um 

Código de Ética e Conduta. Para atingir 

esses objetivos, o Setrerj montou um 

grupo de trabalho com as principais 

lideranças do sindicato, que se reúne 

semanalmente.

Nesta primeira etapa, o GT está se 

aprofundando no tema, participando de 

treinamentos e fazendo benchmarking. 

O grupo já visitou os profissionais 

responsáveis pelo Compliance na 

Fetranspor (Federação das Empresas 

de Transportes de Passageiros do 

Estado do Rio de Janeiro), que come-

çou a construir seu projeto há cerca 

de um ano; o Rio Ônibus (Sindicato 

das Empresas de Ônibus da Cidade 

do Rio de Janeiro), que também está 

com seu projeto de conformidade em 

desenvolvimento; assim como a Viação 

Teresópolis e a Viação 1001, que há 

dois anos e meio estão trabalhando em 

seus Programas de Compliance.  Todos 

os visitados foram muito receptivos 

e passaram importantes orientações 

para o grupo do Setrerj.

pudesse fazer frente aos desafios 

que têm se apresentado ao setor. 

Agradeceu também ao atual vice 

presidente, Francisco Carlos Mazon, 

e ao conselheiro Paulo Humberto 

Naves Gonçalves (que participam da 

atual administração), destacando a 

colaboração que ambos deram du-

rante o período em que integraram 

o colegiado, cujo mandato vai até o 

próximo dia 2 de agosto. Também a 

nova vice presidente, Luana Fleck, 

fez uso da palavra, agradecendo a 

confiança dos empresários em indi-

cá-la para compor o novo Conselho 

Deliberativo da ABRATI e se declaran-

do honrada em participar do grupo.

No Rio de Janeiro, 
o Setrerj busca estar 
em Compliance

O coordenador do Prêmio Boas 

Práticas no Transporte Terrestre de 

Passageiros, Alexandre Resende, deu 

sequência à fase de visitas e encon-

tros com representantes de empresas 

associadas à ABRATI, para divulgar a 

edição de 2019. Em Porto Alegre-RS, 

ele manteve proveitoso encontro com 

representantes das empresas Ouro 

e Prata, Planalto e Unesul. A reunião 

realizou-se na sede da Associação 

Rio-Grandense de Transporte Intermu-

nicipal, RTI. O coordenador registrou a 

participação de técnicos das três em-

presas, responsáveis pela preparação 

de projetos que deverão ser inscritos 

na edição de 2019 do Prêmio. 

Acompanhado do presidente da 

RTI, Hugo Fleck, e do superintendente 

da entidade, Jéfferson Lara, Alexandre 

Resende também visitou o presidente 

da Empresa Portoalegrense de Trans-

portes Públicos, Rodrigo Tortoriello. 

Ao apresentar o Prêmio, ele enfatizou, 

especialmente, sua importância para o 

sistema de transporte.

A edição de 2019 do Prêmio Boas 

Práticas no Transporte Terrestre de 

Passageiros conta com uma única 

categoria: Inovação e Tecnologia. Cada 

empresa inscrita só poderá concorrer 

com uma única Boa Prática. A descri-

ção da Boa Prática deverá apresentar 

a ação de melhoria que trouxe uma 

mudança positiva de comportamento 

na empresa, podendo ser direcionada 

aos clientes internos e externos, ou 

para os processos internos. O coorde-

nador lembra que uma Boa Prática em 

Inovação pode ter foco no processo, 

na prestação do serviço destinado ao 

cliente, ou na inovação organizacional.
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Em comparação com os ônibus em operação atualmente, os novos Torino emitem 66% 

menos Material Particulado e 80% menos NOx.

Ruben Antonio Bisi, que nos últimos 

45 anos passou pelas áreas Industrial, 

Engenharia, Marketing, Estratégia e 

Negócios Internacionais da Marcopolo, 

tornou-se diretor de Relações Institucio-

nais da companhia. Substitui José Anto-

nio Fernandes Martins, que exercia até 

então a função de vice-presidente de 

Relações Institucionais e deixa o cargo 

para se dedicar a projetos pessoais. 

