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Empresas e Novo 
Rio, eficiência 
na Rio 2016

Real Expresso 
instala sala VIP 
em Uberaba

Espaços especiais para 

os consulados dos principais 

países participantes da Olim-

píada e da Paraolimpíada; pro-

fissionais bilíngues e trilingues 

prontos para atender a todos os 

passageiros que chegavam ou 

saíam; um "Welcome Center" 

para reforçar o receptivo turís-

tico, em três idiomas, e uma 

avançada cabine de autoaten-

dimento com interação entre 

viajantes e agentes de turismo. 

Tudo isso e muitas outras faci-

lidades foram proporcionadas 

pela Rodoviária Novo Rio ao 

longo de todo o período de rea-

lização da Olimpíada Rio 2016 

e da Paralimpíada, na cidade do 

Rio de Janeiro. Por sua vez, as 

empresas de ônibus supriram 

com eficiência o grande aumen-

to da demanda. Pág. 3

A Real Expresso instalou 

na rodoviária de Uberaba uma 

sala VIP onde seus passageiros 

dispõem de poltronas confortá-

veis, sinal gratuito de internet, 

TV de plasma, água e jornais, 

entre outras cortesias. A Real 

Expresso opera sete linhas em 

Uberaba e transporta mais de 

5.600 passageiros por mês a 

partir dessa cidade, ao lado 

da UTIL, do mesmo grupo, que 

opera sete linhas. Pág. 2

Associados elegem os novos
Conselho Deliberativo e  
Conselho Fiscal da ABRATI 

No dia 3 de agosto, na sede da 

ABRATI, associados reuniram-se em 

assembleia Geral Ordinária para ele-

ger os novos Conselho Deliberativo e 

Conselho Fiscal da entidade. Foi eleita 

a chapa encabeçada pelo empresário 

O Sest/Senat inaugurou em Brasí-

lia um simulador híbrido de direção, o 

primeiro das 60 unidades do aparelho 

que a entidade pretende instalar nos 

estados até o fim do ano. O objetivo é 

treinar 50.000 motoristas no prazo de 

três anos, em investimento de R$ 41,5 

milhões. Além dos equipamentos de 

ponta, o projeto dos simuladores inclui 

proposta pedagógica, capacitação de 

instrutores, desenvolvimento dos cur-

sos e horas técnicas de manutenção. 

Serão lançados cinco cursos adapta-

dos ao equipamento. 

O empresário Eduardo Tude de Melo, novo 

presidente do Conselho Deliberativo.

Vencedora do Prêmio 
Boas Práticas será 
conhecida no dia 6/12

Sistema Sest/Senat 
inaugura simulador de 
direção em Brasília 

Eduardo Tude de Melo, da empresa 

Auto Viação Progresso, de Recife. Para 

vice-presidente, foi eleito o empresário 

Francisco Carlos Mazon, da Viação 

Santa Cruz, de Mogi Mirim-SP.

Ao assumir a presidência do Con-

selho Deliberativo, Eduardo Tude de 

Melo agradeceu a confiança que lhe foi 

atribuída pelas associadas e assinalou 

que o transporte rodoviário de passa-

geiros do Brasil chegou aos seus atuais 

padrões de qualidade dos serviços 

graças ao trabalho e dedicação per-

manentes das empresas operadoras 

do sistema. Referiu-se ainda à atuação 

de seus dois antecessores imediatos 

no cargo, Renan Chieppe e Paulo Porto 

Lima. Pág. 2

O nome da empresa vencedora da 

edição 2016 do Prêmio ANTP ABRATI de 

Boas Práticas no Transporte Terrestre 

de Passageiros será anunciado na noi-

te de 6 de dezembro próximo, durante 

a festa anual de confraternização da 

Associação. O Regulamento do Prêmio 

prevê que poderá ser atribuída Menção 

Honrosa a uma das concorrentes. Os 

respectivos prêmios e certificações se-

rão entregues na ocasião. A festa será 

realizada no Clube Naval de Brasília, no 

Setor de Clubes Sul da capital federal, 

a partir das 20 horas.  
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Associados da ABRATI 

