
Evento da ANTT debate 
técnicas e boas práticas 
de segurança no TRIIP
A Abrati foi representada por André Cerqueira dos Santos, da Viação Águia 
Branca, no painel ‘‘Boas práticas de segurança relacionadas ao motorista’’

NO ÚLTIMO DIA 19 DE ABRIL, a Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres (ANTT), através da Superintendência de Serviços de 
Transporte Rodoviário de Passageiros (Supas/ANTT), promoveu o 
‘‘Workshop Triip Brasil - Salvando Vidas’’,   o primeiro realizado 
pela ANTT sobre segurança no transporte rodoviário interestadual 
de passageiros.   Segundo o Superintendente da agência, Luciano 
Lourenço, o desejo é incluí-lo em uma agenda permanente.           
O objetivo foi contribuir, por meio do debate com especialistas e 
empresas, com o processo regulatório para melhoria da qualidade 
e segurança do serviço de transporte rodoviário de passageiros.

O prof. David Duarte Dias, Presidente no Instituto Brasileiro de 
Segurança no Trânsito, abriu o evento com a palestra ‘‘Acidentes 
no transporte rodoviário de passageiros’’. Ele pediu atenção a três 
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aspectos: o condutor, a fiscalização ao transporte clandestino e o 
investimento em tecnologia e encerrou pedindo esforço para o 
detalhamento dos dados sobre acidentes com veículos pesados 
para que sejam adotadas medidas para melhorar a segurança.

A Abrati foi representada pelo Superintendente Técnico e de 
Operações da Viação Águia Branca, André Cerqueira dos Santos, 
no painel ‘‘Boas práticas de segurança relacionadas ao motorista’’, 
que contou ainda com a participação da Doutora em Transportes 
Adriana Modesto, que também pediu o aprimoramento da base de 
dados sobre acidentes. 

Em sua fala inicial, André afirmou que a segurança é um valor 
inegociável e mostrou como o Método de Gestão de Segurança da 
Águia Branca, firmada nos pilares tecnologia, processos e pessoas 
têm garantido os bons resultados em segurança na empresa. Além 
de revisitar ações consolidadas, como o Programa de Medicina do 
Sono, foram apresenta-das as novas ferramentas e metodologias 
referentes à inteligência de dados, para análises preditivas e pres-
critivas quanto ao comportamento humano na condução do veí-
culo, como o aplicativo RPS ON e o Sistema Atento.

Para assistir o evento completo acesse o link: 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=78ZOBff1Q7g
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Catarinense completa 94 anos
Nos últimos três anos, empresa realizou mais de 213 mil 
viagens e transportou mais de 7,5 milhões de passageiros 

HÁ 94 ANOS, A VIAÇÃO CATARINENSE É REFERÊNCIA no 
transporte rodoviário de passageiros, especialmente em Santa Ca-
tarina, berço e Estado que concentra a maior parte de suas opera-
ções. É considerada a mais antiga empresa de transporte rodoviá-
rio de passageiro do Brasil.   Percorrendo mais de 92 milhões de 
quilômetros nos últimos três anos, a empresa transportou mais de 
7,5 milhões de passageiros entre as 161 cidades nas quais opera, 
nas regiões Sul e Sudeste, somando mais de 213 mil viagens.

De acordo com o diretor, Anuar Helayel, a viação permanece 
focada em oferecer ao cliente segurança e a melhor experiência  
em viagens. “Proporcionar uma experiência completa aos nossos 
passageiros, com segurança, conforto, inovação e uma ampla va-
riedade de destinos, segue sendo o pilar da Catarinense, que tem 
muito orgulho de fazer parte da história de Santa Catarina”, afirma.

O moderno 
ônibus 
leito-cama



Confira os cinco principais marcos 
que a empresa trouxe para o segmento 
em seus 94 anos de operação:

• A primeira empresa de transporte 
de passageiros do Brasil

No dia 13 de abril de 1928 é criada a 
“Empresa Auto Viação Catarinense”, a 
primeira empresa de transporte intermu-
nicipal de passageiros do Brasil. Sua linha 
inaugural foi entre Blumenzau e Florianó-
polis, operadas com antigas jardineiras, 
que percorriam estradas ainda de barro.

• Ampliação dos serviços
A companhia estende seus serviços ao litoral, indo até Porto 

Alegre. O percurso, no entanto, só podia ser feito nzas marés 
baixas, pois parte do caminho era percorrido pela areia da praia. 

• Novo comando e crescimento
Em 1995, a empresa é integrada ao Grupo JCA, hoje um dos 

maiores conglomerados do transporte rodoviário de passageiros 
do Brasil. Dois anos depois, incorpora a Cia. Rex de Transportes. 
Hoje, conta com uma frota de 270 ônibus e mais de 860 
colaboradores.

• Atendimento e modernidade
Nos últimos cinco anos, a Viação Catarinense incorporou mais 

15 linhas em sua operação e informatizou todas as agências pró-
prias e terceirizadas, além de criar as modernas Salas VIP em 
rodoviárias para oferecer mais comodidade aos clientes. Em 2011, 
marcando o início de uma nova fase, apresentou uma nova marca. 

• Renovação anual da frota e mais segurança
A frota de ônibus traduz a simbologia da companhia, com avan-

çados sistemas de segurança, conforto e Wi-Fi a bordo. A última 
renovação foi realizada no segundo semestre de 2021, com a aqui-
sição de 24 novos veículos modelos VisstaBuss DD, que contam 
com uma das mais modernas tecnologias embarcadas de seguran-
ça, o sistema ADAS (Advanced Driver Assistance Systems).

A jardineira ano 1928 é 
considerado o primeiro 

ônibus da empresa
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