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Foi prorrogado para o dia 3 de 

setembro o prazo para a inscrição de 

trabalhos por empresas que queiram 

concorrer ao Prêmio ANTP/ABRATI de 

Boas Práticas no Transporte Rodoviário 

de Passageiros, edição 2012. Em razão 

disso, também o prazo para entrega 

dos trabalhos foi ampliado, encerrando-

-se no dia 28 de setembro, ao invés 

do dia 21 como era a previsão inicial.  

O Prêmio Boas Práticas vai escolher 

e premiar as empresas de transporte 

rodoviário interestadual e internacional 

de passageiros que mais se destaca-

Prêmio Boas Práticas: prazo 
para inscrições foi prorrogado 
para o dia 3 de setembro 

rem por suas boas práticas operacio-

nais durante este ano. O julgamento 

dos trabalhos inscritos será concluído 

até o dia 26 de outubro por uma banca 

de juízes formada por especialistas do 

setor de transporte público e trânsito, 

e por profissionais com experiência 

nas diversas áreas de marketing e 

comunicação social. 

Serão selecionadas até três boas 

práticas em cada uma das três catego-

rias (Atendimento ao Cliente, Adesão 

dos Colaboradores e Responsabilidade 

Sócio-Ambiental). 

Depois de inovar com a 

implantação de terminais de 

autoatendimento e com o lan-

çamento de cartões de crédito 

acoplados ao cartão de Fide-

lidade Contagiros, a Viação 

Cometa está utilizando as mí-

dias sociais para compartilhar 

experiências e estreitar seu 

relacionamento com os clientes 

e com todos os que se interes-

sam em estar mais próximos 

da empresa. Diariamente ela 

posta informações sobre desti-

nos oferecidos, tratando ainda 

de curiosidades, dicas para 

viagens e promoções. 

É uma experiência recente, 

que parte do reconhecimento de 

que as mídias sociais são cada 

vez mais importantes. O Brasil 

é, hoje, o quarto país em núme-

ro de usuários e o segundo que 

mais “tuita”. No ano passado, 

por exemplo, o número de usu-

á rios do Facebook aumentou 

em 300%. 

“Estar nas mídias sociais 

é, hoje, para a Viação Cometa, 

uma forma de estreitar relacio-

namentos”, diz Anuar Helayel, 

diretor executivo da Cometa. “É 

mais um canal de comunicação 

direta entre os usuários e a 

empresa, que assim reforça sua 

preocupação com a qualidade e 

com a transparência.”

Os endereços para acesso 

são os seguintes:

Twitter: @_viacaocometa_ 

Facebook: www.facebook.

com/viacaocometaoficial

Viação Cometa 
está presente nas 
mídias sociais

Desde o início de agosto está circu-

lando a Idas & Vindas, revista de bordo 

da Auto Viação Catarinense, concebida 

para promover a aproximação e inte-

ração entre os clientes e a empresa. 

Resultado de uma parceria entre a 

transportadora e a empresa Midiacta 

Brasil, a publicação circula a cada 

dois meses e tem tiragem de 30.000 

exemplares. É distribuída gratuitamen-

te aos 345.000 passageiros mensais 

das linhas originadas em Florianópolis 

e Curitiba, para qualquer destino de 

Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

O coordenador de marketing da 

Catarinense, Vanderlei Strapazzon, 

lembra que a leitura é uma das prin-

cipais formas de entretenimento para 

Auto Viação Catarinense já está 
distribuindo sua revista de bordo

os passageiros e assinala que a nova 

revista de bordo tem conteúdos diver-

sificados sobre moda, gastronomia, 

turismo, saúde e outras áreas, de 

modo a proporcionar boas viagens com 

conforto e muita diversão. 

Ao mesmo tempo, o coordenador 

destaca que as oportunidades de 

negócio oferecidas aos anunciantes 

não se restringem à revista: a Cata-

rinense também dispõe de espaços 

para divulgação em suas salas Vips 

nas rodoviárias, nas embalagens dos 

Kits lanche, nas sacolas de bordo e nas 

capas das passagens. No momento, 

a companhia está avaliando projetos 

para disponibilizar mídias de áudio e 

vídeo em seus veículos.
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Governador Geraldo Alkmin e Deoclécio 

Corradi, presidente do Conselho da Comil. 

À direita, maquete das futuras instalações.