participaram no dia 3 de 

agosto, em Brasília, da 

Assembleia Geral Ordiná-

ria convocada para eleger 

os novos Conselhos Deli-

berativo e Fiscal da enti-

dade. A chapa eleita é en-

cabeçada pelo empresário 

Eduardo Tude de Melo, da 

tradicional empresa Auto 

Viação Progresso, sedia-

da em Recife, Pernambu-

co. Para vice-presidente, 

foi eleito o empresário 

Francisco Carlos Mazon, 

da Viação Santa Cruz, de 

Mogi Mirim-SP.

Associados elegem em Assembleia Geral os 
novos Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal

CONSELHO DELIBERATIVO

Nome Empresa Cargo
Eduardo Tude de Melo Auto Viação Progresso S/A Presidente

Francisco Carlos Mazon Viação Santa Cruz S/A Vice-Presidente

Amaury Andrade Auto Viação 1001 Ltda Conselheiro

Jacob Barata Filho Expresso Guanabara Ltda Conselheiro

Darcy Ferreira da Silva Viação Águia Branca S/A Conselheiro

Gentil Zanovello Afonso Expresso Itamarati S/A Conselheiro

Pedro Antonio Teixeira Planalto Transportes Ltda Conselheiro

Paulo Humberto Naves Gonçalves Empresa Transp. Andorinha Ltda Conselheiro

Washington Peixoto Coura Empresa Gontijo de Transp Ltda Conselheiro

CONSELHO FISCAL

Nome Empresa Cargo
Roger Mansur Teixeira Pluma Conforto e Turismo S/A Conselheiro Fiscal

Florisvaldo Aparecido Hudinik Expresso Princesa dos Campos S/A Conselheiro Fiscal

Hugo Eugênio Fleck Viação Ouro e Prata S/A Conselheiro Fiscal

Luiz Antonio Pretti Viação Pretti Ltda Cons. Fiscal - Suplente

Rinaldo Pires de Miranda Viação Rio Doce Ltda Cons. Fiscal - Suplente

Letícia Pineschi Kitagawa Viação Sampaio Ltda Cons. Fiscal - Suplente

Desde julho os passageiros da Real 

Expresso têm à sua disposição uma 

sala VIP na rodoviária de Uberaba-MG. 

No espaço, eles contam com sinal gra-

tuito de internet, TV de plasma, água e 

jornais, entre outras cortesias.

A Real Expresso opera sete linhas 

em Uberaba e transporta mais de 

5.600 passageiros por mês a par-

tir dessa cidade. A 

UTIL, outra empresa 

do mesmo grupo da 

Real, opera sete linhas 

que chegam ou partem 

da mesma cidade. 

A nova sala ofere-

ce mais espaço aos 

passageiros, o que tor-

na mais confortável a 

espera pelo embarque. 

Também são melhor 

atendidas as neces-

Real Expresso inaugura sala VIP em Uberaba-MG
sidades dos usuários portadores de 

deficiência e os cadeirantes, já que há 

total acessibilidade.

A Real Expresso atua, há mais 

de 60 anos, na principais ligações 

rodoviárias do País (São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Goiás, 

Distrito Federal, Piauí, Tocantins, Pa-

raná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul). Transporta mais de dois milhões 

de passageiros/ano e, desde a década 

de 1990, vem sendo recertificada com 

a ISO 9000. Além de 750 agências 

credenciadas, a empresa mantém seis 

garagens nas principais capitais bra-

sileiras e emprega 926 funcionários.

