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Campanha “Vá de ônibus-Vá 
seguro”, da Mercedes-Benz, 
vai estimular o uso do ônibus 

Com o propósito de conscientizar a 
população sobre as medidas de seguran-
ça sanitária que estão sendo adotadas 
pelas fabricantes e operadoras de ônibus 
que atuam no setor de transporte rodo-
viário coletivo de passageiros, e tendo 
como objetivo final estimular a volta 
das viagens de curta, média e longa dis-
tância, a Mercedes-Benz está lançando 
neste dia 21 de setembro a campanha 
“#vadeonibusvaseguro”.

Trata-se de uma campanha de gran-
de envergadura, com o propósito de 
alcançar um grande impacto na mídia. 

A Rodoviária do Rio acaba de conquistar a certificação “Turismo Consciente”, criada pela Secretaria Estadual de Turis-
mo (SETUR-RJ) para garantir que turistas e operadores do setor se sintam mais seguros nesta fase de retomada que deverá 
ocorrer através de viagens de curta distância, para destinos vizinhos ou localizados a poucos quilômetros da capital. Através 
do portal www.turismoconscienterj.com.br, criado pela Secretaria Estadual de Turismo (SETUR-RJ), os viajantes podem identi-
ficar, em cada localidade, quais prestadores de serviços turísticos estão cumprindo as normas de biossegurança contra o Novo 
Coronavírus. A rodoviária é o único modal, até o momento, a receber o selo (https://turismoconscienterj.com.br/registrado/
rodoviaria-do-rio/). Na pág. 8: Rodoviária do Rio recebe o selo “Safe Travels”, do World Travel & Tourism Council, de Londres.      

Rodoviária do Rio conquista a certificação “Turismo Consciente”

Incluirá um filme com ampla veiculação 
em canais abertos da TV nacional, e 
envolverá outras mídias, como Internet, 
redes sociais, e-mail mkt, anúncios, 
cartazes em pontos de ônibus e outras. 

Como parte da campanha, um filme 
convida a população a acessar nas mí-
dias sociais a plataforma vadeonibus-
vaseguro, área “Coletivo de Cuidados”, 
que reunirá vídeos e comunicações 
enviadas pelas empresas operadoras 
de transporte rodoviário de passageiros, 
com ênfase para as operadoras associa-
das da ABRATI. Pág. 2 

Na atual pandemia, o Grupo 
JCA, das Viações 1001, Cometa e 
Catarinense, já transportou mais 
de 150 toneladas de alimentos e 
itens de higiene e saúde para, pelo 
menos, 62 entidades sociais,  insti-
tuições e comunidades das regiões 
Sudeste e Sul do País. Pag. 2

De janeiro a julho deste ano, 
por causa da pandemia da Co-
vid-19, o PIB do setor de trans-
porte caiu quase o dobro do PIB 
nacional. O recuo foi de 11,8%, 
segundo a publicação Transporte 
em Números, da Confederação 
Nacional do Transporte. Pág. 3 

Em setembro, foram retoma-
das as aulas do Projeto Estrelas do 
Amanhã de profissionalização de 
jovens. Agora, as aulas são minis-
tradas ao vivo pelos professores e 
os alunos acompanham -- sem sair 
de casa. O programa está inserido 
no pilar de Educação & Esporte da 
Mercedes-Benz. Pág. 6

Toneladas de  
solidariedade 

A queda recorde do 
PIB do Transporte

Estrelas voltam às 
aulas. Mas em casa.

Na campanha, as empresas filiadas à ABRATI vão mostrar como estão enfrentando a pandemia.
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As artes finais das peças da campanha podem 
ser baixadas pelas empresas interessadas.

Como forma de participar do 
combate à pandemia do Novo Coro-
navírus, o Grupo JCA, das Viações 
1001, Cometa, Catarinense, por 
meio da unidade de logística Buslog, 
transportou nos últimos meses mais 
de 150 toneladas de alimentos e itens 
de higiene e saúde para diferentes 
instituições e comunidades das regi-
ões Sudeste e Sul do País. 