 Ruben Bisi tem como principais 

responsabilidades atuar como repre-

sentante da empresa junto a entidades 

governamentais, associações seto-

riais, montadoras, autarquias federais, 

estaduais e municipais, sendo o prin-

Ruben Bisi substitui Antonio Martins e é o novo 
diretor de Relações Institucionais da Marcopolo

cipal interlocutor junto a esses órgãos 

e entidades.

 Graduado em Engenharia Opera-

cional pela Universidade de Caxias 

do Sul (UCS), com MBA em Gestão 

Organizacional pela Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) e formação executiva pela 

Fundação Dom Cabral/Kellogg (EUA), 

Bisi participou dos comitês Executivo 

e de Estratégia e Inovação, com signi-

ficativa atuação no processo de inter-

nacionalização da fabricante caxiense. 

 A Marcopolo apresentou seus agra-

decimentos a José Antonio Fernandes 

Martins por sua dedicação e pelos 

trabalhos prestados.

Em parceira com a Volvo, a Marco-

polo entregou 120 novos ônibus para 

o sistema de transporte público urbano 

da capital do Chile, o RED Mobilidad 

(de Rede Metropolitana de Mobilidade), 

anteriormente chamado Transantia-

A encarroçadora fornece mais 120 ônibus Torino 
Low Entry para o sistema chileno RED Mobilidad

Ju
lio
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go.  Os veículos foram destinados à 

operadora Subus, uma das principais 

do sistema. Todos os ônibus são do 

modelo Torino Low Entry, com 13,20 

metros de comprimento, e incorporam 

a tecnologia Euro 6, a mais avançada 

para redução da emissão de poluentes 

em motores diesel, com 66% menos 

Material Particulado e 80% menos NO
x.

Os novos Torino têm transmissão 

automática e cabine projetada com a 

preocupação de priorizar a ergonomia 

e a segurança do motorista, facilitan-

do suas tarefas ao dirigir. Os veículos 

oferecem sistema de ar condicionado, 

tomadas USB, tubos e pega-mãos 

em aço inoxidável, vidros colados e 

preparação para instalação de todos 

os equipamentos de gestão de frota 

utilizados no Sistema RED Mobilidad.

Segundo André Armaganijan, diretor 

do Estratégia e Negócios Internacionais 

da Marcopolo, o novo fornecimento 

amplia a presença da Marcopolo em 

um dos mais importantes sistemas 

de mobilidade do mundo, e reforça as 

exportações brasileiras no continente. 

Do fim de 2018 para cá foram enviadas 

para o Chile cerca de 500 unidades.

Ruben Antonio Bisi



4 INFORMATIVO ABRATI - JULHO/19

Graciosa adota nova pintura para marcar 40 anos 
de operações nas mais belas regiões do Paraná 

Empresas Reunidas Paulista compram 20  ônibus 
rodoviários Paradiso 1200 New G7, da Marcopolo
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Transporte, de Araçatuba, interior de 

São Paulo, com operações nos estados 

de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio 

de Janeiro, adquiriu 20 novos ônibus 

Marcopolo, todos do modelo Paradiso 

1200 New G7. As primeiras 10 unida-

des foram entregues no fim de junho, 

Os demais têm entrega programada 

para novembro próximo.

Os novos veículos contam com o 

chassi Mercedes-Benz O 500 RS, com 

14 metros de comprimento. Com confi-

guração Executiva, os ônibus têm capa-

cidade para 44 passageiros, acomoda-

dos em modernas poltronas semileito 

dotadas de tomadas USB individuais e 

Wi-Fi. Os veículos são equipados com 

sistema de ar condicionado, geladeira 

e elevador para usuários portadores 

de deficiência ou mobilidade reduzida.

Em termos de itens de conforto, 

os novos ônibus da Reunidas contam 

ainda com sistema de entretenimento 

GeoTV, parede de separação, sistema 

Um dos novos ônibus Marcopolo Paradiso New G7, com chassi Mercedes-Benz O 500 RS. 

multiplex, itinerário eletrônico, cinto 

de segurança retrátil, porta-copos e 

porta-revista.

O diretor do Negócio Ônibus da Mar-

copolo, Rodrigo Pikussa, lembrou que 

o relacionamento da Marcopolo com a 

Reunidas Paulista é bastante antigo, 

tendo começado há mais de 50 anos, 

e que a operadora opera mais de 150 

ônibus dos modelos Paradiso 1200, 

1350 e 1800 DD. Outra reminiscência 

é que o primeiro ônibus leito da marca 

colocado em operação pela Reunidas 

Paulista rodou em 1969.