No momento, a Real Expresso in-

veste na preparação de uma sala VIP na 

rodoviária de Ribei-

rão Preto-SP, a ser 

inaugurada ainda 

neste semestre. A 

empresa já mantém 

espaços desta na-

tureza, destinados 

aos passageiros, 

nas rodoviárias do 

Terminal Tietê, em 

São Paulo, e na ro-

doviária de Brasília, 

no Distrito Federal. Mais tranquilidade e comodidade para os passageiros da Real Expresso.
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Com instalações reformadas, a ro-

doviária carioca criou “hotlines” com os 

consulados dos principais países parti-

cipantes dos Jogos, para atendimento 

imediato aos estrangeiros, em assun-

tos como, por exemplo, a emissão de 

segunda via de passaportes. Entre 

outros melhoramentos, foi ampliado 

o número de profissionais bilíngues e 

inaugurado um novo “lounge” no setor 

de embarque superior, dotado de Wi-Fi 

e de uma TV de plasma que exibiu to-

das as principais competições. 

No desembarque inferior, foi insta-

lado um novo “Welcome Center” para 

ampliar o receptivo turístico, em três 

idiomas, e com cabine de autoatendi-

mento que possibilitou a comunicação 

virtual de áudio e de vídeo entre turistas 

e agentes de turismo. Se necessário, 

o turista podia imprimir informações 

ou documentos. Uma loja oficial de 

produtos da Rio2016 funcionou em 

frente ao “lounge”, ao lado de uma 

Casa de Câmbio e de uma agência 

bancária. Totalmente acessível, o ter-

minal preparou-se para prestar amplo 

atendimento a atletas e ao público 

da Paralimpíada, com mapas e pisos 

táteis, elevadores, rampas de acesso 

e de nível e telefones em braile.

Funcionários da concessionária 

Novo Rio, com a função “Posso Aju-

dar?” também circulavam pelas ins-

talações para apoio aos passageiros, 

especialmente aos estrangeiros. Do 

mesmo modo, o projeto “Way finding” 

forneceu indicações valiosas para 

quem buscava saber, por exemplo, 

como se deslocar para o VLT ou como 

alcançar os modais de transporte mais 

próximos à rodoviária.

As empresas de ônibus estavam 

preparadas para atender ao aumento 

Foi criado um espaço especial para assistir os Jogos, descansar e fazer fotos. 

Equipamento de interação virtual: sucesso.

"Posso ajudar?": pronta comunicação.

Rodoviária Novo Rio montou esquema especial 
para passageiro na Olimpíada e na Paralimpíada

do fluxo de passageiros. A Auto Viação 

1001, por exemplo, concentrou suas 

atenções na facilidade de aquisição 

das passagens e na qualidade dos 

serviços. Já a UTIL, responsável pelas 

ligações rodoviárias entre o Rio, Belo 

Horizonte e Brasília, programou princi-

palmente a oferta de ônibus extras e 

a redução dos intervalos entre os em-

barques, além do atendimento bilíngue 

nas salas VIP e nos guichês. Também 

deu ênfase às vantagens da sua frota 

de ônibus de dois andares com servi-

ços de primeira classe.

As empresas Crucero del Norte 

(Argentina), Chile Bus (Chile) e Expres-

so Ormeño (Peru), que operam linhas 

internacionais na Rodoviária Novo Rio, 

também registraram a procura três 

vezes maior por passagens rodoviárias 

pelos viajantes sulamericanos.

Campanhas e informações sobre 

segurança foram exibidas no circuito 

interno de televisão. As principais re-

comendações estavam relacionadas 

aos cuidados com as bagagens, com 

a documentação e com o acionamento 

da vigilância no caso de atitudes sus-

peitas ou objetos abandonados. Outro 

conselho relacionado à segurança era 

o de, nos deslocamentos externos, dar 

prioridade ao transporte por VLT ou por 

táxis credenciados.

