
DEZEMBRO 2017

Confraternização de fim de ano e entrega do 
Prêmio Boas Práticas reúnem o setor em Brasília

2017

Na noite de 5 de dezembro, o setor 

de transporte rodoviário interestadual 

e internacional de passageiros se 

reuniu em Brasília, em festa anual 

de confraternização patrocinada pela 

Mercedes-Benz e copatrocinada pela 

Ipiranga Produtos de Petróleo e a FA-

BUS. Foram apoiadoras a ClickBus e a 

RJ Consultores. O encontro serviu de 

cenário para o anúncio dos resultados 

do Prêmio Boas Práticas do Transporte 

Terrestre de Passageiros de 2017. Foi 

vencedora a Expresso Princesa dos 

Campos, sendo a Expresso Guana-

bara qualificada como Referencial de 

Excelência. Viação Garcia e Expresso 

Gardenia receberam Menção Honrosa. 

Associados, representantes das montadoras e encarroçadoras, além de integrantes dos altos escalões federais, prestigiaram a festa.

Os representantes da Princesa dos Campos, Florisvaldo Hudinik e Alexandre Gulin, ladeados 

por Alexandre Resende e Eduardo Tude, recebem o troféu do Prêmio Boas Práticas 2017. 
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Princesa dos Campos, a grande vencedora do 
Prêmio ANTP/ABRATI de Boas Práticas 2017

A Expresso Princesa dos Campos 

foi a grande vencedora da sétima edi-

ção do Prêmio ANTP – ABRATI de Boas 

Práticas no Transporte Terrestre de 

Passageiros 2017.

O troféu de Referencial de Excelên-

cia foi conferido à Expresso Guanabara; 

Menções Honrosas foram atribuídas às 

empresas Viação Garcia e Expresso 

Gardenia.

Participaram da sétima edição do 

Prêmio as empresas Reunidas Paulista 

de Transportes, Expresso Princesa dos 

Campos, Expresso Gardenia, Expresso 

Guanabara, Viação Águia Branca e 

Viação Garcia.

O evento teve o patrocínio da Mer-

cedes-Benz, o copatrocínio da Ipiranga 

Produtos de Petróleo e da FABUS, e o 

apoio da ClickBus e da RJ Consultores.

Os trabalhos foram analisados por 

um júri integrado pelos especialistas 

em transporte Alexandre Resende, José 

Luiz Paiva Mota, Miguel Sérgio Lima, 

Noboru Ofugi e Roberto Sganzerla.

As premiações foram entregues aos 

vencedores pelo presidente do Conse-

lho Deliberativo da ABRATI, Eduardo 

Tude, em concorrida solenidade na 

noite de 5 de dezembro, por ocasião 

do jantar anual de confraternização 

do setor. O jantar congregou no Clube 

Naval de Brasília expressivo número 

de empresários e representantes da 

indústria de ônibus.

Instituído em 2011, o Prêmio é um 

evento promovido pela ANTP e pela 

ABRATI, buscando o objetivo de confe-

rir visibilidade e reconhecimento aos 

esforços das empresas para promoção 

do transporte rodoviário de passageiros 

interestadual e internacional.

Representantes das empresas que participaram da sétima edição do prêmio recebem certificados. 
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Na entrega do Prêmio, Francisco Gomes Neto, Paulo Corso, Alexandre Gulin, Florisvaldo 

Hudinik, Alexandre Resende, Luiz Roberto Ribeiro da Fonseca e  André Luiz Oliveira.

Hudinik: seguimos buscando a excelência.

A vitória foi 
da Princesa 
dos Campos

A vencedora de 2017, Expresso 

Princesa dos Campos, já havia partici-

pado de edições anteriores do Prêmio e 

recebido menções honrosas. Agora, ela 

concorreu com o projeto denominado A 

menor distância entre você e a solução, 

que começou a ser implementado em 

2015 e exigiu um processo de restau-

ração do setor de 0800 da operadora 

e a criação do Departamento de SAC 

– Serviço de Atendimento ao Cliente. O 

objetivo era personalizar o atendimento 

e proporcionar uma experiência diferen-

ciada ao cliente.

