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ABRATI expõe ao Ministro 
de Infraestrutura principais 
preocupações do setor

O Ministro de Infraestrutura, Tarcísio 

Freitas, recebeu no dia 26 de agosto, 

em Brasília, vários representantes do 

setor de transporte rodoviário de passa-

geiros. O principal assunto tratado foi a 

fragilidade da atual regulação. Diante da 

possibilidade de uma hipotética “desre-

gulamentação”, a ABRATI se empenhou 

em levar ao Ministro as sugestões e 

preocupações do segmento. 

O encontro foi visto como uma de-

monstração de boa vontade de ambas 
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as partes no sentido de manter esse 

canal de diálogo, com perspectivas 

para ampliar o debate em defesa dos 

principais pleitos do setor. 

Participaram o presidente da ABRA-

TI, Eduardo Tude de Melo, a vice-presi-

dente Luana Fleck, o diretor-geral José 

Luiz Santolin, os diretores associados 

Renan Chiep pe, Joaquim Constantino 

e Paulo Porto Lima, o consultor técnico 

Fernando Fleury e o advogado Fernando 

Villela de Andrade Vianna. Pág.2

O coordenador do Prêmio 

ANTP ABRATI de Boas Práticas 

do Transporte Terrestre de Pas-

sageiros, Alexandre Resende, 

convidou os empresários as-

sociados à ABRATI a incentiva-

rem suas equipes a produzir e 

inscrever na edição de 2019 os 

melhores trabalhos e as melho-

res práticas de suas empresas.  

Resende lembrou que a 

data-limite para entrega dos 

trabalhos é 7 de outubro de 

2019. Os trabalhos inscritos 

serão avaliados por uma banca 

de juízes integrada parte por 

especialistas oriundos das áreas 

de transporte público e trânsito, 

e parte externa ao setor. O traba-

lho vencedor será anunciado na 

noite de 3 de dezembro, durante 

a festa anual de confraterniza-

ção do setor, em Brasília.

Boas Práticas:  
prazo vai até o  
dia 7 de outubro

A ABRATI promove seminário sobre 
Inovação no transporte de passageiros

No dia 26 de setembro, a partir das 

9 horas, a ABRATI e a BR Distribuidora 

promoverão no Centro de Exposições 

Transamérica, em São Paulo, o Semi-

nário Inovação no Transporte Rodoviário 

de Passageiros. Representantes da BR 

Distribuidora tratarão das soluções da 

empresa para o segmento rodoviário de 

passageiros, “a nova BR”, a Inovação 

na atividade de transporte de passagei-

ros. Representantes das viações Ouro 

e Prata, Garcia e Águia Branca falarão 

sobre programas de suas empresas 

voltados aos usuários. O Consultor Em-

presarial Waldez Ludwig fará a palestra 

de encerramento. 

Garcia compra 121 ônibus e conclui a 
etapa de 2019 da renovação da frota

“Nosso objetivo é sempre manter 

a frota nova para oferecer segurança, 

conforto e serviços modernos e inova-

dores”, explicou Estéfano Boiko Junior, 

vice-presidente da empresa. 

Dez dos novos veículos têm configu-

ração exclusiva da Garcia, sendo quatro 

com 28 lugares tipo cabine cama. Os 

outros seis são de 40 lugares, com 30 

leito e 10 cabine cama. Pág. 8

Em evento literário gratuito 

realizado na Rodoviária do Rio no 

dia 28 de agosto, as empresas 

UTIL, Sampaio, Real Expresso 

e Expresso Guanabara lança-

ram o projeto Bibliônibus, de 

estímulo à leitura de livros e ao 

intercâmbio de títulos diversos. 

Além dessas empresas, também 

participam do projeto  Rápido Fe-

deral, Brisa e Motta. Págs. 6 e 7  

Bibliônibus, um 
projeto para 
estimular a leitura
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Em reunião com o Ministro de Infraestrutura, a 
ABRATI expõe principais preocupações do setor

Novo meio de pagamento no transporte público

A
lb

er
to

 R
uy

O encontro abriu perspectivas para ampliar o debate em defesa dos principais pleitos do setor.

