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Confraternização do setor em Brasília
Na noite de 7 de dezembro, mais de 

350 convidados participaram do coquetel 

e jantar de confraternização da ABRATI, 

realizado no Clube Naval de Brasília. 

Patrocinado pela Mercedes-Benz do 

Brasil e copatrocinado pela Ipiranga 

Produtos de Petróleo e pela FABUS, 

mais uma vez o tradicional evento, 

que sempre marca o encerramento 

formal das atividades da Associação 

no ano, proporcionou aos participan-

tes a oportunidade de estabelecer ou 

renovar contatos, além de rever amigos 

e conhecidos.

Páginas 4 a 8

Ao fim de um ano movimentado, o setor de transporte rodoviário de passageiros se reuniu na capital federal para uma pausa festiva. 

Durante o evento, foram anunciadas as 

empresas vencedoras do Prêmio ANTP/

ABRATI de Boas Práticas no Transporte 

Rodoviário de Passageiros. Páginas 9 a 11

O Diário Oficial da União publi-

cou no último dia 14 de dezembro 

a mensagem encaminhada ao 

Senado Federal pela presidente 

Dilma Rouseff propondo a recon-

dução de Bernardo Figueiredo ao 

cargo de Diretor-Geral da Agência 

Nacional de Transportes Terres-

tres  – ANTT.

Governo propõe 
manter Bernardo 
Figueiredo 
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Bernardo Figueiredo qualificou de “muito importantes” para a modelagem da licitação as 

contribuições apresentadas pelas empresas operadoras por intermédio da ABRATI. 

Representantes das empresas associadas lotaram o audititório da Associação e participaram do encontro com o diretor-geral da ANTT.
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O Diretor-Geral da ANTT, Bernardo 

Figueiredo, garantiu aos empresários 

do setor de transporte rodoviário in-

terestadual e internacional de passa-

geiros que não vê dificuldade em fazer 

alguma mudança no modelo que a 

Agência está desenhando para licitar as 

linhas interestaduais. Ele informou que 

espera lançar o edital correspondente 

ainda em dezembro de 2011, mas res-

salvou que até o fim de janeiro de 2012 

a ANTT pretende continuar dialogando 

com os empresários em torno de uma 

minuta do futuro contrato de prestação 

de serviços. 

Figueiredo fez essas declarações 

no dia 7 de dezembro, quando compa-

receu à sede da ABRATI, em Brasília, 

para falar aos empresários sobre as 

licitações, a convite da Diretoria da 

ABRATI e do presidente Renan Chieppe. 

Bernardo Figueiredo, da ANTT, diz que não vê 
grandes dificuldades para mudanças no ProPass

Prometeu introduzir nas regras que vão 

disciplinar a prestação dos serviços 

“instrumentos que possibilitem even-

tuais reajustes, para que os próprios 

empresários possam utilizá-los no 

futuro”. Mas não entrou em detalhes 

nem avançou no raciocínio, apenas 

observou que a ideia da Agência é que 

o edital e o futuro contrato “sejam 

permeáveis”.

Bernardo Figueiredo também infor-

mou que no momento os técnicos da 
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Francisco Tude, da Auto Viação Progresso, o presidente Renan Chieppe e o 

deputado federal Mauro Lopes.

Cláudio Nelson Abreu tratou das atividades 

desenvolvidas pelo GT da Desoneração.

Bernardo Figueiredo 

e o vice-presidente da 

ABRATI, 

Luiz Wagner Chieppe.

Paula Barcellos apresentou informe sobre 

as propostas do GT de Marketing.

Agência estão reavaliando todo o trabalho 

de montagem do novo modelo. “As con-

tribuições que recebemos nos obrigaram 

a fazer uma reavaliação do que havíamos 

realizado”, disse, acrescentando que vê 

como natural a possibilidade de assumir o 

erro e fazer as correções necessárias. “Es-

tamos felizes com a contribuição da ABRATI. 

Queremos construir um processo e dar um 

salto de qualidade.”

Perguntado sobre se o tempo não é exí-

guo para a preparação adequada do processo 

licitatório, o Diretor-Geral da ANTT respondeu: 

“O prazo não vai nos obrigar a fazer nada de 

forma inadequada. De todo modo, teremos a 

oportunidade de criar instrumentos de revisão 

e de rearranjo daquilo que estamos fazendo”. 