A Viação Graciosa criou uma pintura 

comemorativa dos seus 40 anos de 

existência. Seus novos ônibus Mar-

copolo New G7, todos com chassis 

Mercedes-Benz, foram incorporados à 

frota já com a nova pintura. Os primeiros 

carros, equipados com novas tecnolo-

gias e proporcionando conforto ainda 

maior aos passageiros, entraram em 

operação em fevereiro.  

A Viação Graciosa mantém linhas 

intermunicipais no Estado do Paraná, 

no litoral paranaense e na cidade de 

Ponta Grossa. As linhas interestaduais 

são feitas pela Graciosa Transporte e 

Turismo, também dedicada a fretamen-

tos industriais e eventuais, em vans, 

ônibus e micro-ônibus. 

A Graciosa emprega diretamente 

cerca de 500 funcionários. Em Curitiba, 

na região metropolitana e no litoral do 

Paraná são mantidas dez garagens de 

apoio, que possibilitam a prestação 

dos serviços a numerosas localidades, 

como Antonina, Pontal do Paraná, 

Matinhos, Guaratuba, Ponta Grossa 

e inúmeras outras, além de cidades 

turísticas como Morretes, destino para 

onde a Graciosa mantém uma linha de 

turismo cuja viagem é feita pela históri-

ca Estrada da Graciosa, até a capital. A 

frota total é de 230 veículos, entre vans, 

micros, ônibus e caminhões.

O atendimento nos guichês está 

entre os aspectos melhor cuidados 

pela operadora. A venda de passagens 

é informatizada. Nos serviços metropoli-

tanos do litoral foi implantado o sistema 

de bilhetagem eletrônica. Em várias 

rodoviárias, passageiros e clientes 

dispõem de totens de autoatendimento, 

cuja rede vem sendo ampliada.
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Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

Referência em ônibus.

Os novos ônibus rodoviários da Mercedes-Benz possuem inovação e tecnologia em cada detalhe.  
Desde o projeto à concepção, utilizamos o que há de mais moderno, alcançando um padrão de conforto  
e segurança nunca visto. Tudo isso aliado aos mais baixos índices de emissão de poluentes, à economia  
e à durabilidade para rodar em diversas condições de pavimento. Uma verdadeira revolução no transporte
coletivo, que eleva a outro nível sua experiência a bordo de um Mercedes-Benz.

CRC: 0800 970 9090 | www.mercedes-benz.com.br

mercedesbenzonibus mercedesbenz_onibus www.busclub.com.br

Ônibus rodoviário Mercedes-Benz.
Tecnologia que não para de atrair
novos passageiros.

7010_Mer_An. ônibus robô Rodoviário_ Inf Abrati_205x275_Fab.indd   1 05/10/18   11:22
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Durante a realização da décima 

oitava edição dos Jogos Pan-Ameri-

canos, em Lima, Peru, uma frota de 

200 ônibus urbanos da marca Mer-

cedes-Benz, todos com motorização 

Euro 5, estão sendo utilizados para 

transportar todas as delegações, atle-

tas, torcedores e todo o pessoal de 

200 urbanos Mercedes-Benz fazem 
o transporte no Pan de Lima, Peru

Os ônibus seguirão operando após o Pan.
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em seus deslocamentos pela capital 

peruana. Os veículos foram fornecidos 

pela montadora brasileira à Divemotor, 

empresa peruana que representa a 

Mercedes-Benz naquele país. 

Os chassis urbanos são do mode-

lo OF 1721 e foram adquiridos pela 

Divemotor, representante local da 

marca. Após a realização dos Jogos 

Pan-Americanos e dos Jogos Parapan 

Americanos, os veículos continuarão 

operando no sistema limenho de trans-

porte urbano.

Cuidados especiais foram adotados 

para garantir que os veículos brasileiros 

disponham de acompanhamento técni-

co, manutenção e assistência técnica 

não somente nas garagens, mas ao 

longo das rotas de circulação dos co-

letivos, que contarão com equipes de 

mecânicos especializados.

A capital do Chile segue renovan-

do parte significativa de sua frota de 

ônibus em 2019. A Subus, um dos 

maiores operadores do sistema de 

transporte coletivo urbano de Santiago, 

está recebendo novos ônibus Volvo, 

modelo B8R. 