Durante o Seminário Nacional NTU 

2019, realizado este mês em Brasília, 

a empresa Transdata apresentou uma 

nova solução em termos de paga-

mentos para o transporte público. A 

novidade chama-se AtlasPay e com ele 

o usuário do transporte público pode-

rá carregar créditos em uma carteira 

virtual e gerar vouchers para utilização 

no transporte público. O que muda é a 

forma como o validador faz a liberação 

da passagem: ao se aproximar da ca-

traca o app instalado no smartphone 

do usuá rio se conecta ao validador via 

O setor de transporte interestadual 

de passageiros deu um importante 

passo para a abertura de diálogo com 

o Governo Federal, na primeira reunião 

rea lizada com o Ministro de Infraestru-

tura, Tarcísio Freitas, que no dia 26 de 

agosto recebeu comitiva da ABRATI. O 

principal assunto da pauta foi a fragili-

dade da regulação do setor, tema que 

aflige a todas as empresas associadas.

Diante da possibilidade de haver 

uma “desregulamentação” do setor, 

como veiculado pela imprensa, que fez 

um registro de reunião do Conselho do 

Programa de Parcerias de Investimentos 

(PPI) da Presidência da República, a 

Associação se empenhou para levar as 

sugestões e preocupações do segmen-

to. A ABRATI foi clara ao destacar a 

necessidade de avançar na conclusão 

do marco regulatório do setor. 

Por essa razão, a Associação expôs 

questões como a falta de segurança 

jurídica, com risco de desestruturação 

da rede que integra os mais de 5.500 

municípios brasileiros; a perda da 

prioridade de segurança para os passa-

geiros; de como se dará o cumprimento 

de todos os operadores quanto às 

gratuidades instituídas por lei, entre 

outras preocupações.

Durante a reunião, o Ministro in-

formou que em breve será publicada 

norma específica derivada da resolução 

aprovada recentemente por todos os 

conselheiros do PPI – Programa de Par-

cerias de Investimento da Presidência 

da República. Ele esclareceu que a 

decisão do Conselho serviu para traçar 

diretrizes para a ANTT, que, segundo 

disse, serão acompanhadas de perto 

pelo Ministério. Explicou que a medida 

teve o objetivo de “provocar” a Agência, 

para que desempenhe sua função de 

órgão regulador, função que hoje, se-

gundo o titular da Pasta, está delegada 

ao Judiciário. O Ministro assegurou, 

ainda, que o instrumento legal trará a 

clareza que o setor deseja, para cons-

truir uma regulação séria e justa, como 

reivindicam as associadas da ABRATI.

A ABRATI entende que a partir 

desse contato inicial com o Governo 

Federal houve uma demonstração de 

boa vontade de ambas as partes em 

manter esse canal de diálogo, com 

perspectivas para ampliar o debate em 

defesa dos principais pleitos do setor.

Na reunião estiveram presentes 

o presidente da Associação, Eduardo 

Tude de Melo, a vice-presidente Luana 

Araújo Fleck, o diretor-geral, José Luiz 

Santolin, além dos diretores associa-

dos Renan Chieppe, Joaquim Constan-

tino e Paulo Porto Lima; do consultor 

técnico Fernando Fleury e do advogado  

Fernando Villela de Andrade Viana.

Wi-Fi ou Bluetooth, libera a catraca e 

cancela o voucher.

