
Abrati realiza live
sobre o Maio Amarelo
Evento contou com a participação das entidades 
representativas do setor de transporte e de segurança viária 

MAIS UMA VEZ ENGAJADA NOS TEMAS que envolvem a 
segurança nas estradas, a Abrati promoveu, no último dia 27 de 
abril, uma live para o lançamento da campanha Maio Amarelo 
2022 para as empresas do setor. O evento foi realizado em parce-
ria com a o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), 
CNT/Sest Senat, e a Associação Nacional dos Transportadores e 
Turismo e Fretamento (ANTTUR).

O debate, conduzido pela conselheira da Abrati Letícia Pineschi, 
teve a participação inicial do diretor-geral da Associação, José Luiz 
Santolin, que reforçou a convergência do tema segurança para 
toda a sociedade e, em especial, para o setor de transportes.   Falou 
ainda sobre o avanço no treinamento dos motoristas e que consi-
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dera positiva a atuação do poder público sobre o tema, mas alerta para 
a necessidade de mais ações contra o transporte clandestino.

O secretário-executivo da ANTTUR, Paulo Bergmann, lembrou da 
responsabilidade das empresas de transporte com a vida dos passagei-
ros e recordou de estudos que apontam o baixo índice de acidentes e 
mortes no trânsito causada por ônibus. Porém, alertou que “uma vida 
vale” e o setor deve caminhar para a meta zero em acidentes.

Representando a ONSV, falaram o presidente da organização, José 
Aurélio Ramalho, e a gestora de Comunicação, Daniela Gurgel. Rama-
lho destacou o avanço do projeto “Rodovias que Perdoam”, entregue ao 
Governo Federal e que, a partir deste ano, todas as estradas que forem 
reformadas ou concedidas terão sonorizadores de linha de bordo, equi-
pamento instalado no chão que alerta o motorista que ele está saindo 
da pista. Já Daniela, apresentou um breve histórico do Maio Amarelo e 
lembrou que este é o maior movimento social de promoção à saúde no 
trânsito do mundo, sendo o primeiro passo dado no Brasil. 

Finalizando a sequência de apresentações, a coordenadora executiva 
de Fortalecimento da Marca do Sest Senat, Natália Pianegonda, falou 
sobre a mobilização nacional que o sistema fará de 14 a 22 de maio jun-
to aos profissionais do setor de transporte e res-saltou os vários servi-
ços disponíveis do Senat para as empresas associadas com foco na 
formação e treinamento dos motoristas.

Ao final das apresentações, Letícia anunciou a campanha digital da 
entidade para levar aos passageiros as mensagens do Maio Amarelo, 
que já está no ar nas redes do @juntosabordo, e adiantou que está pre-
visto um Dia D de mobilização nacional nas rodoviárias de dez capitais.

A live reuniu 
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e transporte





Pintura especial de aniversário já é utilizada em alguns veículos da empresa

COM UM OLHAR PARA O FUTURO e o foco na satisfação dos 
clientes,   a Guanabara chega aos 30 anos consolidada como uma 
das maiores empresas de transporte rodoviário de passageiros do 
Brasil.   Para comemorar a data, a empresa - fundada em 1º de 
agosto de 1992 - lançou uma campanha de aniversário com o 
intuito de reafirmar os seus valores e celebrar toda a evolução 
conquistada ao longo dessas três décadas.

Uma das primeiras ações foi a criação de uma logo alusiva à 
data e a adoção de uma pintura comemorativa com características 
visuais que revelam traços marcantes da Guanabara, como a mo-
dernidade e a inovação, sem deixar de lado o pioneirismo e a tra-
dição de uma história marcada pela excelência na prestação dos 

A Guanabara 
apresentou 
sua pintura 
comemorativa 
dos 30 anos 
no feirado da 
Páscoa

Guanabara comemora 
30 anos com ações 
voltadas para os clientes



serviços. As primeiras viagens dos veículos com a nova pintura 
foram realizadas no feriado da Páscoa. Outro destaque é a renova-
ção da frota, com a aquisição de trinta novos veículos, sendo dez 
voltados para o serviço Glamour DD e vinte para o novo serviço 
Galaxy Plus, que contempla as classes leito e semi-leito.

De acordo com o gerente de Marketing da empresa, Rodrigo 
Mont'Alverne, a renovação da frota é uma constante na empresa  
e agora a aquisição de novos veículos vem com o diferencial de 
agregar um novo serviço e gerar novas oportunidades de viagem 
aos clientes. ‘‘O investimento permanente na frota recebe especial 
atenção todos os anos por ser fundamental para a segurança e o 
conforto dos passageiros. Além desta ação, teremos várias outras 
que, em breve, serão divulgadas’’, adianta o executivo.

Com sede em Fortaleza (CE) e fortes raízes nordestinas, a Gua-
nabara atua em 14 Estados e no Distrito Federal, transporta cerca 
de 6 milhões de passageiros a cada ano, com uma frota moderna  
e em constante processo de renovação, formada por mais de 400 
veículos. Entre as principais ligações da empresa, estão: Fortaleza 
X Teresina, Fortaleza X Recife, Fortaleza X Belém, Fortaleza X 
Sobral, Fortaleza X Juazeiro do Norte, Fortaleza X Natal, Fortaleza 
X Salvador, Fortaleza X Rio de Janeiro, Fortaleza X São Paulo, 
dentre outras.

As confortáveis 
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novos ônibus 
da Guanabara
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