Com recursos próprios e do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômi-

co e Social — BNDES —, a Comil vai 

implantar uma fábrica de carroçarias 

urbanas na cidade paulista de Lorena, 

no Vale do Paraíba. Protocolo de inten-

ções nesse sentido foi assinado no dia 

24 de julho por dirigentes da empresa e 

pelo Governo do Estado de São Paulo. A 

nova unidade — a segunda da Comil — 

deverá começar a produzir no segundo 

semestre do próximo ano. Ela exigirá 

investimentos da ordem de R$ 110 

milhões e deverá gerar cerca de 500 

empregos diretos e 1.000 indiretos.  

Comil firma com o governo paulista protocolo de 
intenções para instalar uma fábrica em Lorena

A meta inicial é fabricar 20 ônibus 

urbanos por dia, entre os modelos Svel-

to e Svelto Midi, liberando a fábrica de 

Erechim, Rio Grande do Sul, para produ-

zir exclusivamente ônibus rodoviá rios. 

Atualmente, a planta gaúcha produz   

em média 20 unidades diárias entre 

rodoviários, urbanos e micro-ônibus.

A unidade de Lorena será instalada 

em área de 210.000 metros quadra-

dos, às margens da Rodovia Presidente 

Dutra. O município fica relativamente 

próximo dos três maiores centros 

urbanos do País (São Paulo, Rio de 

Janeiro e Belo Horizonte), que também 

são os maiores consumidores de ôni-

bus urbanos. A localização resultará 

em consideráveis ganhos logísticos e 

de competitividade, já que não só os 

grandes compradores de ônibus mas 

os fabricantes de chassis estão na 

Região Sudeste. 

A planta se beneficiará ainda 

da proximidade em relação a polos 

formadores de mão de obra, como a 

Etec (Escola Técnica Estadual), a Fatec 

(Faculdade de Tecnologia de São Paulo) 

e a Unesp  de Guaratinguetá. A qualifi-

cação dos profissionais será feita em 

parceria da Comil com o Senai.

Associações representativas dos 

produtores de biodiesel prevêem para 

os próximos meses alterações no 

marco regulatório do setor, elevando o 

percentual de biocombustível mistura-

do ao diesel para venda nos postos de 

distribuição. A Aprobio (Associação dos 

Produtores de Biodiesel) espera que 

em 2013 já terá sido regulamentado o 

B7 (diesel mais 7% de biodiesel).

Em julho, o Programa Ambiental do 

Transporte, o Despoluir, completou cin-

co anos. Promovido pela Confederação 

Nacional do Transporte — CNT —, o 

programa desenvolve ações voltadas 

à redução das emissões de poluentes 

por veículos automotores. Entre seus 

objetivos estão ainda o fomento às tec-

nologias limpas e os esforços de cons-

cientização por práticas sustentáveis. 

Mistura de biodiesel 
ao diesel deve 
aumentar em 2013

A Ipiranga lançou nova linha de 

lubrificantes Ipiranga F1 Master, com 

onze óleos de alta tecnologia. A nova 

linha inclui o F1 Master Sintético (vis-

cosidades 10W40, 5W30 e 5W40 com 

nova classificação SN); o F1 Master 

Performance (viscosidades 15W40, 

10W30 e 15W50, além do novo 5W30) 

e o F1 Master Protection (viscosidades 

15W40, 20W50, 20W40 e 25W50).

O Programa 
Despoluir, da CNT, 
completa 5 anos

Ipiranga lança a 
linha F1 Master de 
lubrificantes
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Pela primeira vez veículos da marca 

Volare são empregados nas linhas ali-

mentadoras de um sistema BRT — no 

caso, o Sistema Transantiago, da capi-

tal chilena. A opção pelo miniônibus foi 

feita pela operadora Alsacia Express, 

de Santiago do Chile, que encomendou 

167 unidades do veículo produzido em 

Caxias do Sul. Todas terão motorização 

Proconve P7 (Euro 5) e transmissão 

automática Allison. 

Segundo Milton Susin, diretor-

-executivo da Volare, o fornecimento 

para as linhas alimentadoras de um 

dos mais modernos sistemas BRT “é 

um marco inédito na trajetória de 14 

anos da Volare”.

O veículo que vai operar nas linhas 

alimentadoras é o Volare W9, com ca-

racterísticas de robustez e conforto que 

garantem máxima segurança no trans-

Jú
lio

 S
oa
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s

O Sistema Transantiago passa a operar 167 
miniônibus Volare em suas linhas alimentadoras

porte dos passageiros. A transmissão 

automática Allison LCT 2100 também 

proporciona maior silêncio e suavidade.