Como todos os validadores e todos 

os smartphones possuem interfaces 

Wi-Fi, a solução pode alcançar grande 

volume de usuários. Ela também pode 

ser implantada rapidamente.
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Horário: das 9 às 13 horas
Local: Centro de Exposições Transamérica
Patrocínio: BR Distribuidora

Abertura

Palestras:  - BR: “Nova BR”
 - As soluções que a BR tem para o segmento rodoviário de passageiros

Palestras sobre Inovação no Transporte de Passageiros:

                     - Importância da inovação no TRP 
     Alexandre Resende, diretor da ANTP

  Viação Ouro e Prata
  - Programa Fidelidade Ouro e Prata - Luana Fleck – Diretora

  
 Viação Garcia

 - Tecnologia e Conforto no Transporte Rodoviário  
    Thiago Sasaki – Coordenador de Marketing

Viação Águia Branca
 - Inovações que o cliente vê e as que ele não vê  
   Paula Barcellos Tommasi Correa – Diretora Executiva

Palestra de encerramento:
   Waldez Ludwig, Consultor Empresarial com foco em inovação

    Almoço
                          Hotel Transamérica, oferecimento da BR Distribuidora 

Inovação no Transporte 
Rodoviário de Passageiros

Seminário   

São Paulo, 26 de setembro de 2019

ESPAÇO BR DISTRIBUIDORA E ABRATI

 Viação Garcia

    Thiago Sasaki – Coordenador de Marketing

 - Inovações que o cliente vê e as que ele não vê  

    
                          Hotel Transamérica, oferecimento da BR Distribuidora 

Patrocínio
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Expresso União passa a operar mais dois novos 
ônibus Mercedes-Benz encarroçados pela Comil
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A Expresso União incorporou à 

frota mais dois ônibus do modelo 

Double Decker, da Comil. Agora são 

seis unidades desse tipo de veículo 

operadas pela empresa de Patrocínio, 

Minas Gerais. Todos dispõem do chas-

si Mercedes-Benz O 500 RS, com 14 

metros de comprimento e, segundo a 

encarroçadora, podem acomodar 64 

passageiros com conforto, segurança 

e qualidade. As poltronas do tipo se-

mileito têm conector USB individual. O 

o ambiente interno dispõe de sistema 

de climatização e conta com sanitário, 

câmeras de segurança e sinal de Wi-Fi.

Neobus entrega à Marinha lote 
de 40 ônibus modelo New Mega

Tanto para a Neobus como para a Iveco Defence, foi a primeira venda feita à Marinha.

Com 14 metros de comprimento, o Double Decker pode acomodar até 64 passageiros.

A Neobus forneceu 40 ônibus à 

Marinha do Brasil, todos montados 

sobre chassis 170S28 da Iveco Defen-

ce Vehicles. Os veículos têm 12m54 

de comprimento e capacidade para 

transportar 49 passageiros sentados 

em poltronas urbanas estofadas, com 

revestimento em couroflex. Serão utili-

zados nos Estados nos deslocamentos 

em terra do pessoal dessa arma. 

A Volvo está interessada em loca-

lizar o ônibus B58 e o caminhão N10 

mais antigos ainda em circulação no 

Brasil. A busca faz parte das come-

morações dos 40 anos do início da 

produção de veículos Volvo no Brasil. 

Os dois modelos citados foram os 

primeiros produzidos na fábrica Volvo 

de Curitiba-PR. Nessa sua procura, 

a montadora espera encontrar e re-

velar histórias de transportadores e 

motoristas que trabalharam ou ainda 

trabalham com caminhões e ônibus 

Volvo produzidos no Brasil e que, 

principalmente, possam demonstrar a 

robustez e resistência que a fabricante 

procura valorizar na sua marca. 

Volvo tenta achar 
seus primeiros 
ônibuse e caminhões
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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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Grandes jornalistas e escritores participaram do evento, realizado na Rodoviária do Rio. 

Com o objetivo de incentivar o 

hábito da leitura, as empresas UTIL, 

Sampaio, Real Expresso e Expresso 

Guanabara lançaram no dia 28 de 

agosto o projeto Bibliônibus, em evento 

literário gratuito realizado na Rodoviária 

do Rio. Além dessas quatro empresas, 

também participam do projeto Rápido 

Federal, Brisa e Motta. A ideia é esti-

mular o intercâmbio de títulos diversos, 

de norte a sul do Brasil. 