Além da criação do Departamento 

de SAC, foram desencadeadas várias 

outras ações, como benchmarking, 

mudança do modelo de gestão, cen-

tralização do atendimento de todos 

os serviços da empresa, aumento das 

vendas via 0300, alteração e imple-

mentação de processos, ampliação 

do quadro de profissionais, mudança 

de estrutura física e, principalmente, 

mudança de comportamento dos pro-

fissionais no aspecto de proatividade 

no atendimento. 

Como resultado, observou-se uma 

crescente valorização da relação com 

os clientes, de modo a gerar boas 

experiências e satisfação por meio de 

atendimento multicanal.

A Expresso Princesa dos Campos 

atua no mercado desde 1934 e opera 

nos segmentos de passageiros, enco-

mendas, encomendas expressas e fre-

tamento contínuo e eventual. Além da 

sede em Ponta Grossa/PR, ela dispõe 

de 12 garagens próprias, em Curitiba, 

Cascavel, Foz do Iguaçu e Registro.

Transporta 11 milhões de passa-

geiros por ano, e sua frota de 370 mo-

dernos ônibus percorre anualmente em 

torno de 30,6 milhões de quilômetros. 

Emprega mais de 1.300 profissionais, 

e tem 2.000 profissionais terceirizados 

em mais de 700 cidades dos estados 

do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. 

“Receber o reconhecimento das 

principais entidades do nosso ramo 

de atuação demonstra que estamos 

no caminho certo, o que nos motiva a 

continuar buscando a excelência nos 

processos de gestão da empresa”, de-

clarou o executivo Florisvaldo Hudinik, 

presidente da Princesa dos Campos, 

a propósito da vitória da Princesa do 

Campos no Prêmio Boas Práticas. 

Para ele, a primeira colocação ob-

tida representa também um reconheci-

mento ao esforço e dedicação de cada 

um dos profissionais da companhia. Ele 

lembra que, como resultado dessa de-

dicação, uma pesquisa de satisfação, 

“Estamos no 
caminho certo”
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no início do segundo semestre deste, 

ano deu à Princesa dos Campos uma 

avaliação positiva de mais de 99% dos 

clientes entrevistados. 

“O índice é muito expressivo – afir-

mou – e demonstra o resultado de um 

trabalho que vem sendo realizado de 

forma permanente, envolvendo cada 

um e todos os profissionais. O Prêmio 

nos motiva a continuar trabalhando 

com foco na qualidade dos serviços 

e produtos oferecidos aos clientes.”

Finalizando, explicou que se trata 

de um trabalho contínuo para melhorar 

os processos internos de gestação, 

com governança corporativa.
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Expresso Guanabara, Referencial de Excelência
Com o projeto e-Connect Gua-

nabara, a Expresso Guanabara foi 

qualificada pelo júri do Prêmio Boas 

Práticas como Referencial de Excelên-

cia. Trata-se de um programa voltado a 

um novo perfil de cliente, conectado e 

interativo, que busca facilidades para 

comprar suas passagens e deseja ob-

ter vantagens como contrapartida para 

sua fidelidade à empresa.

O e-Connect Guanabara interconec-

ta as diversas ações de interatividade 

e conveniência da companhia, de modo 

a proporcionar economia de tempo e 

facilitar a vida do cliente. Entre outras, 

as ações compreendem a compra de 

passagens via internet, por aplicativo 

e nos totens de autoatendimento 

instalados nas Agências Conceito da 

empresa; a recompensa de fidelidade 

com o programa Afetividade; conexão 

via mídias sociais e, por fim, a dispo-

nibilização de Wi-Fi durante as viagens.

O projeto é resultado do acompa-

nhamento sistemático que a empresa 

faz das mudanças de comportamento 

do consumidor a partir das novas tec-

nologias, e também da constante rea-

lização de pesquisas, cujos resultados 

fornecem a base para o planejamento 

e para o desencadeamento de ações 

e estratégias da companhia.

A Expresso Guanabara atua no 

transporte interestadual e intermuni-

cipal de passageiros e tem sede em 

Fortaleza-CE. Opera em 12 estados e 

no Distrito Federal, atendendo a mais 

de mil localidades das regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste. Em média, 

transporta 6 milhões de passageiros 

por ano. Possui uma frota moderna 

composta por aproximadamente 400 

veículos, com idade média de apenas 

dois anos. Todos os anos, são renova-

dos 25% da frota. 