 Santiago, capital e maior cidade do 

Chile, tem um sistema de transporte 

público muito bem estruturado, que in-

tegra ônibus, metrô e trens, permitindo 

que o deslocamento nos 32 distritos 

da cidade e região metropolitana seja 

feito com o pagamento de bilhete único 

(com validade de duas horas após o 

primeiro embarque). Cerca de 6,2 mi-

lhões de usuários acessam o sistema 

diariamente.

Santiago do Chile renova parte de sua frota com 
a incorporação de 120 ônibus brasileiros da Volvo

Pela primeira vez a Bridgestone 

Corporation foi reconhecida pelo Euro-

next Vigeo World 120, que é um índice 

líder de investimento em ações focado 

em fatores ambientais, sociais e de 

governança, sendo ESG a sua sigla 

em inglês. 

O índice é composto por 120 em-

presas que apresentam excelência 

nas áreas de meio ambiente, social 

e governança, selecionadas entre 

os 1.500 líderes de capitalização de 

mercado da Europa, América do Norte 

e Ásia-Pacífico.

O Euronext Vigeo World 120 é um ín-

dice de ações desenvolvido em conjun-

to pela Euronext (Holanda), organização 

que opera múltiplas bolsas de valores 

na Europa, e o Vigeo Eiris, provedor 

global de pesquisa de sustentabilidade 

para investidores e emissores. 

Bridgestone 
Corporation recebe 
reconhecimento

 “Temos forte presença em San-

tiago. Quando o sistema integrado de 

ônibus foi criado, em 2005, a Volvo 

foi a maior fornecedora de veículos. 

Nossos ônibus ajudaram a cidade a 

dar um salto na melhoria da mobili-

dade urbana, com benefícios que são 

sentidos até hoje”, assegura Fabiano 

Todeschini, presidente da Volvo Buses 

Latin America.

Atualmente Santiago tem frota de 

6.700 ônibus, sendo 2.800 da marca 

Volvo. “A exemplo de outras cidades 

com sistema de transporte planejado, 

somos marca líder em chassis de gran-

de capacidade também em Santiago”, 

destaca Alexandre Selski, diretor de 

vendas estratégicas da Volvo Buses 

na América Latina. As novas entregas 

são todas para a Subus, cuja frota é 

composta de mais de 1.300 veículos. 

Os veículos receberam carroçaria Mar-

copolo do modelo Torino piso baixo.

Uma das exigências da cidade 

de Santiago para as novas entregas 

era por ônibus ainda mais limpos. 

Os 120 novos Volvo estão equipados 

com motores que atendem o padrão 

de emissões Euro 6, mais rigoroso, 

para atender os requisitos ambientais. 

“Santiago fica num vale circundado por 

montanhas. A cidade tem grande foco 

na diminuição das emissões, devido à 

dificuldade topográfica para dispersão 

de elementos particulados no ar”, co-

menta Selski.
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Os novos biarticulados da Volvo são dotados de sistema de monitoramento por telemetria.

Feito na fábrica Marcopolo em São Mateus.
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Novos ônibus Volvo começam 
a operar no sistema de Bogotá

Marcopolo entrega os 
primeiros 20 ônibus 
feitos em São Mateus

Os primeiros lotes de ônibus Volvo 

entregues a operadores do Sistema 

Transmilenio, de Bogotá, começaram a 

rodar na capital da Colômbia. São 202 

articulados e 134 biarticulados, de um 

total de 700 unidades, encomendados 

à unidade brasileira da montadora, em 

Curitiba.  O presidente da Volvo Buses 

Latin America, Fabiano Todeschini, está 

certo de que os novos veículos vão 

aumentar o conforto e a mobilidade 

urbana da cidade. 

Ao todo, Volvo vendeu 402 biarti-

culados e 298 articulados. Os chassis 

estão sendo produzidos no Brasil e en-

carroçados pela Superpolo, que é uma 

unidade da Marcopolo na Colômbia. As 

entregas estão sendo feitas em lotes e 

se estenderão ao próximo ano. 