Na abertura do evento, foi realizado 

um sarau cultural, com várias atrações 

como, por exemplo, esquetes teatrais 

e declamação de poesia. Participaram 

grandes jornalistas e escritores, como 

Robson Machado, que fez o pré-lança-

mento do livro “O Andar Invisível”, se-

guido da leitura de trechos dos livros da 

escritora Heloísa Helena Périssé, mãe 

da atriz Heloísa Périssé, e do poema 

“Manda Nudes de Alma”, da escritora 

Marcella Fernanda.

Para abrilhantar ainda mais o lan-

çamento, aconteceu uma participação 

musical dos alunos da ONG Asbepe e 

da artista Carol Mainá. Em seguida, foi 

apresentado o esquete teatral “Roda 

Empresas do setor lançam o Projeto Bibliônibus 
de incentivo à leitura nas principais rodoviárias  

Heloísa Helena Perissé nasceu 

no Rio de Janeiro, em 12 de maio 

de 1930. Filha de um comandante 

da Marinha de Guerra, viveu com os 

pais nos EUA por vários anos, retor-

nando ao Brasil adolescente. Aos 

18 anos conheceu o Ten. Aviador 

Cesar Perlingeiro Perissé, casando-

-se com ele em 1949. O casamento 

durou 60 anos. Dona Helô teve cinco 

filhos, como a atriz Heloísa Perissé. 

Em 1958, Dona Helô começou a 

escrever obras de ficção baseadas em 

sua trajetória de vida e, estimulada por 

sua outra filha, Maria Clarisse, lançou 

três títulos. Um deles foi lançado há 

dois anos na Bienal do Livro. Os livros 

lançados no projeto Bibliônibus farão 

parte do projeto de incentivo à leitura 

nas rodoviárias do país. As três obras 

de ficção também se baseiam na 

história pessoal de Dona Helô: “Asas 

Prateadas”, romance sobre a história 

da aviação no Brasil; “Sinhá Benvinda”, 

onde a autora conta a história de sua 

bisavó, senhora do Engenho Uruaré, 

em Pernambuco, e “O Capataz”, 

que aborda a vida do filho de Sinhá 

Benvinda, em obra rica de fatos e 

lembranças, que prende os leitores 

em suaves suspenses.

A escritora Heloísa Helena Perissé

Decotada”, da Cia Evoé, detentora de 

inúmeras premiações em festivais de 

teatro. 

Para encerrar com chave de ouro, o 

Bibliônibus trouxe Bruno Black, poeta 

e idealizador do projeto “Se tens um 

dom, seja”, que reúne escritores do 

mundo todo em um livro cujo objetivo 

é divulgar os dons da escrita, sejam de 

homens ou de mulheres.

Durante o mês de setembro, a 

UTIL seguirá com o lançamento do 

projeto em cada regional participante 

do projeto. As primeiras rodoviárias 

participantes são as do Rio de Janeiro, 

São Paulo (Terminal Tietê), Ribeirão 

Preto (SP), Guarulhos (SP), Juiz de Fora 

(MG), Uberaba (MG), Brasília, Fortaleza 

e Teresina. Até o final de outubro, a 

meta é que as pequenas bibliotecas 

do projeto estejam funcionando nas 

rodoviárias de pelo menos 20 cidades.

Os livros serão emprestados gra-

tuitamente. Os usuários poderão de-

volvê-los em qualquer biblioteca que 

integre o projeto, favorecendo, desta 

forma, a circulação das obras entre as 

diferentes cidades. 
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Mais 130 ônibus novos estão circu-

lando no sistema de transporte público 

da capital da República Dominicana, 

Santo Domingo. Todos pertencem ao 

operador OMSA e foram fornecidos 

recentemente pela Mercedes-Benz do 

Brasil. Ainda neste ano haverá licitação 

para mais 70 coletivos.  