Com o programa JCA Solidário, 
as empresas do grupo têm promovido 
um número crescente de novas cone-
xões, levando mais mobilidade e força 
logística na tarefa de transportar 
gratuitamente doações de empresas 

Até agora, o Grupo JCA já transportou mais de 150 
toneladas de doações nas campanhas anti-Covid19

Campanha “Vá de Ônibus, Vá seguro” está sendo 
lançada neste 21 de setembro pela Mercedes-Benz

Neste dia 21 de setembro a Mer-
cedes-Benz está lançando a campa-
nha “#vadeonibusvaseguro”, que vem 
com grande impacto na mídia, com vei-
culação em canais abertos da TV e com 
uma ação especial adotada em conjunto 
com um jornal paulista. Serão utiliza-
das também mídias da internet, redes 
sociais, e-mail mkt, anúncios e, ainda, 
cartazes em pontos de ônibus e outros. 

para instituições e comunidades que 
precisam de apoio. Pelo menos 62 enti-
dades sociais receberam as doações, o 
que permitiu a elas fornecer recursos 
emergenciais para milhares de famílias. 
Entre as organizações sociais alcança-
das estão a Ação Cidadania, Mesa Brasil 
Sesc, Instituto Ecoar e Somar Floripa.  

Por iniciativa dos próprios colabora-
dores das empresas do Grupo JCA, parte 
de suas garagens foi transformada em 
oficinas para a produção de máscaras de 
proteção. Distribuídas inicialmente aos 
próprios funcionários do Grupo, as más-
caras também estão sendo doadas. Mais 
de 58.000 máscaras foram entregues 

a 80 entidades e coletivos sociais dos 
estados de São Paulo, Santa Catarina, 
Paraná e Rio de Janeiro. 

Segundo Marcelo Antunes, conse-
lheiro do Grupo JCA e um dos sócios 
fundadores do programa JCA Solidário, as 
ações de solidariedade empreendidas têm 
trazido muito engajamento e motivação 
interna, justamente por darem a oportu-
nidade de todos participarem ativamente 
no processo. “Ver o retorno positivo de 
quem recebe as doações a cada nova en-
trega que realizamos, e poder fortalecer 
nossas parcerias para fazer o bem, é muito 
gratificante e tem nos impulsionado cada 
vez mais”, afirma o conselheiro. 

Acessando na internet a plataforma 
vadeonibusvaseguro, na área Coletivo 
de Cuidados, o interessado encontrará 
vídeos e comunicações das empresas de 
ônibus associadas à ABRATI. 

Por intermédio da ABRATI, a Mer-
cedes-Benz fez um convite especial às 
empresas associadas para que parti-
cipem, divulgando individualmente na 
plataforma do “Coletivo de Cuidados” ví-
deos com informações relativas aos 
cuidados que estão sendo tomados em 
suas frotas para salvaguardar a saúde 
dos passageiros durante a pandemia. 
O portal contará com uma ferramenta 
de busca para que os usuários possam 
informar-se sobre as ações adotadas 
pelas empresas de sua preferência.

A Mercedes-Benz afirma estar ciente 
de que diversas medidas estão sendo 
adotadas pelas empresas de transporte 
rodoviário com o objetivo de mitigar o 

risco de contágio durante o transporte 
e possibilitar viagens seguras. Assim, 
ela convida as associadas da ABRATI 
a ampliarem sua participação, dispo-
nibilizando seus vídeos no YouTube de 
cada empresa e, com o link em mãos, 
publicando seus vídeos o mais breve 
possível na plataforma da campanha. 

