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Um terminal robusto, seguro 
e de alta performance.

www.digicon.com.br

/company/digiconsa

/digicontecnologia

ACEITA MOEDAS, CARTÕES 
DE DÉBITO, CRÉDITO E 

CARTÕES RECARREGÁVEIS

COFRE SEGURO
E PRÁTICO

PAINEL SOLARTECLADO CAPACITIVO
ANTIVANDALISMO DKEY

O Terminal Street é a solução líder 
em estacionamentos rotativos públicos, 
oferecendo múltiplas funcionalidades e 
facilidades para operadoras e usuários. 

Possui mais de 4,5 mil unidades 
instaladas e beneficia mais de 
90 cidades em 12 estados 
brasileiros, incluindo as capitais  
Porto Alegre, Florianópolis, Vitória, 
Palmas e Rio Branco.

SISTEMA DGPARK WEB
Software utilizado em terminais para 

estacionamentos rotativos que emite relatórios, 
estatísticas, dados de manutenção e de 

arrecadação em tempo real.
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área puderam trocar experiências em 
clima descontraído. 
Não podemos deixar de reconhecer 
e agradecer aos nossos parceiros de 
diretoria, associados, apoiadores e pa-
trocinadores que estiveram conosco 
ao longo desta jornada, assim como à 
equipe que tem trabalhado pela Abra-
park. A todos, o nosso muito obrigado!
Saudemos, agora, o novo presidente 
da Abrapark, Emílio Sanches, executi-
vo da Estapar, que traz a renovação e 
a contínua valorização e aperfeiçoa-
mento à Abrapark.
Sigamos juntos rumo à excelência do 
setor de estacionamentos no Brasil!

SERGIO MORAD
PRESIDENTE DA ABRAPARK
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Chegamos ao fi-
nal de mais um 
ano e de mais 
uma gestão na 

Presidência da 
Abrapark. Creio que 

avançamos bons pas-
sos rumo a um melhor entendimento 
do que é o setor de estacionamentos, 
de como ele funciona, suas necessida-
des e dilemas – e as alternativas para 
resolvê-los. Demos prosseguimento 
ao trabalho que já estava feito na asso-
ciação, quando assumimos a primeira 
gestão. Também conseguimos avançar 
em alguns pontos significativos e co-
memorarmos algumas vitórias. Man-
temos ações, produtos e serviços bem 
sucedidos e criamos outros, como as 
missões da Abrapark aos Estados Uni-
dos, para acompanharmos o evento 

do IPMI, nosso parceiro internacional. 
O Congresso Brasileiro de Estaciona-
mentos passou a ter a Mobilidade em 
seu título e seu escopo, seguindo a 
adaptação necessária aos novos tem-
pos do mercado de parking, no Brasil e 
no mundo. Nosso evento segue como 
o único realizado no país absoluta-
mente dedicado ao setor de estacio-
namentos. Somos pioneiros na Amé-
rica Latina nesta iniciativa e seguimos 
trabalhado duro para promovê-la. Em 
suas últimas três edições, vivenciamos 
novas descobertas, inovações e a tec-
nologia invadindo o dia a dia de ope-
radores e consumidores. Neste ano, 
particularmente, a interação esteve 
em alta, com a proximidade proporcio-
nada pelo espaço Parking Lounge, em 
que profissionais do mercado, público, 
parceiros de negócio e empresas da 

SIGA A ABRAPARK NAS REDES SOCIAIS ACE SSE  O NOSSO SI TE :  W W W.A BR A PA R K.COM . BR

E D I TO R I A L
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Para ficar sempre no radar! Instigadas pelo Acor-
do de Paris, que sugere a redução na emissão de 
poluentes e a limitação do aumento da tempe-
ratura global, cidades mundo afora estão traba-
lhando para reduzir ou eliminar os carros que 
circulam por suas ruas e avenidas. Amsterdam, 
já conhecida por suas bicicletas, pretende proibir 
a circulação de todos os veículos movidos a die-
sel e a gasolina até 2030. Em Oslo, na Noruega, 
a economia local melhorou com a proibição dos 
carros em sua zona central, provocando maior 
circulação de pedestres, como também fizeram 
Madri (Espanha), Fez (Marrocos) e Fazilka (Índia). 
Em Paris, o primeiro domingo de cada mês é livre 
de carros. Nova Iorque possui limitações em cer-
tas regiões, como o Central Park e a Times Squa-
re. Em São Paulo, a Avenida Paulista é fechada 
para carros aos domingos. Enquanto isso, negó-
cios que envolvem patinetes, bicicletas e carros 
elétricos ganham mais força.