O quadro de funcionários da ope-

radora é formado por cerca de 2.000 

colaboradores.

Alexandre Resende, Angélica Lopes, Carlos Magalhães, Eduardo Tude, Rodrigo Mont’Alverne 

e Flávio Bandeira, da Expresso Guanabara: entrega do troféu Referencial de Qualidade.

Compra de passagem em totens, uma das facilidades oferecidas pelo projeto e-Connect.
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Menção Honrosa para a Viação Garcia

Alexandre Resende, Estéfano Boiko, Eduardo Tude e José Boiko: Menção Honrosa para a Garcia. 

O Novo Kit Conforto: travesseiro e manta higienizados, empacotados e embalados a vácuo.

O projeto Novo Kit Conforto, imple-

mentado pela Viação Garcia nos seus 

ônibus Cabine-Cama, valeu-lhe Menção 

Honrosa no Prêmio ANTP-ABRATI 2017. 

O Kit Conforto conta com a chancela 

de uma das redes de hotéis e resorts 

mais tradicionais no país – o Hotel 

Bourbon –, que se destaca também 

pela qualidade e higiene da rouparia. 

O kit é entregue aos passageiros da 

empresa no momento do embarque e 

consta de travesseiro e manta cuidado-

samente higienizados e empacotados a 

vácuo em embalagem oxibiodegradável 

lacrada. A higienização é feita após 

cada viagem, na lavanderia industrial 

da empresa.

Com a padronização desses itens, 

a Garcia buscou proporcionar ao usuá-

rio o conforto de um hotel de primeira 

linha nas viagens, e também garantir 

qualidade a preços bem mais acessí-

veis do que os oferecidos pelo modal 

aéreo. Viabiliza, assim, um outro obje-

tivo, a fidelização do cliente.

O serviço com os ônibus Cabine-Ca-

ma entrou no mercado brasileiro como 

um forte concorrente do modal aéreo, 

com base na oferta de conforto, priva-

cidade e tecnologia no atendimento a 

algumas rotas de linhas estaduais e 

interestaduais nos estados de Santa 

Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de 

Janeiro.

Fundada em 1934, a Viação Garcia 

tem sede em Londrina-PR, e se coloca 

entre as cinco maiores empresas de 

transporte rodoviário de passageiros 

do Brasil. Desde 2014, ela faz parte 

do Grupo GBS (Garcia Brasil Sul). Suas 

operações utilizam aproximadamente 

800 ônibus, sendo de dois anos a 

idade média da frota operante, que 

percorre mensalmente 6 milhões de 

quilômetros. Seus serviços são levados 

a sete estados: Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná, São Paulo, 

Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e 

Minas Gerais. 

Por ano, os ônibus da Viação Garcia 

transportam 22 milhões de passagei-

ros, em média.  

No Paraná, o Grupo GBS também 

opera no transporte metropolitano,  

com 18 linhas que partem de grandes 

polos como Londrina e Maringá.
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A Expresso Gardenia já havia sido 

Menção Honrosa em 2016, e agora 

repetiu o feito, desta vez com o pro-

jeto intitulado Realidade virtual como 

Gardenia, duas vezes Menção Honrosa

Com os óculos, o treinando vê imagens que mostram erros e acertos no atendimento.

Rejane Sena Luberiaga recebe Menção Honrosa atribuída à Expresso Gardenia.

ferramenta de treinamento e melhoria 

do atendimento ao cliente. A implemen-

tação do projeto consistiu na adoção de 

uma nova forma de treinamento do pes-

soal, que proporciona aos funcionários 

um ambiente virtual artificial criado a 

partir de vídeos sobre situações reais.  

Usando óculos especiais, o treinando 

vive uma situação bastante realística 

em que são retratadas, por exemplo, 

situações de erro e situações de acerto 

no tratamento dispensado a clientes.

Em resumo, é um método em que 

o treinando aprende imitando o que 

vivenciou no ambiente virtual.

Na avaliação da operadora, os 

treinamentos com o uso de realidade 

virtual demandam menos tempo de 

aprendizado, facilitam a realização de 

ações nas diferentes localizações da 

empresa e resultam em menor custo. 

Também foram observadas nítidas 

vantagens quanto ao foco no cliente, 

como demonstram os indicadores ope-

racionais mensais e a queda no número 

de reclamações de usuários.