A Mercedes-Benz também está 
disponibilizando artes finais e peças 
publicitárias para que as empresas in-
teressadas possam divulgar a ação. São 
mídias de busdoor, cartazes de paradas 
de ônibus e anúncios de revista que 
podem ser baixados em https://vadeo-
nibusvaseguro.com.br/admin/, sendo o 
login “abrati” e a senha: “Abrati@987”. 
Todo o material poderá ser impresso 
localmente para divulgação. Nas peças 
há espaço para a inserção do logo e 
da foto dos ônibus das empresas, para 
maior personalização.
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PIB do transporte teve queda recorde no primeiro 
semestre deste ano, mostram os números da CNT 

Nos primeiros seis meses de 2020, 
em função da pandemia do Novo Coro-
navírus, o PIB do setor de transporte 
caiu quase o dobro da queda registrada 
pelo PIB nacional. É o que mostra a 
nova edição da publicação Transporte 
em Números, da Confederação Nacio-
nal do Transporte. O estudo apontou 
que enquanto o PIB brasileiro sofreu 
uma queda de 5,9% nos seis primeiros 
meses do ano (em comparação com o 
percentual apurado no mesmo período 
no ano passado), no caso do setor de 
transporte a queda do PIB foi de quase 
o dobro –11,3%. 

O semestre foi marcado pela pande-
mia da Covid-19, responsável, certamen-
te, pelo agravamento da queda sofrida 
pelo setor, que, de toda forma, amargou 
o seu pior resultado desde o início da 
série histórica das Contas Nacionais 
Trimestrais do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, IBGE, iniciada 
em 1996. Também é o caso de lembrar 
que o desempenho do setor de transpor-
te no primeiro semestre de 2020 foi duas 

vezes pior do que o registrado no auge 
da recessão de 2014/2016. 

Segundo a publicação Transporte 
em Números, os serviços de transporte 
de cargas e passageiros apresentaram 
a segunda maior queda do valor adicio-
nado no semestre, ficando atrás apenas 
do item “outras atividades de serviços”, 
que engloba serviços de alojamento, 
alimentação, saúde e educação consu-
midos pelas famílias, serviços domés-
ticos remunerados e serviços culturais, 

desportivos e recreativos. Esse item 
caiu 13,6%.

O presidente da CNT, Vander Costa, 
chamou atenção para o fato de que o 
transporte, dentre todas as atividades, 
teve no segundo trimestre de 2020 a 
segunda maior retração, caindo quase 
o dobro do PIB nacional no período. E 
lamentou: “Essa contração histórica 
aconteceu em um momento em que ainda 
buscávamos recuperar os prejuízos de 
outra recessão, a de 2014-2016.”

Com os novos ônibus, a Guanabara apresenta uma novidade: um só serviço (Leito) nos dois pisos.

Os percentuais de queda do PIB do Transporte refletiram a queda registrada nas rodoviárias.

Viação Guanabara comemora 28 anos e recebe novos 
ônibus Double Decker de 15m para o seu serviço leito

No momento em que comemora 28 
anos de operação, a Expresso Guana-
bara, de Fortaleza, está recebendo oito 
novos ônibus Marcopolo Double Decker 
1800. Com eles, vai inaugurar um novo 
modelo de prestação do Serviço Leito, o 
Glamour DD. Este será o único serviço 
a ser prestado nesses carros, tanto no 
piso superior (31 poltronas) como no 
piso de baixo (12 poltronas). Os novos 
ônibus vão operar somente nas ligações 
da Guanabara de  Fortaleza a Recife, 
Teresina, Natal e Juazeiro do Norte.
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A Viação Garcia disponibiliza aos 
seus clientes o pagamento de passa-
gens com recursos do APP Caixa Tem. 
A nova facilidade pode ser encontrada 

A BYD Canadá anunciou a venda 
de dez ônibus elétricos a bateria do 
modelo K9M de 12 metros, à Toronto 
Transit Commission (TTC), de Toronto, 
na província canadense de Ontário. A 
TTC é a maior operadora de trânsito do 
Canadá e a terceira maior operadora da 
América do Norte. 

Detalhe interessante é que os dez 
ônibus vendidos agora serão os dez pri-
meiros a serem produzidos nas oficinas 
de montagem implantadas pela BYD em 
Newmarket, Ontário. Essa primeira ope-
ração de montagem de ônibus elétricos 
gerou 30 empregos. Serão os primeiros 
ônibus fabricados em Ontário desde que 
a Orion fechou sua fábrica ali, em 2012.