Do lote de 130 ônibus, 100 são do 

modelo urbano OF 1723 e 30 do mode-

lo O 500 MDA superarticulado. No caso 

destes últimos, trata-se dos primeiros 

veículos superarticulados a circular no 

país caribenho. Eles têm 23 metros de 

comprimento e podem transportar até 

200 passageiros. 

No modo de ver do diretor geral do 

Regional Center Daimler Latina Cami-

nhões e Ônibus, Márcio Querichelli, a 

cidade de Santo Domingo “demanda 

cada vez mais produtos inovadores com 

melhor custo benefício e mais conforto 

para os passageiros”. Ele acredita que 

a atuação da consultoria de ônibus da 

Mercedes-Benz tem possibilitado entre-

gar a melhor solução de transporte ur-

bano para a capital dominicana, onde, 

atualmente, sete em dez veículos são 

da marca Mercedes-Benz. 

A compra dos 130 veículos foi feita 

pela Oficina Metropolitana de Servicios 

de Autobuses, OMSA, operadora do 

transporte coletivo da capital domini-

cana, Santo Domingo. 

Esta publicação pode ser acessada pela  internet: http://www.abrati.org.br
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Mercedes-Benz vende 
130 urbanos para a 
República Dominicana

Letícia Pineschi Kitagawa, 
Diretora de Marketing da UTIL.  

Todas as empresas 

de ônibus participantes 

do Projeto Bibliônibus 

cederão espaços em 

suas estruturas de aten-

dimento aos usuários 

para a montagem das 

pequenas bibliotecas. A 

expectativa é de que o 

projeto chegue às rodo-

viárias de todas as capi-

tais do país, já que em 

todas elas opera pelo 

menos alguma dessas sete empresas.

“Neste momento em que há na so-

ciedade brasileira uma polarização mui-

to grande em torno dos temas políticos, 

religiosos e sociais, o hábito da leitura 

pode ajudar a incrementar o diálogo. 

Por meio dos livros, as pessoas podem 

desenvolver a capacidade de debater 

ideias com mais elegância, gentileza e 

objetividade”, acredita Letícia Pineschi 

Kitagawa, Diretora de Marketing da 

UTIL e integrante do Conselho Fiscal 

da ABRATI. 

O acervo do projeto está sendo 

montado em parceria com empresas, 

como a Livraria Leitura, e com pessoas 

físicas, como a escritora Heloísa Hele-

na Perissé, que doou mil exemplares de 

suas obras. O escritor Robson Macha-

do também disponibilizou exemplares 

de seu novo romance O Andar Invisível. 

Livros e leitura, receita para 
incrementar o diálogo no País

O projeto vai explo-

rar também as redes 

sociais, que serão usa-

das como instrumento 

para estimular o hábito 

da leitura. A ideia é 

convidar os usuários 

do Bibliônibus para pu-

blicarem vídeos em que 

eles apareçam lendo 

pequenos trechos de 

livros e recomendando 

obras. Quem acompa-

nhou o lançamento da iniciativa apro-

vou a ideia. “A leitura traz muito conhe-

cimento cultural para as pessoas e é 

importante que existam projetos como 

esse que ofereçam estímulo”, opinou 

a estudante Chandra Medeiros.

Na visão de Catarina Malta, estu-

dante que participou da ilustração do 

banner da cerimônia de lançamento, o 

projeto é particularmente importante 

para os mais jovens:  “Hoje, quando se 

vive muito no meio da tecnologia, a gen-

te acaba esquecendo um pouco de ler. 

Principalmente entre a nova geração, 

que nasceu nesse mundo tecnológico, 

a leitura de livros é um hábito cada vez 

menos comum.”