Com 8.585 mm de comprimento, o 

modelo tem tanque de combustível de 

150 litros e direção hidráulica, e conta 

com parede de separação, iluminação 

interna em LED, espaço interno para 

publicidade, saia mais baixa, sistema 

de porta eletropneumático, iluminação 

superior na escada e farol mais baixo 

com complemento em LED. 

O miniônibus Volare ajudará a tornar mais ágil o Sistema Transantiago.

A Marcopolo registrou crescimento 

de 17,5% no primeiro semestre deste 

ano, em comparação com o mesmo 

período do ano passado. Sua receita 

líquida consolidada chegou a R$ 1,799 

bilhão, tendo a produção global de 

carroçarias somado 15.563 unidades. 

Esse número representa um incremen-

to de 9,2% em relação ao total produzi-

do no primeiro semestre de 2011. Boa 

parte do resultado veio das operações 

internacionais da companhia, que fo-

ram incrementadas em 36,1%. Foram 

fabricadas 6.440 unidades no exterior, 

sendo que o mercado indiano foi o que 

mais cresceu: 56%.

No mercado brasileiro, a Marcopo-

lo registrou ligeira retração (2%) nas 

Marcopolo cresce 17,5% com a 
ajuda das operações internacionais

vendas, com a produção de 9.123 

unidades. No primeiro semestre de 

2011, haviam sido produzidas e comer-

cializadas 9.313 unidades. 

Porém, o diretor-geral da encarroça-

dora, José Rubens de La Rosa, acredita 

que esse resultado será compensado 

agora no segundo semestre, quando, 

conforme sua previsão, haverá uma 

retomada das compras pelos frotistas 

e começarão a produzir efeito as me-

didas anunciadas pelo governo federal 

para estimular o setor de transporte. 

Ele cita, ainda, a prometida compra de 

8.570 ônibus escolares no âmbito do 

programa PAC Equipamentos. Desse 

total, a Marcopolo deverá encarroçar 

cerca de 4.000 unidades.

O site Seu Guia SP (portal de infor-

mações turísticas sobre a cidade de 

São Paulo, fornecidas em português, 

inglês e espanhol) desenvolveu uma 

ferramenta de busca para linhas de 

ônibus interestaduais, internacionais 

e intermunicipais. Segundo os respon-

sáveis pelo site, a nova ferramenta 

promove, em poucos cliques, o encon-

tro do turista com a empresa que o 

transportará ao destino desejado. 

O sistema pode potencializar as 

vendas das empresas de ônibus, por 

ser de funcionamento simples e intuiti-

vo e por apresentar com clareza e agi-

lidade destinos, nomes das transpor-

tadoras, datas e horários disponíveis. 

Nova ferramenta de 
busca de passagens 
vai ajudar o turista



4 INFORMATIVO ABRATI - AGOSTO/12

A Volvo é apontada como a empresa mais 
sustentável do setor de transporte comercial

A Volvo foi apon-

tada como a empre-

sa mais sustentável 

do setor de cami-

nhões, ônibus e má-

quinas, pelo ranking 

“As empresas mais 

sustentáveis segun-

do a mídia” da  Re-

vista Imprensa. A 

pesquisa aponta as empresas mais 

presentes na mídia de maneira positiva 

em razão de suas práticas e ações sus-

tentáveis. Na classificação geral das 

100 mais, a Volvo ocupou o sexto lugar. 

Os resultados foram apurados a 

partir de uma cuidadosa avaliação da 

presença de mais de 800 empresas 

de 29 setores em matérias publicadas 

por revistas e jornais de circulação na-

cional no ano passado. “O resultado é 

consequência do trabalho desenvolvido 

por nossa empresa”, afirma Carlos 

Morassutti, vice-presidente de recursos 

humanos e assuntos corporativos da 

Volvo Latin America. 

Entre as ações desenvolvidas 

pela Volvo no Brasil destacam-se os 

programas de redução de emissões; 

os avanços tecnológicos na área de 

soluções de transporte com eficiência 

energética, como uso de combustíveis 

alternativos e renováveis; os programas 

de educação ambiental e de geração 

de renda voltados para a comunidade; 

a Fundação que abriga crianças e ado-

lescentes em situação de risco social; 

e as ações em prol da segurança no 

trânsito, entre outras.