O atual mandato de Bernardo Figueiredo 

à frente da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres vai até 17 de fevereiro de 2012, 

mas o Governo já encaminhou mensagem ao 

Senado Federal propondo sua recondução 

ao cargo. 

Ao agradecer a visita do Diretor-Geral, 

o presidente Renan Chieppe reafirmou a 

confiança dos empresários em um processo 

licitatório que atenda aos interesses das 

operadoras, do Governo e, sobretudo, dos 

usuários de transporte interestadual de 

passageiros. “Continuamos trabalhando, 

investindo e confiando. E achamos que o 

Governo precisa ter sensibilidade na con-

dução desse processo”.

Na última reunião do ano na ABRATI, 

expressivo número de associados lotou o 

auditório da ABRATI para discutir assuntos de 

interesse do setor e tomar conhecimento dos 

informes apresentados por Cláudio Nelson 

Abreu, do Grupo de Trabalho da Desoneração 

e Infraestrutura, e por Paula Barcellos, do 

Grupo de Trabalho de Marketing. O coorde-

nador dos dois grupos, Luiz Wagner Chiep pe, 

vice-presidente da ABRATI, discorreu sobre o 

trabalho realizado até aqui.
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A festa anual de confraternização da ABRATI 
reúne 350 convidados no Clube Naval de Brasília

Na noite de 7 de dezembro, 

mais de 350 convidados parti-

ciparam do coquetel e jantar de 

confraternização anual da ABRATI, 

no Clube Naval de Brasília. Como 

acontece todos os anos, o tradi-

cional evento, que marca o encer-

ramento formal das atividades da 

Associação no ano, mais uma vez 

ensejou aos participantes estabe-

lecer ou renovar contatos, além 

de rever amigos e conhecidos. 

Estiveram presentes integrantes 

do Poder Executivo, parlamenta-

res, executivos e grande número 

de empresários. Patrocinada pela 

Mercedes-Benz do Brasil e copa-

trocinada pela Ipiranga Produtos 

de Petróleo e pela FABUS, a festa 

serviu ainda como uma pausa ne-

cessária na intensa atuação que 

as empresas e sua Associação 

nacional desenvolveram ao longo 

de 2011.

Renan Chieppe, Bernardo Figueiredo e Abílio Gontijo Júnior.

Otávio Cunha e Luiz Wagner Chieppe.

João Gurcaz, deputado federal Mauro Lopes, Renan Chieppe, 

senador Acyr Gurcaz, Paulo Corso e Mário Luft.

Reinaldo Conti, João Paulo Ranalli, Roger Mansur, Axier Etzarreta e 

Wanderley Perez Avilez. 

Washington Coura, Renan Chieppe e 

Robson Rodrigues.
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Gilson Mansur, 

Aguinaldo Mariano, 

Ricardo José, 

Constantino Basile 

Valtas e Curt 

Axthelm, todos da 

Mercedes-Benz.

Maurício Ferreira, Milton 

Ferreira da Silva Jr., Flávio 

Coelho Dantas, Eden Affonso, 

Marcelo Aragão, Hélio Alves, 

Valdecir Castro, Marcos 

Morandin e Marcos Aurélio 

Mourão, todos da Ipiranga 

Produtos de Petróleo.

Ricardo José, Renan Chieppe, Gilson Mansur e Curt Axthelm. Marco de Luca e José Luis Gonçalves.
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Luiz Wagner Chieppe, Heinz Kumm Júnior, Bernardo Figueiredo, Renan 

Chieppe, Marcelo Antunes e Carlos Otávio de Souza Antunes.

Wilson Pereira, Mário Luft, Gilson Mansur e Ricardo José.

Luiz Roberto Ribeiro e Deoclécio Corradi.

João Gurcaz, Ramiro de Lima Dias e 

José Luiz Santolin.

Bernardo Figueiredo, Noboru Ofugi, Manoel Lucívio de Loyola 

e Renan Chieppe.

Altair Moreira, Carlos Otávio de Souza Antunes, 

Vivaldo Mazon e Heinz Kumm Júnior.
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Mário Luft, Ricardo Rocha, Paulo Roberto Petersen, 

Doreni Caramori e Pedro Teixeira. 

Mário Luft, Luiz Wagner Chieppe, senador Ricardo Ferraço e Paulo Porto Lima. 

Humberto Costa Antônio, Fernando Fleury, Jefferson Gomes Cunha e 

Cláudio Nelson Abreu.

Carlos Augusto Faria Féres, Altair Moreira, Alberto Velasco, 

Martinho Moura e Renan Chieppe.