A Expresso Gardenia atua no 

transporte rodoviário estadual e inte-

restadual de passageiros, turismo e 

fretamento, e está presente em mais 

de 150 municípios, tendo como princi-

pais áreas atendidas as cidades do Sul 

de Minas Gerais, como Pouso Alegre, 

Itajubá, Poços de Caldas, Santa Rita 

do Sapucaí, São Lourenço e Caxambu, 

entre outras.

Anualmente, ela transporta mais 

de 6 milhões de pessoas e movimenta 

um volume próximo de 800 toneladas 

de cargas e encomendas. A empresa 

conta com frota de 350 ônibus com 

idade média de cinco anos. Sua força 

de trabalho soma mais de 1.000 cola-

boradores diretos, além de consultorias 

fixas de áreas multidisciplinares do 

negócio.
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A marca que todo mundo confia.

Tecnologia, conforto e segurança. Chassis de ônibus  
rodoviário Mercedes-Benz, o Mercedes-Benz da galera.
Pensando no coletivo. Pensando no futuro.

mercedesbenzonibus

Quando a Mercedes-Benz cria um chassi ela pensa em tudo, especialmente no coletivo. É por isso que hoje ela 
oferece soluções com a mais completa linha do mercado. Produtos que entregam eficiência, rentabilidade, e que 
garantem maior desempenho, economia, conforto e respeito ao meio ambiente. Porque para a Mercedes-Benz, 
investir em mobilidade urbana é investir na qualidade de vida das cidades.

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

6045_Mer_An onibus galera Inf Abrati_205x275_Fab.indd   1 11/10/17   5:45 PM
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A marca que todo mundo confia.

Pela vida. Escolha o trânsito seguro.

Tecnologia, conforto e segurança. Chassis de ônibus  
rodoviário Mercedes-Benz, o Mercedes-Benz da galera.
Pensando no coletivo. Pensando no futuro.

mercedesbenzonibus

Quando a Mercedes-Benz cria um chassi ela pensa em tudo, especialmente no coletivo. É por isso que hoje ela 
oferece soluções com a mais completa linha do mercado. Produtos que entregam eficiência, rentabilidade, e que 
garantem maior desempenho, economia, conforto e respeito ao meio ambiente. Porque para a Mercedes-Benz, 
investir em mobilidade urbana é investir na qualidade de vida das cidades.

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

6045_Mer_An onibus galera Inf Abrati_205x275_Fab.indd   1 11/10/17   5:45 PM



8 INFORMATIVO ABRATI - DEZEMBRO/17

Patrocínio Copatrocínio Apoio

Setor rodoviário de passageiros mantém a  
tradição do encontro anual de confraternização

Na noite de 5 de dezembro, com um jantar 
no Clube Naval de Brasília, o setor de transporte 
rodoviário de passageiros manteve, em 2017, 
como tem feito ano após ano, a tradição dos en-
contros de confraternização do setor. Mais uma 
vez, empresários e executivos de operadoras de 

transporte rodoviário interestadual e internacional 
de passageiros, associadas da ABRATI, puderam 
ter uma proveitosa troca de ideias não somente 
entre si, mas também com diretores e funcionários 
de órgãos do poder concedente, como mostram 
as imagens desta página e das próximas.

Vista do salão principal do Clube Naval de Brasília, que mais uma vez recebeu empresários e representantes de órgãos do poder concedente.

Alexandre Resende e Marcela Constantino. Rogério Butor, João Paulo Ranalli e Jorge Carrer.
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Régis Cavalcanti, Alexandre Jacob, Rafael Lacerda, Brenda Freitas e Paulo Jacob Neto.

Maurício Lourenço da Cunha, Rogério Soares, José Gildo Vendramini, Eduardo Tude, Rubens Ramone.

Iracele Mascarello, Kelly Mascarello Muffato e Antonio Carlos Capecce.

Eduardo Tude e Jorge Bastos.

Estéfano Boiko, José Boiko, Aguinaldo Mariano, Rogério Soares e 

Mauricio Lourenço da Cunha.

Alexandre Resende, Paula Barcelos e Fernanda 

Peroba.
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Adalberto Maluf, Tyler Lee e Eduardo Tude.

