
 

   

IVECO BUS INICIA ENTREGA DE VANS PARA 

SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA DE SÃO PAULO  
 

• Marca venceu licitação para a entrega de 530 unidades, que serão 
utilizadas para promover inclusão em mais de 400 municípios 
paulistas 

 

 
A IVECO BUS, marca do Iveco Group, foi a grande vencedora de um processo licitatório 
promovido pelo Estado de São Paulo para fornecer 530 vans de passageiros, no modelo Daily 
Minibus 45-170, para a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SPD). Na 
última quinta (1º), a marca realizou a entrega simbólica dos veículos. A cerimônia aconteceu no 
Memorial da Inclusão na capital paulista. O evento contou com a participação do diretor da 
IVECO BUS para a América Latina, Danilo Fetzner, de Aracélia Costa, Secretária de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência de SP, e representantes do poder público. Anteriormente, 
parte das entregas aconteceu em Bauru e Campinas. 
 
As vans passaram por um sofisticado processo de customização para atender as necessidades 
especiais do público destinatário. Na parte interna, três espaços foram preparados para pessoas 
com mobilidade reduzida e que utilizam cadeira de rodas. Neles há pontos de ancoragem e cintos 
de três pontos. Ao todo, mais de 400 municípios receberão os veículos que serão utilizados por 
pessoas com deficiência e em ações de inclusão. 
 
“A acessibilidade é um dos principais desafios da mobilidade nacional e, por isso, trabalhamos de 
forma contínua no desenvolvimento de produtos com tecnologias que promovam um transporte 
mais inclusivo para todos. A entrega desses veículos confiáveis e de qualidade comprovada 
reforçam nosso compromisso”, afirma Fetzner. 
 
Referência mundial no segmento de transporte de passageiros, a IVECO BUS vem celebrando 
bons resultados e a grande aceitação dos produtos no mercado latino-americano com uma ampla 
gama de veículos aptos para missões diversas.  
 
“Temos um portfólio robusto e com a possibilidade de customizações para diferentes operações. 
A excelente aceitação pelo mercado é uma consequência dos nossos esforços para atender com 



 

 

 
   

primor e agilidade todas as demandas nacionais, inclusive do poder público”, destaca Débora 
Rocha, gerente de Licitações da IVECO BUS. 
 
 
IVECO  
  
IVECO é uma marca do Iveco Group N.V. (MI: IVG). A IVECO projeta, fabrica e comercializa 
uma ampla gama de veículos comerciais leves, médios e pesados, caminhões off-road e veículos 
para aplicações como missões off-road. A vasta gama de produtos da marca inclui as linhas Daily, 
Tector, S-Way. A IVECO emprega cerca de 21 mil pessoas em todo o mundo. Gerencia unidades 
de produção em sete países na Europa, Ásia, África, Oceania e América Latina, onde produz 
veículos com as mais recentes tecnologias avançadas. 4.200 pontos de venda e serviços em mais 
de 160 países garantem suporte técnico onde quer que um veículo IVECO esteja em operação.  
  
Para mais informações sobre a IVECO: www.iveco.com.br  
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