
Águia Branca estreia 
G8 nas estradas 
Setor recebe com entusiasmo a nova geração 
de veículos da Marcopolo

ESTA SEMANA, A VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA APRESENTOU  
ao mercado sua mais nova aquisição, o G8 Experience. A viagem 
inaugural do ônibus mais moderno e seguro do País ocorreu ontem, 
dia 16,   saindo de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro. A nova 
frota da empresa tem seis unidades da Geração 8,   que atuarão  
nas linhas Rio de Janeiro X São Paulo e Vitória X Rio de Janeiro.    
O anúncio do novo investimento foi feito em um evento no Termi-
nal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, na última terça-feira, dia 14, 
reunindo o presidente do Grupo, Renan Chieppe, e o CEO da Mar-
copolo, James Bellini, além de instituições e empresas parceiras. 

“É uma honra apresentar aos nossos clientes uma nova experi-
ência de viagem, aperfeiçoando os valores de segurança, qualida- 
de e inovação. Completamos 75 anos no mercado de transporte    
de passageiros e sentimos um imenso orgulho em conectar mais  
de 9 milhões de pessoas ao longo de 700 localidades brasileiras.     
O pioneirismo é uma forte característica que nos acompanha desde   
o início da jornada e dessa vez não seria diferente. O futuro chegou 

Marcopolo comemora resultado 
de vendas do seu novo G8
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primeiro na Águia Branca”, comemorou a CEO                                       
da Águia Branca, Paula Barcellos Tommasi,                                      
otimista com a retomada das viagens.

“Estamos muito satisfeitos com a receptivi-                                             
dade e aprovação dos clientes com os novos                                           
modelos da Geração 8. É importante destacar                                               
que eles estão adotando em seus veículos as                                                          
inovações mais recentes, como os faróis em                                        
Full LED e itens BioSafe, importantes para a                                                        
segurança”, destaca James Bellini, CEO da                                                        
Marcopolo.   A montadora comemora o resul-                                                    
tado de 200 ônibus comercializados por 40                                       
empresas a pouco mais de um mês do lança-                               
mento da nova geração.   “Metade dos novos                                                  
G8 vendidos são do modelo Double Decker,                                                     
mas os clientes estão optando também por                                    
renovar suas frotas com unidades do New G7,                                         
o que demonstra a importância da nossa deci-                                          
são de criar uma nova linha para a fabricação                                                
do G8 e manter a oferta também dos New G7,                                         
ainda muito atuais e de qualidade e robustez                                
comprovadas”, conclui o CEO. 

Paula Barcelos Tommasi, 
CEO da Águia Branca, no 

evento de lançamento 
do G8 da viação

Renan Chieppe, presidente
do Grupo Água Branca, 
Paula Barcellos Tommasi 
Corrêa, CEO da Viação 
Águia Branca, e James 
Bellini, CEO da Marcopolo
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Abrati na Lat.Bus 2021
Associação terá painel sobre o transporte 
rodoviário na retomada do turismo 

O MAIOR EVENTO DE MOBILIDADE URBANA da América 
Latina, o NTU LAT.BUS 2021, acontece em formato virtual este 
ano, mas, ainda assim, será um dos maiores fóruns para discussão 
e apresentação de lançamentos do setor de transportes terrestres. 
Esta edição contará com a participação da Abrati expondo as 
iniciativas e estratégias do setor do transporte rodoviário regular, 
que projeta até o fim do ano aumento de 40% na demanda das 
viagens por ônibus no País.   Com essa perspectiva otimista, a 
associação convidou players distintos da cadeia do turismo para 
mostrar como o segmento rodoviário de linhas regulares tem papel 
primordial na democratização da receita do turismo doméstico.

A Expresso Guanabara integrará as apresentações dividindo    
sua experiência com a Rota das Emoções, que explora atrativos 
litorâneos do Ceará, Piauí e Maranhão, percorrendo 14 municípios 
nos três estados. O segredo do sucesso foi a capacitação de peque-
nos e médios negócios no eixo. Por isso, a Abrati também convidou 



o Sebrae para o evento. Haverá a presença da representante do 
Bureau de Turismo do Vale do Café, do estado do Rio de Janeiro, 
que tem apostado na união dos empreendedores locais e empresas 
de transporte para o crescimento sócio sustentável da região.

Na mediação estará Letícia Pineschi Kitagawa, Coordenadora   
do Grupo de Marketing da Abrati, e como convidados Rodrigo 
Mont'Alverne, Gerente de Marketing da Expresso Guanabara,  
Alci Porto, Diretor Técnico Sebrae-CE, Luciana Delamare, Dire-
tora-executiva do Vale do Café Convention & Visitors Bureau. O 
espaço virtual da Abrati no Lat.Bus ocorre no dia 23 de setembro, 
às 15hs. Participe!

SERVIÇO
Acesse o evento pelo link
h�ps://amppexperience.com.br/lat-bus-2021/.

https://amppexperience.com.br/lat-bus-2021/.
https://amppexperience.com.br/lat-bus-2021/
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