Além das ações internas e junto à comunidade, a Volvo produz ônibus com baixas emissões.

O curso forma auxiliares de montagem.

Carlos Morassutti

A Marcopolo entregou ao sistema 

de transporte urbano de Campinas-SP 

15 unidades do ônibus Viale BRT, todos 

na versão articulada. Os veículos têm 

19 metros de comprimento e capacida-

de para transportar, cada um, até 145 

passageiros. Montados sobre chassi 

Volvo, são equipados com tecnologia 

de internet sem fio, sistema de TV 

e câmeras de segurança. Uma tela 

instalada ao lado do volante permite 

ao motorista monitorar o embarque e 

desembarque de passageiros. Dotados 

de sistema audiovisual de indicação de 

parada, os ônibus têm câmbio automá-

tico e sistema que impede o movimento 

com as portas abertas.

Campinas passa a 
operar 15 ônibus 
Viale BRT Marcopolo

Em parceria com a Prefeitura Mu-

nicipal e a Guarda Mirim de Botucatu, 

a Caio Induscar está oferecendo à 

comunidade um curso gratuito para 

qualificação de mão de obra. Até agora 

passaram pelo curso três turmas de 30 

Pelo segundo ano a Caio Induscar 
patrocina curso de qualificação

alunos. Em setembro e outubro haverá 

mais duas. Ao fim deste ano terão sido 

formados 175 jovens. 

Os cursos formam auxiliares de 

montagem de carroçarias e são minis-

trados pelo Senai, na Universidade do 

Trabalhador (UNIT). 

Em outra frente, a Caio Induscar 

entregou sete ônibus Foz Super desti-

nados a dar suporte às equipes do De-

partamento de Estradas de Rodagem 

e Transportes (DER) de Rondônia, que 

trabalham na recuperação das estradas 

estaduais não pavimentadas. Cinco ôni-

bus vão transportar servidores e dois 

foram equipados com camas, central 

de ar-condicionado, fogão, geladeira e 

bebedouro, entre outros itens.
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Nos últimos meses, as empresas 

de transporte coletivo de Fortaleza-CE 

e de Ribeirão Preto-SP incorporaram a 

suas frotas expressivos lotes de ônibus 

urbanos da marca Mercedes-Benz. Para 

a capital cearense, a montadora forne-

ceu 135 unidades, todas equipadas 

com a tecnologia BlueTec5. Os ônibus 

foram destinados às empresas Me-

tropolitana, Fortaleza, Vitória, Urbana, 

Maraponga e Siará Grande. No caso de 

Ribeirão Preto, as empresas Transcorp, 

Turb, Rápido D’Oeste, Sertran e Viação 

São Bento escolheram 386 chassis da 

marca, sendo 249 da linha equipada 

com BlueTec5. Do volume adquirido, 

202 unidades são do modelo OF 1721.

Os dois negócios foram festejados 

por Gilson Mansur, diretor de Vendas 

e Marketing de Ônibus da Mercedes-

-Benz, especialmente por se tratar de 

veículos urbanos com tecnologias ainda 

mais avançadas. “Além de reduzir as 

emissões de Óxidos de Nitrogênio e 

de material particulado, atendendo à 

Ônibus mais ecológicos da Mercedes-Benz 
começam a operar em Fortaleza e em Ribeirão

legislação Proconve P7, o BlueTec5 

proporciona menor custo operacional, 

com redução no consumo de combus-

tível e maiores intervalos de troca de 

óleo”, lembrou o executivo.

Além dos chassis OF 1721, o lote  

agora fornecido às empresas de trans-

porte urbano de Ribeirão Preto incluí-

ram também os modelos OF 1418, OF 

1519, LO 916, O 500 M e O 500 RS. 

A frota entrará em circulação ao longo 

dos próximos meses, com a criação 

de novas linhas, corredores exclusivos 

nas principais avenidas da cidade, 

construção de terminais de passagei-

ros na região central e de terminais de 

pequeno porte nos principais bairros 

para integração de linhas.

Alguns dos urbanos fornecidos a Fortaleza foram expostos pelo concessionário Ceará Diesel.

Vatqui co is rei se con spionterum ege

A divisão de ne-

gócios marítimos da 

Cummins apresentou 

no dia 1º de agosto, 

durante a Navalshore 

Marintec South America, 

no Rio de Janeiro, o motor 

de maior potência em alta rota-

ção já produzido no mercado global. 