Carlos Átila, Renan Chieppe, Ataíde de Almeida, Luiz 

Wagner Chieppe e José Luiz Santolin.

Antônio Bruzzi, Eduardo Monteiro Pinto, Ciro Pastore, 

Martinho Moura e Bernardo Figueiredo.



8 INFORMATIVO ABRATI - DEZEMBRO/11

Patrocínio

Copatrocínio

João Jodailson Caldas Rolin de 

Oliveira e Antonio Carlos Abreu.

Mônica e Renan Chieppe, Paulo Corso, Márcia e 

Luiz Wagner Chieppe.

Jocimar Moreira e Cláudio Flor.Vando Borges e Gislaine Borges.

Heron Manzini  e Joel Fernandes.

Eduardo Monteiro Pinto, Paulo Humberto 

Gonçalves e Antônio Bruzzi.

Alexandre Resende, Denise Cadete, senador Ricardo Ferraço 

e Valeska Pinto.
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Vencedoras da primeira edição do Prêmio ANTP 
ABRATI de Boas Práticas recebem seus prêmios

Instituído no início do segundo 

semestre deste ano, o prêmio Boas 

Práticas tem a finalidade de reconhecer 

e premiar boas práticas desenvolvidas 

por empresas operadoras de trans-

porte rodoviário de passageiros que 

atuam nos segmentos interestadual e 

internacional. Nesta primeira edição, 

oito empresas candidataram-se ao prê-

mio, inscrevendo 16 cases, que foram 

avaliados por um júri independente 
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Na festa da premiação, da esquerda para a direita: Dacio Ferreira, Paula Barcellos, Fernanda Peroba, Mário Luft, Renan Chieppe, Carlos Otávio 

de Souza Antunes, Paulo Porto Lima, Angélica Lopes, Halinka Garcia, Rodrigo Mont’Alverne, Almir Spironeli e Carlos Magalhães.

O presidente Renan 

Chieppe, da ABRATI,  

abriu a cerimônia. 

Denise Cadete, da ANTP, 

falou sobre os objetivos 

do Prêmio.
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Dacio Ferreira, Valeska Pinto e Valesca Falqueto.

Carlos Otávio de Souza Antunes e 

Noboru Ofugi.

Mário Luft e Alexandre Resende.

Valeska Pinto, Noboru Ofugi, Alexandre Resende e José Luiz Paiva Mota.

Valeska Pinto e Carlos Magalhães.

José Luiz 

Paiva Mota 

e Rodrigo 

Mont’Alverne.

Maxwel Lopes, 

Denise Cadete e 

Paula Barcellos.
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formado por cinco especialistas em 

comunicação e marketing.

Renan Chieppe, presidente da 

ABRATI, afirmou que o Prêmio Boas 

Práticas foi criado para reconhecer e 

premiar as inúmeras ações praticadas 

pelas empresas do sistema regular de 

transporte de passageiros por ônibus 

nos segmentos interestadual e interna-

cional: “Nosso setor tem estado sem-

pre à frente na prestação de serviços 

de qualidade aos passageiros, e isso 

é feito há muitos anos por operadoras 

que trabalham rotineiramente os con-

ceitos de qualidade, responsabilidade 

social e ambiental. Nosso propósito é  

dar maior visibilidade a essas ações 

e às empresas que as desenvolvem.”
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Categoria Adesão dos Colaboradores
1º lugar – JCA Holding Transportes (RJ), 
case “Novos Caminhos JCA – Uma estratégia de transformação 
organizacional a partir dos valores”.
2º lugar – Viação Águia Branca (ES), 
case “Gestão de pessoas, um processo contínuo”.
3º lugar – Expresso Guanabara (CE), 
case “Adesão dos Colaboradores”.

Categoria Atendimento ao Cliente
1º lugar – Viação Águia Branca (ES), 
case “Jeito Águia Branca de atender”.
2º lugar – Expresso Guanabara (CE), 
case “Atendimento ao Cliente”.
3º lugar – Viação Garcia (PR), 
case “Inovação tecnológica: conforto e segurança ao passageiro Garcia”.

Categoria Responsabilidade Sócio Ambiental
1º lugar – Viação Águia Branca (ES), 
case “A Sustentabilidade no Transporte Rodoviário de Passageiros”.
2º lugar – Expresso Guanabara (CE), 
case “Responsabilidade Sócio Ambiental”.
3º lugar – Empresas Reunidas Paulista de Transporte (SP), 
case “Esporte como Ferramenta de Desenvolvimento Social e Humano”.