Marcelo Fontana e Paulo Roberto Mutterle. Francisco Gomes Neto, Paulo Porto, Wilson Pereira e Paulo Corso.

Marcelo Aragão, André Soares e Valdecir de Castro.

Doreni Caramori, Anazélia Caldas, José Luiz Santolin, José Luiz Paiva Mota e Ataíde Almeida.
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Angela Trindade e Noboru Ofugi. Walter Barbosa e Luana Fleck.

Deoclécio Corradi, Eduardo Tude, Leonardo de Moraes Soares e Tiago 

Zanette.

Fernanda Peroba, Darcy Ferreira da Silva, Sebastião Barreira e Paula Barcelos.

Eduardo Tude, Kelly Mascarello Muffato, Iracele Mascarello e 

Paulo Roberto Mutterle.
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Gérson Oger, José Cezário, Paulo Humberto Naves Gonçalves e 

Noboru Ofugi. Walter Barbosa, Paulo Porto e Aguinaldo Mariano.

Wilson Pereira, Gustavo Rodrigues, Aguinaldo Mariano e 

Paulo Humberto Naves Gonçalves.André Luiz Oliveira, Cláudio Medeiros, Letícia Kitagawa e Rodrigo Mont’Alverne.

Dennis Beck Pires, Marcelo Aragão, Cláudio Flor, Miguel Lacerda de Almeida e Valdecir de Castro.
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Juliano de Freitas, Ataide Almeida, Rosemeire Lopes Fontes e Ismael Souza Silva.

Paula Barcelos e Maria Fernanda Mota.

Eduardo Tude e Walter Barbosa. Música de qualidade para um jantar ainda mais agradável.

Jocimar Moreira, Ângelo Padula Filho e Silvio Munhoz.
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No mesmo dia do jantar de con-

fraternização e entrega dos prêmios 

Boas Práticas no Transporte Terrestre 

de Passageiros, na parte da manhã, 

os associados da ABRATI se reuniram 

no auditório da sede para um encontro 

com a diretoria. Na oportunidade, foram 

prestadas aos presentes informações 

sobre o andamento de várias das ques-

tões de interesse geral.

Após a parte inicial, a reunião teve 

a presença do Diretor-Geral da ANTT, 

Jorge Luiz Macedo Bastos, do Diretor 

da Agência, Marcelo Vinaud Prado, 

e da assessora especial Maria Alice 

Nascimento Souza, recém integrada 

ao time da Agência, e que está como 

responsável pelo combate ao transpor-

te clandestino.

O diretor Marcelo fez uma explana-

ção dos principais assuntos em anda-

mento no âmbito da Agência, destacan-

do a implantação do MONITRIP e sua 

importância para o setor rodoviário de 

passageiros, a questão da certificação 

dos equipamentos necessários para a 

operação das companhias e o problema 

dos clandestinos.

Diretores da ANTT falam a associados na ABRATI

Falando a seguir, Maria Alice deta-

lhou como a agência pretende enfrentar 

o transporte clandestino, enfatizando a 

necessidade de se ter um diagnóstico 

preciso da real situação. Maria Alice 

antes de vir para a Agência, atuou como 

diretora-geral da Polícia Rodoviária 

Federal, tendo grande experiência na 

área.

Os eixos a serem trabalhados serão 

os de fiscalização, regulamentação, 

comunicação e marketing, com amplas 

campanhas, e uso de tecnologia.

O Diretor-Geral da ABRATI, José Luiz Santolin, apresentou os visitantes.

Jorge Bastos: sobre assuntos pendentes.

Marcelo Vinaud Prado: atuação da Agência. 

Maria Alice Nascimento e Souza falou sobre 

a questão dos clandestinos.

O diretor geral da ANTT, Jorge Bas-

tos, falando a seguir, destacou o bom 

trabalho realizado junto com a ABRATI, 

dentro de um alto nível de discussões 

técnicas. Em fevereiro próximo Jorge 

Bastos encerra seu mandato à frente 

da Agência.