Trata-se do QSK95-M, de 95 litros e 

16 cilindros em V, que desenvolve de 

3.200 a 4.000 cavalos de potência na 

rotação de 1.800 rpm. 

du

Ma

no Rio

de maior p

Cummins apresenta 
o motor de maior 
rotação do mercado

Estarão abertas até o próximo dia 

30 de setembro as inscrições para o 

processo de seleção do Programa de 

Estágios 2013 da Mercedes-Benz. As 

inscrições devem ser feitas pelo site 

www.mercedesbenz.com.br/carreira e 

as vagas oferecidas são para atuação 

nas fábricas de São Bernardo do Cam-

po e Campinas.  

O processo seletivo do Programa 

de Estágios é coordenado pelo Nube 

— Núcleo Brasileiro de Estágios. Para 

participar, basta fazer gratuitamente 

o cadastro no site http://www.nube.

Mais de 100 vagas no Programa de 
Estágios 2013 da Mercedess-Benz

com.br/mercedes2013 e se inscrever, 

até 30.09.12, no Programa de Estágio 

2013 da Mercedes-Benz do Brasil.

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o



7INFORMATIVO ABRATI - AGOSTO/12

Esta publicação pode ser acessada pela  internet: http://www.abrati.org.br

Presidente 
Renan Chieppe 
Vice-Presidente
Luiz Wagner Chieppe 
Superintendente 
José Luiz Santolin

Editor responsável
Ciro Marcos Rosa

Produzido por Plá Comunicação Ltda.

Endereço: SAUS Quadra 1 - Bloco J 
Edifício CNT Torre A – 8º andar - Entrada 10/20 
CEP 70070-944  –  Brasília – Distrito Federal
Fones: (61) 3322-2004 – Fax: (61) 3322-2058 – 3322-2022    
E-mail: abrati@abrati.org.br
Internet: http://www.abrati.org.br

Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

O sistema Transmilênio utiliza ônibus brasileiros e já está em sua terceira fase de expansão.

A empresa SBS Transit confirmou a 

compra de mais 550 ônibus Volvo B9TL 

modelo Double-Deck para o serviço de 

transporte coletivo urbano de Cinga-

pura. Foi a terceira grande aquisição 

desse veículo feita pela SBS Transit, 

que já havia comprado 300 unidades 

em 2010 e 150 em 2009. O ônibus 

utiliza motores Euro 5 da Volvo e tem 

carroçaria de alumínio Wringhtbus. Os 

chassis para atender ao novo pedido 

serão produzidos na fábrica da Volvo 

em Boras, Suécia, onde fica a sede 

mundial da companhia. As entregas 

começam no próximo ano e se esten-

dem até 2015.

No Brasil, a Volvo Bus Latin Ame-

rica fechou a venda de 120 chassis 

biarticulados ao Consorcio Express, 

do sistema Transmilênio, de Bogotá, 

Colômbia, que em 2011 comprou 67 

articulados e convencionais da Volvo.  

A Volvo vai fornecer mais 550 ônibus double-deck 
para o sistema de transporte urbano de Cingapura

“Esta venda reforça a liderança 

absoluta da Volvo em ônibus para BRT 

não só na Colômbia, mas em toda 

América Latina, e demonstra a imbatí-

vel qualidade e adequação dos nossos 

veículos ao sistema”, destacou Luís 

Carlos Pimenta, presidente da Volvo 

Bus Latin America.

Dos novos veículos, 60 serão entre-

gues até o fim deste ano e o restante 

no início de 2013. Os chassis são do 

modelo B340M biarticulado com piso 

alto, capacidade para mais de 250 

passageiros, e vão circular pelos eixos 

troncais da terceira fase de expansão 

do Transmilenio.

A quarta edição da competição 

“Melhor Motorista de Caminhão do 

Brasil”, promovida pela Scania, já 

começou a selecionar os 24 finalistas 

que participarão da final, marcada 

para o período de 25 a 27 de outubro 

próximo. A competição tem por objetivo 

avaliar as habilidades dos condutores 

Competição Melhor Motorista, da 
Scania, está selecionando finalistas

brasileiros, contribuir com a segurança 

nas rodovias, valorizar o profissional 

e promover uma direção que alie 

eficiência à redução de emissão de 

poluentes. Este ano, inscreveram-se 

mais de 47.000 concorrentes. Houve 

um aumento de 70% em comparação 

com a edição anterior.