Um lembrete: a qualquer tempo, 

os usuários que queiram estimular o 

compartilhamento dos livros também 

poderão fazer doações. 
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Viação Garcia compra mais 121 ônibus e conclui 
a etapa de 2019 do seu programa de renovação
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Com a compra de mais 121 ônibus, 

a Viação Garcia deu por concluída a 

etapa de 2019 do processo contínuo 

de renovação de sua frota. Do total 

recém-adquirido, ela já recebeu 51 

veículos, imediatamente incorporados 

à frota, enquanto os restantes 71 ainda 

estão sendo entregues. O investimen-

to total com a nova aquisição somou 

cerca de R$ 80 milhões. Todos os 121 

ônibus têm chassis Mercedes-Benz e 

carroçarias Marcopolo. “Nosso objeti-

vo é sempre manter a frota nova para 

oferecer segurança, conforto e serviços 

modernos e inovadores para os nossos 

clientes”, afirma Estéfano Boiko Junior, 

vice-presidente da empresa. 

Dos veículos recém-adquiridos, dez 

têm configuração desenvolvida exclusi-

vamente para a Garcia, sendo quatro 

com 28 lugares tipo cabine cama. Os 

outros seis são de 40 lugares, com 30 

leito e 10 cabine cama. Detalhe inte-

ressante, no serviço de cabine cama os 

monitores de TV individuais passaram 

a ser de 12 polegadas. “São melhorias 

que procuramos desenvolver junto com 

o fabricante para oferecer aos clientes 

sempre o que existe de mais moderno”, 

Um dos novos ônibus, com configuração desenvolvida especialmente para a Viação Garcia.

José Boiko, presidente, e Estéfano Boiko 

Júnior, vice-presidente da Viação Garcia.

explica José Boiko, Diretor Presidente 

da Garcia.

Na derradeira compra do ano, a 

Garcia optou por carroçarias Paradiso 

DD 1800 (dois andares e quatro eixos); 

Paradiso 1600 LD (um piso, três eixos, 

bagageiro maior e configuração para 44 

passageiros); Paradiso 1200, e ainda 

por modelos Audace, Senior  e Torino.

As aquisições de novos veículos 

são parte de um processo de inovação 

de serviços muito mais amplo desenvol-

vido pela Garcia, e no qual se destacam 

iniciativas como, por exemplo, a de 

aceitar moedas virtuais no pagamento 

de suas passagens. A empresa tam-

bém migrou seu sistema de vendas de 

passagens para uma plataforma mais 

moderna e implantou a venda de pas-

sagens online pelo site e por aplicativo 

de celular. Ela oferece check-in digital 

e embarque imediato, sem que seja 

preciso ir até o guichê imprimir a pas-

sagem. Há, ainda, modelos de viagem 

mais rápida, já que algumas linhas são 

operadas pelo sistema “no stop”, isto 

é, sem paradas intermediárias.   

Apoio de pernas mais largo, apoio 

para os pés e reclinação maior das pol-

tronas do serviço executivo são algumas 

das inovações adotadas pela operadora 

na prestação de seus serviços, com o 

propósito de proporcionar ao cliente 

uma experiência verdadeiramente única 

durante a viagem.

As possibilidades de escolha são 

inúmeras. O Espaço Mulher, por exem-

plo, conta com poltronas exclusivas 

para o público feminino. O Serviço 

Cabine Cama dispõe de poltronas que 

reclinam 180 graus; cortinas indivi-

duais de separação que proporcionam 

mais privacidade; tomadas USB indi-

viduais; e Kit Conforto (travesseiro e 

manta) com padrão da rede de Hotéis 

Bourbon. Já o Serviço Leito Plus oferece 

poltronas mais largas, mais confortá-

veis e com mais espaço entre elas. 

Existe até mesmo o Espaço Pet, para 

que o cliente possa levar seu animal 

de estimação. Finalmente, em termos 

de entretenimento a bordo dos ônibus, 

são oferecidos aos passageiros filmes, 

músicas e sinal Wi-Fi 4G. 