Segundo a Volvo, os novos ônibus 

estão levando para a Colômbia a mais 

alta tecnologia de conectividade da 

marca. Por exemplo, eles estão prepa-

rados para operar com o sistema de 

Controle Automático de Velocidade da 

Volvo, que limita automaticamente a 

velocidade máxima do ônibus quando 

ele transita por pontos críticos de se-

gurança. Tudo isso feito remotamente, 

sem a ação do motorista.

Os ônibus são dotados de vários 

outros dispositivos, entre eles o Fleet 

Management, sistema de monitora-

mento por telemetria em tempo real, 

que acessa dados de aceleração, 

frenagem, velocidade e consumo de 

combustível. Outro exemplo é o I-Coa-

ching, espécie de treinador virtual de 

motoristas. 

O Transmilenio é um dos principais 

sistemas de BRT do mundo e opera 

desde 2001. Transporta 2,5 milhões 

de passageiros por dia em Bogotá e 

na região metropolitana. 

No dia 26 de junho, a Marcopolo 

entregou os primeiros 20 novos ôni-

bus urbanos Torino, de um total de 88 

destinados aos Consórcios Sudoeste e 

Atlântico Sul. Os veículos serão utiliza-

dos no sistema Troncal de transporte 

urbano da Grande Vitória. Foram os 

primeiros ônibus produzidos na uni-

dade da Marcopolo localizada em São 

Mateus, Espírito Santo. 

Segundo Rodrigo Pikussa, diretor 

do Negócio Ônibus da Marcopolo, as 

outras 68 unidades serão entregues 

nos meses de julho, agosto e setembro 

deste ano. “É muito importante e signi-

ficativo para a Marcopolo fornecer ôni-

bus fabricados no próprio estado. Isso 

colabora para o desenvolvimento da 

indústria capixaba”, disse o executivo. 
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No dia 30 de junho, sob a regência 

do maestro João Carlos Martins, a Or-

questra Filarmônica Estrelas da Serra, 

de Croatá, Ceará, fez uma aplaudida 

apresentação no Centro de Tradições 

Nordestinas (CTN), localizado na zona 

norte da cidade de São Paulo. Integrada 

por crianças e jovens alunos da rede 

pública municipal e estadual de Croatá, 

a orquestra tem o patrocínio da Expres-

so Guanabara.

A Estrelas da Serra foi fundada em 

2009 por Silvério Oliveira, integrante 

da Banda Municipal de Croatá, que 

teve a ideia de criar uma escolinha 

de música para crianças carentes da 

região. A Expresso Guanabara doou ins-

trumentos musicais novos e assumiu 

a manutenção da sede da orquestra, 

em Croatá, onde também funciona 

a escola de música, hoje com mais 

de 300 crianças e jovens de baixa 

renda do município. Eles têm cursos 

de música para instrumentos como 

saxofone, trompete, baixo, clarineta, 

flauta, bateria e outros. A partir do 

apoio do Projeto Caminhos Musicais 

Regida por João Carlos Martins, a Filarmônica 
Estrelas da Serra é aplaudida em São Paulo

Guanabara, a orquestra passou a am-

pliar e diversificar também sua agenda, 

com apresentações inclusive em outras 

cidades e estados. Inicialmente, foram 

priorizadas cidades do interior cearen-

se, entre elas Sobral, Crato e Juazeiro 

do Norte. Depois, estenderam-se a ou-

tros estados nordestinos, como Piauí, 

Paraíba e Rio Grande do Norte.

A apresentação da Estrelas da 

Serra na capital paulista marcou o en-

cerramento da tradicional festa junina 

do CTN. Com 40 músicos com idade a 

O maestro João Carlos Martins fez elogios à escolha de obras regionais do repertório e à sensibilidade dos jovens músicos da orquestra.

No ensaio, a capacidade de apreensão dos jovens músicos facilitou a tarefa do maestro.

partir dos 12 anos, a orquestra ofere-

ceu um repertório com composições 

de grandes nomes da música nordes-

tina. “Foi um concerto para se emo-

cionar, cantar e dançar. Registramos 

o momento e vamos gravar um DVD 

institucional do concerto”, comentou 

o regente da orquestra, Hélio Júnior. 

Posteriormente, João Carlos Martins foi 

homenageado pelo governo paulista na 

abertura do 50º Festival de Inverno de 

Campos do Jordão, pelo seu trabalho 

de muitos anos em prol da música.