No site do terminal, foram introduzi-

das novas funcionalidades e ampliadas 

as informações sobre os serviços.
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A Volare anunciou que vai exportar 

35 unidades do seu modelo Volver 

Access Escolar para o DTC – Dubai 

Fabiano Todeschini assumiu no dia 

1º de julho a presidência da Volvo Bus 

Latin América. Ele substitui Luis Carlos 

Pimenta, que esteve por mais de mais 

de 35 anos na empresa. Antes de 

assumir o comando da Volvo Bus  no 

continente, Todeschini estava à frente 

dos negócios de caminhões e ônibus 

da empresa na Argentina. Com 42 

anos,  é natural de Curitiba e fez sua 

carreira no próprio Grupo Volvo, onde 

começou a trabalhar como estagiário 

em 1996. Desde então, passou por 

diferentes posições dentro da empresa.

No comando da Volvo Bus Latin 

America, Todeschini assume o desafio 

de continuar ampliando a participação 

dos ônibus da marca no mercado 

latinoamaricano e de avançar com o 

projeto de eletromobilidade da marca 

no continente, mantendo a empresa 

na vanguarda em soluções para mobi-

lidade urbana. 

A Mercedes-Benz iniciou em Amster-

dam, Holanda, a operação experimen-

tal do “Mercedes-Benz Future Bus”, 

apontado como o ônibus urbano do 

futuro, e cuja principal característica é a 

condução semiautomatizada. O veículo 

propicia uma visão de como serão os 

futuros sistemas de transporte de pas-

sageiros, ao operarem, na maior parte 

do percurso, sem a intervenção do mo-

Volare acerta a exportação de 35 miniônibus 
brasileiros Volare Access Escolar para Dubai

Taxi Company/School bus Division, 

operador de transporte de Dubai, nos 

Emirados Árabes. É a primeira venda in-

ternacional do veículo, lançado no ano 

passado, e o primeiro miniônibus da 

fabricante com piso baixo, suspensão 

pneumática “Full Air” e motor traseiro.

Segundo Gelson Zardo, diretor-geral 

da Volare, essa primeira exportação do 

modelo demonstra o foco da fabricante 

em ampliar sua atuação no mercado 

internacional. “Estamos buscando au-

mentar nossa participação no exterior.” 

O Volare Access atende as exigên-

cias do importador e conta com piso 

baixo. Outra solicitação foi a motori-

zação Euro V. Hoje, nos Emirados, a 

legislação vigente permite a comer-

cialização de veículos equipados com 

motores Euro 3, mas o cliente preferiu 

antecipar-se às futuras normas.

O Volare Access é equipado com 

motorização traseira Cummins ISF 3.8, 

com 162 cv de potência e torque de 

600 Nm a 1.500 rpm, e a direção é 

hidráulica. O motor traseiro possibilita 

fácil acesso aos componentes. Tem 

sistema de refrigeração gerenciado 

eletronicamente e dotado de quatro 

eletroventiladores.

É a primeira venda internacional do modelo.

Apenas monitorado por condutor, o veículo se orienta por câmeras, sensores, radares e GPS.

Fabiano Todeschini 
no comando da Volvo 
Bus Latin America

Um ônibus urbano de condução 
semiautomatizada em Amsterdam

torista. Este, contudo, poderá assumir, 

a qualquer tempo, e se necessário, a 

condução convencional do ônibus. Na 

condução semiautomatizada, o carro 

está trafegando a 70 km/h e se comu-

nica com os sistemas de semáforo, pro-

cedendo automaticamente nos pontos 

de ônibus, parando, abrindo e fechando 

as portas e retomando o percurso em 

velocidade progressiva.

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o



5INFORMATIVO ABRATI - JULHO/16



6 INFORMATIVO ABRATI - AGOSTO/16

A participação da Mercedes-Benz na 

venda de comerciais leves, que era de 

14% em 2011, subiu para 24,5% em 

2015. No primeiro semestre de 2016, 

a participação aumentou ainda mais, 

chegando a cerca de 26%. O segmen-

to de comerciais leves (Large Vans) 

engloba os veículos comerciais com 

3,5 a 5 toneladas de Peso Bruto Total. 

A Sprinter é o produto Mercedes-Benz  

que se enquadra nessa categoria. O 

veículo foi lançado no Brasil em 1997 

e, desde então, mais de 120.000 

unidades foram comercializadas no 

mercado brasileiro.