Ônibus elétricos da BYD 
logo estarão nas ruas da 
maior cidade do Canadá

A SelecTrucks, unidade de comercia-
lização de seminovos criada pela Merce-
des-Benz, registrou crescimento de 25% 
em suas vendas no Brasil. Comercializou 
1.070 unidades de janeiro a agosto de 
2020, frente a 854 unidades vendidas 
no mesmo período do ano passado. Em 
termos de avaliação mensal, o cresci-
mento foi de 40%, com 175 caminhões 
usados vendidos em agosto deste ano, 
em comparação com as 125 unidades 
desse mesmo mês em 2019.   

“Cerca de 15% ao mês das vendas de 
caminhões Mercedes-Benz zero km têm 
envolvimento da SelecTrucks”, afirma 
Roberto Leoncini, vice-presidente de 
Vendas e Marketing Caminhões e Ônibus 
da Mercedes-Benz do Brasil. Ele acres-
centa que, para quem busca soluções 
para renovar sua frota, a SelecTrucks 
serve como um apoio para os clientes 
no momento de negociação, ao aceitar 

Criada pela Mercedes-Benz, a SelecTruks, loja de 
seminovos, aumenta suas vendas em 25%  

caminhões usados na troca por mode-
los zero km. “Essa alternativa é, sem 
dúvida, um grande atrativo para que os 
clientes optem por nossa marca, onde 
encontram soluções para todas as suas 
demandas”, afirma Leoncini.

Com o lançamento da SelecTrucks, 
em 2013, a Mercedes-Benz foi a primeira 
entre as fabricantes de caminhões no 
Brasil a ter uma unidade própria para 
negócios com seminovos. Neste ano, ela 
inaugurou uma nova loja em Cuiabá, no 
Mato Grosso. 

“Chegamos assim, com a SelecTru-
cks, ao Centro-Oeste, berço do agronegó-
cio e mercado fortemente caracterizado 
por caminhões extrapesados granelei-
ros”, destaca o executivo. E acrescenta: 

“No total, temos hoje 9 lojas de 
seminovos em pontos estratégicos do 
Sudeste, Sul, Nordeste e Centro-Oeste. 
E não paramos por aí. Ainda este ano, 

pretendemos inaugurar mais uma uni-
dade, chegando perto de mais clientes 
e garantindo a qualidade e a confiabili-
dade no negócio de seminovos, valores 
que construímos no Brasil ao longo 
desses anos e que são reconhecidos  
pelo mercado”.

Na Viação Garcia, passagem pode ser 
paga com recursos do APP Caixa Tem

Passagens pagas com recursos do APP Caixa 
Tem dão direito a desconto de 10%. 

exclusivamente nos guichês de vendas 
de passagens da operadora e são utili-
zados recursos do auxílio emergencial, 
bolsa família e FGTS. O pagamento é 
feito por meio de QRCode e é concedido 
um desconto de 10%, com exceção dos 
embarques às sextas-feiras, domingos 
e feriados.

“Estamos facilitando o pagamento 
de quem precisa viajar neste momento 
delicado da economia”, explica Estefano 
Boiko Júnior, vice-presidente do Grupo 
Garcia Brasil Sul. O grupo, o maior da 
Região Sul, tem operações nos estados 
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato 
Grosso do Sul e Minas Gerais.   

Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas e 
Marketing Caminhões e Ônibus da Mercedes-
Benz do Brasil: “Chegamos ao Centro-Oeste.”
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Braspress avança no e-commerce e 
amplia a frota com 235 caminhões

Test-drives, lives e eventos regionais, tudo  
para apresentar o Novo Actros ao Brasil.

A Braspress atribui o crescimento da 
economia ao atual incremento do e-comerce.

Com o G 540 10/3/6 XT, a Scania reforça 
sua presença em dois setores.

Demonstrações virtuais e presenciais 
do Novo Actros vão até dezembro

Entre os meses de outubro e de-
zembro deste ano, a Mercedes-Benz 
vai entregar à empresa Brapress 235 
caminhões extrapesados da sua linha 
Axor. A cliente escolheu 220 unidades do 
Axor 19323 e 15 unidades do Axor 2041. 

