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Mobilidade
SEGURANÇA A EMPRESA CONTA COM O DISPOSITIVO ‘ANJO DA GUARDA’, QUE ATUALMENTE ABRANGE 100% DA FROTA DE ÔNIBUS DA ABC

Programa. A ABC foi certificada com o Selo Verde, que prevê o uso mais racional de combustível
Divulgação

ABC Transportes é certificada
com o Selo Verde do Despoluir
Programa Despoluir, que fechou parceria com a Cetesb, tem como principal propósito a melhoria
da qualidade do ar, cuidar da saúde dos trabalhadores e estimular o uso racional de combustível
Taubaté
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A ABC Transportes, empresa
concessionária do transporte
coletivo em Taubaté, sempre
preocupada em aprimorar o
serviço prestado à comunidade, foi certificada com o Selo
Verde, do Programa Despoluir, desenvolvido numa parceria entre CNT (Confederação
Nacional dos Transportes),
Fetpesp (Federação das Empresas de Transportes de
Passageiros do Estado de São
Paulo) e pelo Sest/Senat. Basicamente, o objetivo do projeto
é a avaliação veicular ambiental, com o propósito de melhorar a qualidade do ar, cuidar
da saúde dos trabalhadores
e estimular o uso racional de
combustíveis, diminuindo a
emissão de poluentes.
Recentemente, a Fetpesp fechou parceria com a Cetesb.
Todos os veículos da frota
passaram pelo teste. Além disso, a ABC é pioneira no proje-

to. “Temos mais de 15 anos de
parceria com a ABC, que a cada
dia vem melhorando as frotas,
os carros, mas, principalmente,
a educação dos seus colaboradores, os quais vêm mostrando
a cada dia responsabilidade
ambiental e social”, disse João
Carlos Sanches, consultor técnico do Programa Despoluir.
O programa foi instituído pela
empresa há 15 anos. A certificação da ABC com o Selo Verde
do Programa Despoluir, consolida o trabalho da ABC. De
acordo com a concessionária, a
empresa é comprometida com
o tema, tanto é que a frota de
ônibus é 100% movida a biodiesel, o que ajuda bastante na
redução da emissão de gases
poluentes.
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ANOS
é o período em que a ABC
trabalha com programa
de diminuir a emissão de
gases poluentes

“A nossa garagem é ambientalmente preparada, com sistema
de tratamento das águas, com
iluminação natural e com uso
da água de chuva. Tudo isso
mostra que o compromisso com
o meio ambiente está no DNA
da empresa, que com isso contribui para uma cidade melhor
pra se viver”, diz a empresa, que
também instalou uma área verde no Parque do Itaim.
SEGURANÇA.

Além disso, a ABC Transportes se preocupa com a segurança de colaboradores e passageiros durante as viagens.
Atualmente, conta com o chamado ‘Anjo da Guarda’, que é
um dispositivo automático que
limita a velocidade dos ônibus,
monitorando sua aceleração
e a velocidade máxima durante uma situação de chuva, por
exemplo.
O dispositivo é utilizado em
todos os veículos da frota impede as saídas em segunda
marcha e a abertura das portas
em movimento, só permitindo a
partida com as portas fechadas,
gerando mais segurança.
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Certificado. A ABC tem o selo
do Programa Despoluir