As vencedoras

Paulo Porto Lima e Denise Cadete.

Paula Barcellos, Maxwell Lopes, 

Valesca Falqueto, Virgílio 

Pasolini, Fernanda Peroba e 

Dacio Ferreira.

Virgílio Pasolini, Noboru Ofugi e 

Fernanda Peroba.

Alexandre Resende, Almir Spironeli e 

Valeska Pinto.

Rodrigo Mont’Alverne, Angélica Lopes, Paulo Porto Lima, Halinka Garcia, Carlos 

Magalhães, Eliza Ferraz e Larissa Maia.
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A Auto Viação 1001 foi apontada 

como a maior e melhor empresa 

operadora de transporte rodoviário de 

passageiros na edição 2011 do prêmio 

Maiores & Melhores do Transporte e Lo-

gística. Para fazer a escolha, o prêmio 

1001 conquista o prêmio Maiores & 
Melhores do Transporte e Logística 

analisa 41 modalidades e contempla 

as empresas que mais se destacam 

sob os mais rigorosos critérios. O prê-

mio Maiores & Melhores é promovido 

pela OTM Editora, que edita as revistas 

Transporte Moderno e TechniBus.

Em dezembro, controladores, executivos e colaboradores da 1001 festejaram a conquista. 

José Antônio Fernandes Martins, 

presidente do Simefre.
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O Instituto JCA anunciou a realiza-

ção dos vários cursos do seu Programa 

Oficina de Ensino para o próximo ano. 

Os cursos serão:  Funilaria e Solda (16 

vagas), Mecânica a Diesel/Injeção 

Eletrônica (32 vagas), Eletricidade/

Refrigeração Veicular (16 vagas),  Pin-

tura Automotiva (16 vagas) e Auxiliar 

Administrativo (16 vagas). As inscri-

ções poderão ser feitas no p0eríodo 

de 3 a 18 de janeiro próximo. Todos os 

cursos exigem que o aluno esteja, no 

mínimo, cursando o 9º ano do Ensino 

Fundamental. 

Para se inscrever, o jovem precisa 

apresentar cópia do RG e do CPF, uma 

foto 3x4, comprovante de residência, 

comprovante de renda de todos os 

que  moram na casa e comprovante 

de escolaridade. Maiores informações 

pelo telefone (21) 2627-7200. O edital 

completo do processo seletivo pode ser 

acessado no site www.ijca.org.br

Instituto JCA divulga 
Cursos do Programa 
Oficina de Ensino

Conforme balanço divulgado pelo 

presidente do Simefre – Sindicato 

Interestadual da Indústria de Mate-

riais e Equipamentos Ferrroviários e 

Rodoviários –, José Antônio Martins, 

no período de janeiro a outubro de 

2011 as empresas da área de carro-

çarias rodoviárias fabricaram 29.041 

unidades e registraram crescimento 

de 8,3% sobre as 26.804 unidades do 

ano passado.

Nos dez primeiros meses do ano, 

as vendas domésticas somaram 

25.718 unidades – desempenho 11,1% 

acima das 23.166 carroçarias vendidas 

em 2010. 

Graças ao crescimento do mercado, o Brasil está 
produzindo 8,3% mais carroçarias neste ano

Já as exportações totalizaram 

3.313 unidades, com recuo de 8,9% 

ante as 3.638 unidades exportadas 

até outubro do ano passado. A projeção 

para 2011 indica que serão produzidas 

entre 35.000 e 35.600 unidades.

Só a Marcopolo, maior encarroça-

dora brasileira, prevê uma produção 

próxima de 30.200 unidades, conside-

rado o período de janeiro a dezembro de 

2011. Até o fim de setembro ela havia 

fabricado 23.242 ônibus. Parte da 

produção foi para o mercado externo.

A Marcopolo vem buscando firme-

mente a internacionalização. Agora 

mesmo, acabou de assinar o contrato 

de aquisição de 75% de participação na 

Volgren Australia Pty. Limited, empresa 

encarroçadora da Austrália.
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Vinte ônibus da Santa Brígida passam a utilizar o combustível alternativo. Em quatro meses a chamada Ecofrota terá 440 ônibus. 