Fo
to

s:
 Jú

lio
 F

er
na

nd
es



15INFORMATIVO ABRATI - DEZEMBRO/17

2017
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Viação Cometa e Auto Viação 1001 recebem o 
Troféu Maiores & Melhores do Transporte 2017 

João Batista Ribeiro, José Antonio Valiati e Hernan Pablo 

Enrice na entrega do Prêmio Destaque IBEF-RS.
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José Antonio Valiati, Diretor 

Financeiro e diretor de Relações 

com Investidores da Marcopolo, 

foi escolhido “O Equilibrista – 

Executivo de Finanças do Ano” 

de 2017 pelo Instituto Brasileiro 

de Executivos de Finanças do 

Rio Grande do Sul (IBEF-RS).  

Valiati recebeu o título no início 

de dezembro, em Porto Alegre. 

O prêmio é um reconhecimento 

ao profissional de finanças com 

performance diferenciada.

Valiati, da Marcopolo, é “O Equilibrista” do Ano

A Viação Cometa e a Auto Viação 1001, 

ambas empresas do Grupo JCA, receberam 

o Troféu Maiores do Transporte & Melhores 

do Transporte 2017, no setor de transporte 

rodoviário de passageiros, por seus resul-

tados financeiros até 31 de dezembro de 

2016. O Prêmio é oferecido anualmente pela 

OTM Editora. A Cometa e a 1001 dividiram a 

primeira colocação em virtude de empate na 

sua pontuação. A análise dos balanços foi 

feita por equipe especializada contratada pela 

OTM Editora. O evento, realizado no Hotel 

Transamérica, em São Paulo, contou com a 

presença de mais de 500 pessoas.
Fernando Guimarães, Diretor Executivo da Viação Cometa, ladeado por Cesar 

Borges, da ABCR e Walter Barbosa, da Mercedes-Benz, na entrega do troféu.

Graduado em Ciências Con-

tábeis e Direito, e pós-graduado 

em Gestão Organizacional, Va-

liati entrou para a Marcopolo em 

1980. Desde 2003, é diretor de 

Controladoria e Finanças, sendo 

responsável pelas áreas Finan-

ceira, Contábil, Fiscal, Custos, 

Faturamento, Planejamento, 

Jurídica e Tecnologia da Informa-

ção da companhia e de todas as 

coligadas/controladas no Brasil 

e no exterior.
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Patrocínio Copatrocínio Apoio

Em 2017, a Viação Garcia investiu 

mais de R$ 60 milhões na compra 

de ônibus zero quilômetro, que foram 

entregues à empresa ao longo do ano 

e cujas últimas unidades foram apre-

sentadas há pouco, em evento festivo, 

dia 6 de dezembro, em Londrina. Com 

elas, a companhia passa a contar, nas 

suas linhas interestaduais, com uma 

frota cuja idade media é de dois anos. 

Além de moderna, a nova frota 

está perfeitamente dimensionada para 

todas as operações da empresa, tanto 

em quantidade como, principalmente, 

em termos de atualização tecnológica. 

Isso inclui, por exemplo, ônibus do tipo 

Double Decker (dois andares) de 14 

metros e os novíssimos 15 metros.

Garcia conclui a etapa 2017 da renovação de sua 
frota e apresenta os novos veículos em Londrina

Um dos novos ônibus Marcopolo 1800 DD (Double Decker) da Viação Garcia: 15 m de comprimento e novo conceito de conforto e segurança.

Estéfano Boiko Júnior, vice-presidente do 

Grupo Brasil Sul, controlador da Garcia.

“É a menor idade de uma frota de 

ônibus rodoviários do Brasil” – declara 

José Boiko, presidente do Grupo Bra-

sil-Sul, controlador da Viação Garcia. 

O vice-presidente do Grupo, Estéfa-

no Boiko Júnior, complementa:

“Temos a inovação como outra 

obsessão, tanto a inovação tecnológica 

como o aperfeiçoamento do atendimen-

to por meio de detalhes, da humaniza-

ção e das parcerias comerciais.” 

No evento em Londrina, os execu-

tivos da Garcia anunciaram novidades 

nas operações, entre elas o início do 

Serviço non stop Maringá-Londrina-São 

Paulo, na categoria leito-cabine. Não 

há paradas no meio do caminho, a não 

ser em pontos de apoio, por apenas 

cinco minutos e somente para troca de 

motoristas. Com isso, segundo o Grupo 

Garcia-Brasil Sul, o tempo de viagem no 

trajeto caiu em cerca de 30 minutos.
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