A Braspress é a empresa líder no 
transporte de encomendas no mercado 
brasileiro e está despendendo R$ 105 

milhões de reais nessa compra, que 
inclui ainda 300 semirreboques Facchini 
e diversas tecnologias de rastreamento 
e telemetria, além das despesas com a 
personalização da frota . 

A empresas prevê para 2020 um 
crescimento da ordem de 12% a 13% 
nos seus negócios, o que, se confirmado, 
desde já ela atribui principalmente ao 
incremento do e-commerce no País.

O vice-presidente de Vendas e 
Marketing Caminhões e Ônibus da Mere-
cedes-Benz do Brasil, Roberto Leoncini, 
informou que a compra feita pela Bras-
press foi um dos maiores negócios de 
caminhões extrapeados feitos até agora 
pela marca neste período de pandemia. 
Explicou ainda que a compradora está 
otimista com a recuperação gradual da 
economia e que, por isso, manteve o seu 
programa de renovação e ampliação 
de frota. 

Para reforçar sua presença no 
setor de construção e mineração, a 
Scania está apresentando o seu novo 
veículo de configuração 10x4. Tra-
ta-se do caminhão G 540 10×4/6 XT 
Heavy Tipper que, segundo a monta-
dora, chega para ser o caminhão mais 
próximo da chamada linha amarela 
na capacidade de carga líquida (até 
55 toneladas), além de despesas 
operacionais e despesas de capital 
menores, na avaliação da fabricante. 

Dados da Associação Brasileira 
de Tecnologia para Construção e Mi-
neração (Sobratema) mostraram que 
o setor de construção e mineração 
vem crescendo no País. No primei-
ro semestre de 2020, as vendas de 
equipamentos usados pela atividade 
aumentaram 62% na comparação 
com o mesmo período de 2019. Esti-
ma-se que até o fim do ano terão sido 
vendidas cerca de 30 mil unidades 
desses equipamentos. Para 2025, a 
Sobratema projeta a venda de quase 
35.000 equipamentos.

Silvio Munhoz, diretor de Vendas 
de Soluções da Scania no Brasil, acre-
dita que este é o momento certo para 
o lançamento de um produto “que 
tem a maior capacidade de carga do 
mercado e que traz a melhor solução 
na comparação com a linha amarela”.

A Scania lança o 
novo caminhão  
G 540 10/3/6 XT

O caminhão Novo Actros está sendo 
apresentado pela Mercedes-Benz aos 
clientes da marca em todo o Brasil. 
Seguindo todos os protocolos de pro-
teção contra o Novo Coronavírus, os 
interessados participarão de eventos 
de demonstração presencial e online 
ao mesmo tempo, como informa Ari de 
Carvalho, diretor de Vendas e Marketing 
Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil.

Trata-se do chamado Novo Actros 
Experience, com eventos presenciais 
e lives regionais. Até dezembro, terão 
sido realizadas oito ações em conces-
sionários da marca, de modo que os 
interessados possam conhecer e tes-
tar as tecnologias do caminhão que a 

Mercedes-Benz qualifica como o mais 
inteligente, conectado, eficiente e seguro 
do Brasil. Nas concessionárias, os inte-
ressados poderão realizar test-drives 
com instrutores da própria fábrica.
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Unidade móvel de tomografia é 
montada sobre caminhão NovoActros

Projeto Estrelas do Amanhã, da Mercedes-Benz, 
retoma as aulas, que agora são no formato online 

Com o objetivo de ajudar no combate à Covid-19, a Mercedes-Benz do Brasil, a 
Associação Beneficente Ebenezer (CIES Global) e outros parceiros implementaram 
um projeto de unidade móvel de tomografia. Montada sobre um caminhão Novo 
Actros, a unidade está operando para ajudar a ampliar o volume de exames de 
tomografia para pacientes do SUS, Sistema Único de Saúde, em hospitais públicos 
do município de São Paulo. 