"Em apenas quatro anos, aumenta-

mos nosso market share em mais de 

dez pontos percentuais", reitera Carlos 

Garcia, gerente sênior de Vans da 

Mercedes-Benz do Brasil, classificando 

o resultado como "muito expressivo".

Quinze ônibus articulados, mon-

tados sobre o chassi 0 500 MA, da 

Mercedes-Benz, foram os primeiros a 

Quinze articulados O 500 MA passam a operar 
no primeiro BRT da região Norte do país

entrar em operação no sistema BRT 

de Belém, Pará, em trecho de 19 

quilômetros recém-inaugurado. A fa-

bricante dos chassis também forneceu 

assessoria especializada aos gestores 

de transporte da capital paraense para 

a implantação do BRT Belém, além de 

treinar os motoristas que operam o 0 

500 MA nos corredores do sistema. 

“Com base em sua ampla experiência e 

conhecimento, a equipe de assessoria 

em sistemas de transporte da nossa 

empresa apresentou vários estudos 

aos planejadores locais, fornecendo 

informações para que fosse desenhada 

a melhor solução frente às característi-

cas e às demandas locais”, informou o 

diretor de Vendas e Marketing Ônibus 

da Mercedes-Benz do Brasil, Walter 

Barbosa.

Um dos articulados entregues ao BRT de Belém: assistência integral da Mercedes-Benz. 

A Neobus aumenta ainda mais a presença de seus veículos nas ruas do Rio de Janeiro.

Grupo Redentor, do Rio de Janeiro, 
recebe 170 ônibus da Neobus

Comerciais leves da 
Mercedes-Benz têm 
24,5% de participação

A Neobus, de Caxias do Sul, entre-

gou 170 ônibus para o Grupo Redentor, 

do Rio de Janeiro. São 20 micro-ônibus, 

130 urbanos Mega Plus e 20 Mega 

BRT, com 21 metros de comprimento. 

Ronaldo Augusto Fontolan, dire-

tor comercial da Neobus, diz que as 

operadoras do Rio de Janeiro estão 

investindo continuamente na moder-

nização e sofisticação dos veículos 

do sistema urbano da cidade. Como 

exemplos, cita a adoção de sistemas 

de ar condicionado e a utilização das 

unidades articuladas que operam em 

linhas especiais, como os corredores 

Transoeste, (Barra da Tijuca a Campo 

Grande), Transcarioca, (Barra da Tijuca 

ao aeroporto internacional), Transolím-

pica (Deodoro a Recreio) e o futuro BRT 

Transbrasil (Deodoro ao centro pela 

Avenida Brasil), programado para ser 

inaugurado no próximo ano.
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Esta publicação pode ser acessada pela  internet: http://www.abrati.org.br
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A Scania concluiu o seu terceiro 

negócio no mercado de caminhões 

blindados, onde passou a atuar no ano 

passado. A empresa Esquadra, de Belo 

Horizonte, comprou três unidades do 

semipesado P 250 8x2. A companhia 

é especializada em transporte de alto 

valor agregado.  

Os produtos Scania escolhidos pela 

Esquadra têm cabine e baú blindados, 

cabine com quatro lugares, blindagem 

nível três, fechaduras eletrônicas em 

todas as portas, duplo sistema de 

rastreamento, divisores internos de 

cargas, plataforma traseira elevatória, 

porta com sistema de travamento in-

terno e externo. Todos os veículos são 

blindados, com tecnologia embarcada 

de segurança avançada com GPS, sis-

A Mercedes-Benz adotou como 

método padrão os mais recentes pro-

cessos de impressão 3D para fabricar 

peças de plástico destinadas a repo-

sição. A partir de setembro, 30 itens 

sobressalentes genuínos poderão ser 

encomendados e fornecidos ao toque 

de um botão a partir da impressora 3D 

utilizada pelo setor de serviços e peças 

para clientes da montadora.