Ônibus urbanos Mercedes-Benz 

movido a diesel de cana de açúcar 

foram testados durante um ano pela 

Viação Santa Brígida, de São Paulo, em 

condições normais de operação. Agora, 

a operadora anunciou sua aprovação ao 

novo combustível e informou que está 

incluindo em sua frota 20 unidades 

do modelo O 500 movidos a diesel 

de cana. Trata-se de um combustível 

Ônibus Mercedes-Benz com mistura de diesel 
de cana passam a integrar a frota de São Paulo

alternativo que reduz as emissões de 

material particulado (MP) sem aumen-

tar as de óxidos de nitrogênio. Não há 

necessidade de fazer alterações no 

motor e o consumo é reduzido.

Nos próximos quatro meses, cerca 

de 440 ônibus Mercedes-Benz movidos 

a diesel de cana e adquiridos por várias 

empresas deverão entrar em circulação 

na cidade de São Paulo.

Nos testes,  a Viação Santa Brígida 

utilizou três ônibus Mercedes-Benz, que 

foram abastecidos com 10% de diesel 

de cana e 90% de diesel comercial. 

Para Ricardo Silva, da Mercedes-

-Benz, os testes com diesel de cana 

demonstraram a alta competência do 

Centro de Desenvolvimento Tecnológi-

co da Mercedes-Benz do Brasil na utili-

zação de biocombustíveis sustentáveis.
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Esta publicação pode ser acessada pela  internet: http://www.abrati.org.br
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

A Construtora Camargo Corrêa 

adquiriu 60 unidades do caminhão 

extrapesado Actros 4844 8x4, além 

de nove unidades do pesado Axor 

Premium 3344 6x4, ambos na versão 

basculante, para serem empregados 

Construtora Camargo Corrêa compra 115 caminhões 
da marca Mercedes-Benz para uso em grandes obras

Com os novos caminhões, a marca Mercedes-Benz eleva o percentual de sua participação na frota da Camargo Corrêa.

Linha de montagem da Mercedes-Benz.

em operações de movimentação de 

rocha e terra. 

O pedido incluiu ainda um lote de 

18 unidades da versão plataforma do 

caminhão pesado 2726 6x4 da Linha 

Tradicional, 16 basculantes 2726 6x4, 

um semipesado Atego 1725 4x4 e 

dois semipesados 1718 4x2 da Linha 

Tradicional. 

A Camargo Corrêa tem frota de 

1.200 caminhões. Nada menos que 

40% são da marca Mercedes-Benz.

A Mercedes-Benz conquistou os tro-

féus de vencedora do Prêmio NTC For-

necedores do Transporte 2011 em três 

categorias de veículos: Montadora de 

Veículos Semileves e Leves, Montadora 

de Caminhões Médios e Semipesados 

e Fabricante de Motores Diesel para 

Caminhões Semileves e Leves. O prê-

mio é concedido pela NTC&Logística. 

Com as três conquistas de 2011, a 

Mercedes-Benz vence em três categorias do Prêmio NTC 
Mercedes-Benz conta agora com 47 

troféus desde que a NTC criou o seu 

prêmio. Este ano, pela 14ª vez conse-

cutiva, a marca foi considerada a me-

lhor fornecedora de caminhões leves, 

médios e semipesados. No segmento 

de semileves, conquistou pela 13ª vez 

o título de melhor fornecedora. E pelo 

6º ano seguido, foi premiada como 

fabricante de motores para caminhões.  
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A Scania mundial está lançando na 

Europa uma nova edição da competição 

Melhor Motorista de Caminhão, aberta 

aos profissionais de 39 países. Ela 

espera receber cerca de 55.000 inscri-

ções. A competição foi criada para cha-

mar a atenção dos motoristas e avaliar 

e valorizar suas habilidades, tendo em 

vista contribuir para a maior segurança 

nas estradas e para a valorização da 

profissão. Ao mesmo tempo, os  pro-

fissionais são conscientizados acerca 

da necessidade de uma condução que 

alie eficiência à redução da emissão 

de poluentes. 

Nos próximos meses a companhia 

vai anunciar a realização de outras eta-

pas do Melhor Motorista na Austrália, 

Hong Kong, Argentina, Coreia, México, 

Cingapura, China, Chile, Malásia, Peru 

e África do Sul. A rodada do Brasil de-

verá ser anunciada em 2012.

A Iveco anunciou que já foram ven-

didas no Brasil 20.000 unidades do 

seu caminhão extrapesado Stralis. O 

modelo chegou ao mercado brasileiro 

em 2004. No momento, o fabricante 

prepara um novo modelo para o seg-

mento – o Stralis AS –, com cabine 

maior, painel de luxo e potências de 

440, 480 e 560 cv.