O projeto recebeu o apoio da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha 
(AHK São Paulo) e um aporte de cerca de 190 mil euros do BMZ (Ministério Federal 
de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha). Os recursos foram 
empregados na montagem e na aquisição dos equipamentos da Unidade Móvel de To-
mografia, que tem a capacidade de  realizar até 1.000 exames de tomografia por mês.

Os Atego estão sendo destinados a grande 
número de cidades do Estado do Paraná.

Shayana Santos Barbosa, uma das alunas 
da nova turma: animada com o retorno.

A unidade móvel está ajudando a aumentar o volume de tomografias em hospitais públicos.

O Governo do Paraná adquiriu 118 
caminhões Mercedes-Benz do modelo 
Atego 1419 que serão distribuídos a mu-
nicípios de todas as regiões do Estado. 
São 100 unidades de caminhões-pipa e 
18 de coleta seletiva. Os 118 caminhões 
estão sendo entregues às prefeituras 
paranaenses pelo Instituto Água e 
Terra (IAT), vinculado à Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Sustentável 
e Turismo. Os veículos de coleta seletiva 
se destinam a ações de reciclagem. Os 
caminhões-pipa, transportam água e dão 
apoio a operações de higienização e de 
desinfecção de hospitais.

O governo do Paraná 
compra 118 Atego para 
distribuir a prefeituras

Em parceria com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial – Senai –, 
a Mercedes-Benz retomou no dia 9 de 
setembro as aulas do Projeto Estrelas do 
Amanhã de profissionalização de jovens. 
Antes, foi preciso transferir para uma 
plataforma digital as aulas que anterior-
mente eram presenciais. Também houve 
necessidade de capacitar os professores 
para o novo formato de ensino. Agora, 
embora as aulas sejam ministradas ao 
vivo pelos professores, elas são acom-

panhadas a distância pelos alunos, 
por causa das restrições do distan-
ciamento social imposto pelo Novo 
Coronavírus. Aplicativos facilitam 
a interação e a colaboração, com a 
realização de bate-papos e video-
conferências. 

O Projeto Estrelas do Amanhã 
está inserido no pilar de Educação & 
Esporte da estratégia de Responsa-
bilidade Social da Mercedes-Benz do 
Brasil. 
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Seis ônibus Volvo de 15 metros ajudam a ampliar a
oferta de transporte de passageiros na Grande BH

Com 15 metros de comprimento, os ônibus transportam até 50% mais passageiros.

Temporada de descontos: o cliente pode escolher entre  três pacotes oferecidos pela Scania.

Scania oferece até 42% de desconto na compra dos 
pacotes de manutenção Segurança, Estilo e Conforto 
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Seis unidades do ônibus B27F, de 
15m de comprimento, produzido pela 
Volvo em Curitiba, estão operando no 
transporte de passageiros entre o mu-
nicípio de Santa Luzia, na região metro-
politana, e a capital mineira, Belo Hori-
zonte. Com isso, a oferta de transporte 
de passageiros entre as duas cidades 
está sendo ampliada. O veículo da Volvo 
é apontado como ideal para operações 
urbanas pelo diretor comercial de mon-
tadora no Brasil, Paulo Arabian, por ser 
uma operação em que o volume de pas-
sageiros requer um ônibus maior do que 
o de 12 metros, mas sem a necessidade 
de um chassi  articulado de 18 metros. 

Os ônibus têm capacidade nominal para 
transportar até 110 passageiros, ou seja, 
até 50% mais pessoas, do que um veículo 
convencional. Contam com freio auxiliar 
(retarder Telma) e suspensão a ar, com 

De agora até de dezembro, a Sca-
nia está praticando condições especiais 
para sua linha 2020/2021 de caminhões 

rodoviários. Nos financiamentos, a 
parcela inicial do pagamento poderá 
ser feita até seis meses depois do fa-

mais conforto para os passageiros. Com 
terceiro eixo direcional, podem rodar 
nas vias segregadas (onde só circulam 
articulados e biarticulados) e também 
nas vias normais, ou em ambas.

turamento. A montadora oferece des-
contos em programas de manutenção 
e a possibilidade de escolher entre três 
pacotes (Segurança, Estilo e Conforto), 
com redução progressiva de valores, 
que pode chegar a 42%. Essas condições 
já estão disponíveis em toda a rede de 
concessionárias da marca.