As peças de reposição disponíveis 

consistem em componentes de plás-

tico de alta qualidade, com a mesma 

durabilidade das convencionais. Capas, 

separadores, capas para molas, dutos 

de ar e cabos, braçadeiras, suportes 

e elementos de controle são alguns 

exemplos da produção econômica de 

peças possibilitada por meio da impres-

sora 3D. Para produzi-las por meio de 

impressão 3D, a Mercedes-Benz está 

aproveitando a experiência da Daimler 

na utilização dessa tecnologia. 

Em 2016, a Scania está comemo-

rando 125 anos do início de suas ati-

vidades, que ocorreu na cidade sueca 

de Södertälje, onde continua mantendo 

sua sede mundial. 

De lá para cá, a companhia jamais 

deixou de acompanhar as transforma-

ções do mundo e trabalhou para posi-

cionar mundialmente sua marca, bus-

cando sempre ser reconhecida como O sistema de impressão dispensa estoque. 

Os blindados: transporte de alto valor.

Montadora vende três caminhões 
semipesados P 250 8x2, blindados

tema de videomonitoramento, botão de 

pânico, fechadura randômica, sensores 

de portas e sirenes. A nova frota tem 

capacidade técnica para transportar 

14.000 kg, com volume de 44 metros 

cúbicos.

Mercedes-Benz passa 
a produzir peças 
em impressora 3D 

Scania comemora 125 anos de 
atividades, iniciados em 1891  

sinônimo de qualidade e robustez. Ela 

sempre apresentou ao mercado veícu-

los inovadores e orientou seus esforços 

para criar, produzir e oferecer aos seus 

clientes os produtos mais avançados 

do ponto de vista tecnológico. 

A história da empresa se confunde 

com a história da indústria automo-

bilística e dos milhões de veículos 

automotores que rodam pelo planeta.
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No ano passado, cinco cidades mi-

neiras receberam o Circuito Cultural do 

Sul de Minas, patrocinado pela Garde-

nia, operadora de transporte rodoviário 

de passageiros. Agora em 2016, mais 

seis cidades serão contempladas. O 

projeto faz parte das ações de respon-

sabilidade social desenvolvidas pela 

empresa. O Circuito Cultural do Sul de 

Minas é um evento itinerante que leva 

a arte do circo para praças e ruas da 

cidades do Sul de Minas.  

Ao proporcionar a arte do circo a 

parte da população mineira, a Gardenia 

propicia eventos que se caracterizam 

pela alegria e pela arte popular. É uma 

Gardenia desenvolve Circuito Cultural em ruas 
e praças de cidades do Sul de Minas  Gerais

forma de transformar determinado fim 

de semana, em cada cidade visitada, 

em algumas horas de entretenimento 

a partir da cultura. Cada evento é de-

senvolvido em dois dias: na sexta-feira 

à tarde, as atividades são direcionadas 

às escolas. Na sexta-feira à noite e no 

sábado pela manhã, são direcionadas 

ao público em geral. São eventos aber-

tos, portanto de acesso gratuito.

Antonio Afonso da Silva, sócio presidente 

da Expresso Gardenia. 

Ônibus modernos e seguros são usados pela Gardenia para prestar os seus serviços. 

Valorizando a arte popular, atores levam 

alegria e descontração aos habitantes.

Na praça principal de cada cidade visitada, a população se concentra para ver os espetáculos.

Colocada entre as melhores empre-

sas de transporte do Brasil, a Gardenia 

oferece aos seus clientes um alto 

padrão de serviços de transporte. Fun-

dada em 1964, ela opera no transporte 

rodoviário estadual e interestadual de 

passageiros, além de atuar em turismo, 

fretamento e transporte de cargas. 

Orienta-se pela buscando permanente 

da valorização e satisfação de seus 

clientes e colaboradores e está presen-

te em mais de 150 cidades. 

A Gardenia transporta, com segu-

rança, rapidez e eficiência, mais de 6 

milhões de pessoas por ano.
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