No dia 1º de dezembro, a Iveco inau-

gurou sua centésima concessionária no 

Brasil, a Mercalf, filial de Jundiaí-SP.

Caminhão Iveco 
Stralis já vendeu 
20.000 unidades

A Neobus forneceu 50 unidades do 

seu ônibus Mega BRT para o Sistema 

Transantiago, que faz parte do sistema 

de transporte coletivo da capital chile-

na. Os veículos foram comprados pelo 

Grupo Veolia, que investiu cerca de 

U$ 10 milhões na aquisição. Os Mega 

BRT vão circular em seis comunidades 

da Zona Norte de Santiago. Todos 

são do modelo com 12,8 metros de 

comprimento. 

Unidades iguais a essas já estão 

em circulação em várias cidades bra-

sileiras, a exemplo do Rio de Janeiro, 

Curitiba, Goiânia, Manaus, Florianópo-

lis e Porto Alegre.

A prefeitura de Manaus adquiriu 

502 novos ônibus urbanos destinados 

às principais operadoras de transporte 

da capital amazonense. Todos são 

Marcopolo, sendo 406 do modelo To-

rino e 96 do modelo Viale Articulado. 

Segundo Paulo Corso, diretor comercial 

da encarroçadora para o mercado brasi-

leiro, os ônibus urbanos da marca têm 

grande participação na frota circulante 

de Manaus. Os veículos estão sendo 

fornecidos às empresas operadoras 

City, Coroado, Integração, Líder, Ron-

dônia, São Pedro, Transtol, Vega e 

Via Verde. Os Viale Articulado foram 

montados sobre o chassi Volvo B12M 

O tradicional Unimog, veículo off-

-road da Mercedes-Benz, conquistou 

mais um importante prêmio internacio-

nal. Um estudo futurista desenvolvido 

pela montadora para esse veículo foi 

considerado o melhor entre os melho-

res no Red Dot Award, um dos mais 

importantes prêmios de design do 

mundo. O conceito proposto preserva 

aspectos como a elevada altura em 

relação ao solo, as molas helicoidais 

e o desenho da armação, que sempre 

caracterizaram o Unimog.

Prefeitura de Manaus compra 500 
novos ônibus urbanos Marcopolo

e têm capacidade para 62 passageiros 

sentados.  Os Torino têm três tipos 

de chassi: Volvo B270F, Mercedes 

OF1722 e Volkswagen 17230.

Ônibus entregue às operadoras de Manaus.

O Unimog do futuro: inspirado na Natureza.

Scania lança na 
Europa a competição 
Melhor Motorista

Premiado o design 
futurista do Unimog, 
da Mercedes-Benz

Neobus fornece 50 
articulados para o 
Sistema Transantiago
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No dia 9 de dezembro, com a pre-

sença de Paulo e Mauro Bellini, presi-

dente e vice-presidente do Conselho 

de Administração, foi inaugurado na 

unidade Ana Rech o Centro de Docu-

mentação Memória Marcopolo, espaço 

destinado a reunir e preservar a história 

da encarroçadora, e também a mostrar 

como se deu a formação e desenvol-

vimento do pólo industrial da cidade 

de Caxias do Sul-RS. O Centro reúne 

A Marcopolo inaugura na Unidade Ana Rech, em 
Caxias do Sul, seu Centro de Documentação Memória  

diferentes peças como reportagens 

de jornais, documentos da empresa, 

fotos, vídeos, campanhas publicitárias, 

miniaturas, num total de mais de 60 mil 

itens. Desta forma, resgata os princi-

pais momentos da história de mais de 

62 anos da companhia. Também estão 

expostos os troféus e prêmios recebi-

dos pela empresa em reconhecimento 

ao seu desempenho no segmento de 

transporte e na comunidade. Os visi-

tantes podem acompanhar uma linha 

do tempo por intermédio de uma tela 

interativa.

“Preservar o passado é uma forma 

de homenagear os que fizeram parte 

de uma história e também de permitir 

que gerações futuras aprendam e se 

desenvolvam a partir de experiências 

já vivenciadas”, disse o diretor do Con-

selho de Administração da Marcopolo 

e idealizador do projeto, Valter Pinto.
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Ivoncy Ioschpe e Paulo Bellini descerram a placa comemorativa. Muito bem preservada, a foto mostra antigas instalações da empresa.