Alan Frizeiro, gerente de Vendas de 
Soluções da Scania no Brasil, explica 
que o principal alvo da nova campanha 
são os caminhões rodoviários de longa 
distância. 
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Por seus protocolos, Rodoviária do Rio é o primeiro 
terminal brasileiro a receber o selo “Safe Travels” 

Segundo maior terminal rodoviário 
da América Latina, a Rodoviária do Rio 
recebeu o selo “Safe Travels” por cum-
prir integralmente os protocolos para 
proteção de passageiros e colaboradores 
no combate à Covid-19. Até agora, foi o 
único terminal brasileiro a receber o 
selo, criado pelo World Travel & Tourism 
Council, de Londres. Sua finalidade é 
de possibilitar aos viajantes o reconhe-
cimento de governos e empresas em 
todo o mundo que adotaram protocolos 
padronizados globais de saúde e higiene. 

Mais de 1.200 empresas que adota-
ram os novos protocolos e destinos nas 
Américas, Europa, Caribe, Oriente Mé-
dio, África e Ásia-Pacífico já receberam o 
selo. O WTTC representa o setor privado 
global de Viagens e Turismo, e também 
tem a chancela da Organização Mundial 
de Turismo (OMT), No Rio de Janeiro, 

ele tem a Secretaria Estadual de Turis-
mo (Setur-RJ) como embaixadora.

O diretor-presidente da Rodoviária 
do Rio S/A, Roberto Faria, se disse feliz 
com a certificação porque ela repre-
senta um reconhecimento ao trabalho 
implementado por uma empresa da 
iniciativa privada, mesmo com todas as 
dificuldades do atual período da pan-
demia. A Rodoviária do Rio administra 
o terminal desde 1990, sob regime de 
concessão estadual.

“Nossa administração garante tran-
quilidade aos passageiros porque a Ro-
doviária do Rio é um ambiente seguro”, 
afirma o diretor, acrescentando que os 
viajantes já demonstram maior confian-
ça em utilizar o transporte rodoviário 
regulamentado nessa retomada gradual 
ao turismo. “Podemos dizer que os pas-
sageiros estão cientes do cumprimento 

dos protocolos sanitários adotados por 
nós e pelas empresas de ônibus nesse 
novo normal”, conclui. 

Desde o início de março, a adminis-
tração da Rodoviária do Rio vem promo-
vendo quatro desinfecções diárias nas 
suas instalações. A empresa também 
desenvolve uma campanha, batizada de 
“Embarque Consciente”, que consiste 
em mensagens e alertas aos usuários 
sobre o respeito às novas regras. 

Os protocolos sanitários adotados 
no terminal consistem na medição da 
temperatura corporal de todas pessoas 
que acessam suas instalações; na nova 
sinalização sobre distanciamento míni-
mo permitido nas áreas comuns; na ins-
talação de mais de 50 pontos com álcool 
em gel, e na adequada capacitação dos 
funcionários, que sempre usam EPIs no 
atendimento ao público.

A BYD finalizou a fabricação do seu 
primeiro chassi de ônibus articulado 
100% elétrico de piso alto (também o 
primeiro do Brasil). O chassi será proo-

duzido em escala na fábrica da empresa, 
em Campinas. O modelo é o D11A, com 
22 metros de comprimento e será movido 
a baterias de fosfato de ferro lítio (Life-

BYD apresenta a primeira unidade do chassi para o  
ônibus elétrico articulado piso alto de sua fabricação

PO4), com autonomia de até 250km com 
uma carga completa. O chassi seguiu 
para implemento da carroçaria e para 
posterior processo de homologação.

Segundo a BYD, seu ônibus articulado piso alto elétrico foi totalmente adaptado para atender corredores expressos com plataforma de embarque.
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