O Centro de Desenvolvimento 

de Produto (CDP) da Iveco tem novo 

diretor de engenharia de produto. É o 

engenheiro italiano Ugo Delfino, de 48 

anos, casado com uma mineira e pai 

de dois filhos brasileiros. Trabalha há 

mais de 20 anos no Grupo Fiat. 

CDP da Iveco tem 
novo diretor de 
engenharia do produto
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A MAN ganhou em licitação o direito 

de fornecer mais 4.000 chassis de 

ônibus para o programa Caminho da 

Escola. Nesse programa, a negociação 

dos veículos é feita diretamente com 

a montadora pelas prefeituras, que 

utilizam recursos do PAC Equipamen-

tos, que é um programa de compras 

governamentais. Os veículos são 

fornecidos já encarroçados e cada um 

custa aproximadamente R$ 250.000.

MAN vende mais 
ônibus no programa 
Caminho da Escola

Organizada pela MAN, desde o 

início de agosto a caravana do progra-

ma Rota Volksbus está percorrendo o 

Brasil para mostrar a linha de ônibus 

Proconve P7 (Euro 5) da montadora. Es-

tão sendo visitados aproximadamente 

500 clientes em 67 cidades brasileiras 

para cumprir os objetivos de divulgar as 

vantagens dos novos modelos, iniciar 

ou reforçar parcerias e prospectar no-

vas oportunidades de negócios. 

Uma das promoções mais atraen-

tes oferecidas é a venda de ônibus 

dotados da nova tecnologia mas sem 

nenhum aumento de preço em relação 

aos modelos com tecnologia Euro 3. 

Ricardo Alouche, diretor de vendas da 

MAN Latin America, explica que a oferta 

é válida para apenas um veículo por 

empresa, independentemente de ela 

já ser cliente ou não: “O que quere-

mos é que o ônibus comprado nessa 

condição funcione como demonstrativo 

das vantagens oferecidas pela nova 

tecnologia.”

Cinco modelos de chassis fazem 

parte da caravana, divididos entre 

Rota Volksbus percorre o Brasil e promove a 
linha de ônibus Euro 5 por preços da Euro 3

Com o ônibus modelo PB, a Irizar integra a caravana do programa Rota Volksbus.

Chassis Scania K270 6x2 de 15 

metros serão utilizados em trólebus 

que deverão entrar em circulação na 

cidade de São Paulo até o fim do ano. 

Ao todo, serão 50 unidades. A primeira 

deverá ficar pronta em setembro. Com 

isso, haverá uma renovação considerá-

vel da frota paulistana, que atualmente 

é de 190 trólebus. As carroçarias serão 

do tipo Millennium BRT, projetadas e 

produzidas pela Caio Induscar.  

A Volare, que em junho completou 

14 anos de atividades, comemorou 

o aniversário realizando, nas redes 

sociais, o sorteio de várias miniaturas 

do miniônibus Volare Limousine. Elas 

serão enviadas pela empresa para o 

endereço de cada internauta contem-

plado. Mais de 19.000 fãs da marca 

se manifestaram. A lista dos premiados 

pode ser conferida na Fan Page: face-

book.com\OnibusVolare 

Trólebus da Scania 
terão carroçaria 
da Caio Induscar

Volare completa 14 
anos e faz promoção 
nas redes sociais

micro-ônibus, miniônibus, rodoviários e 

urbanos. Estes últimos utilizam moto-

res equipados com a tecnologia EGR de 

recirculação de gases, que dispensa o 

uso de Arla 32. Os demais contam com 

a tecnologia SCR de pós-tratamento 

dos gases, feito com Arla 32. 

A MAN é a única montadora que 

vem oferecendo essas duas tecnolo-

gias, por entender que existem deter-

minados tipos de operação (como no 

para-e-anda das grandes cidades) em 

que a tecnologia EGR pode ser mais 

econômica, inclusive por dispensar o 

uso do Arla 32. 

Um ônibus Irizar do modelo PB, 

com características de auditório e com 

capacidade para 25 pessoas, integra a 

caravana Rota Volksbus. O veículo está 

equipado com telas de 55 polegadas e 

32 polegadas, além de sistema de som 

de alta qualidade para apresentações.

D
iv

ul
ga

çã
o