A Nissan assinou parceria com a Universidade de São 
Paul para desenvolver um carro elétrico movido, na 
verdade, a álcool. A montadora e o Instituto de Pes-
quisas Energéticas e Nucleares (IPEN) formaram acor-
do de parceria para o uso do etanol (que concentra 
energia bem melhor do que as baterias atuais) em 
veículos movidos por célula de combustível (com 
motor elétrico, silencioso e limpo). Trata-se de um 
projeto único no mundo, mostrado pela primeira vez 
em 2016. Em vez de queimar o combustível, o sistema 
de células proporciona a quebra molecular dos hidro-
carbonetos e a oxidação dos átomos de hidrogênio. 
A transformação química libera uma corrente elétrica 
(que movimenta o motor), calor e vapor de água. 

CIDADES SEM CARROS:
SERÁ QUE VINGA?

APLICATIVOS RESOLVEM FALTA 
DE MOBILIDADE

ELÉTRICO MOVIDO A ÁLCOOL

AC O N T E C E

A pesquisa "Como o brasileiro entende o transporte urba-
no" encomendada pela 99 à Ipsos, conclui que, no esta-
do do Rio de Janeiro, 24% das corridas de aplicativos de 
transporte é feita com origem ou destino em estações de 
metrô, trem, BRT, balsa ou terminais de ônibus. Ou seja, os 
aplicativos são usados para compensar a falta de mobilida-
de urbana nas cidades. De acordo com o estudo, 53% dos 
moradores do estado não têm acesso a pé a uma estação 
de metrô ou trem, ou há pouca integração entre diferentes 
modais, como ônibus e metrô. E 65% das viagens partem 
ou se dirigem aos bairros que estão fora do centro. O levan-
tamento mostra ainda que os usuários de aplicativo utili-
zam 7,5 vezes mais o transporte público do que condutores 
de motos e carros. 
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AC O N T E C E

Medida provisória publicada no Diário Oficial da União estende até o 
dia 12 de abril de 2021 o prazo para os municípios elaborarem seus 
Planos de Mobilidade Urbana (PMU). Com isso, as prefeituras que ain-
da não conseguiram encaminhar o plano voltam a poder receber re-
cursos do Orçamento Geral da União destinados ao setor até o fim do 
novo prazo, além de poderem continuar acessando financiamentos 
por meio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os planos 
devem abranger transporte de passageiros e cargas, vias de circulação, 
calçadas, ciclovias e uso do solo.
Além das cidades com mais de 20 mil habitantes, localidades que fazem parte de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas 
e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômicos (Rides) com mais de um milhão de habitantes também deverão produzir o 
documento. Conforme levantamento feito pela Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos (Semob), até setembro de 
2019 só 834 municípios do país declararam ter o PMU elaborado ou em processo de elaboração; 313 afirmaram já ter produzido o 
documento, sendo que 43% deles possuem mais de 250 mil habitantes e 79% estão localizados nas regiões Sul e Sudeste. 

A Volkswagen apresentou um novo conceito de carro elétrico. O Space 
Vizzion vai de 0 a 100 quilômetros por hora em 5,4 segundos. A perua 
chegará ao mercado em 2021. Destinado aos mercados europeu, nor-
te-americano e chinês, o carro é feito sobre a plataforma de elétricos da 
Volkswagen, a MEB, e tem autonomia de até 590 quilômetros no ciclo 
WLTP (europeu). O motor elétrico tem 279 cavalos de potência e é posi-
cionado na traseira. Um segundo nível de potência do modelo oferece, 
junto da tração integral, totais 340 cavalos. De acordo com a fabrican-
te, pelos veículos elétricos não precisarem de espaço na dianteira para 
grandes motores e radiador, há uma maior liberdade para a criação do 
desenho e da aerodinâmica.

O especialista em Planejamento Urbano do gabinete internacional de 
arquitetura AS+P Jürgen Häpp falou ao público do evento Hypermotion, 
em Frankfurt, sobre o futuro da mobilidade. Para ele, as tecnologias para 
as alterações climáticas e a digitalização vão mudar a forma de ver as 
coisas. Ele destacou a necessidade de apostar nos transportes públicos 
coletivos, no andar a pé ou de bicicleta e no compartilhamento de ve-
ículos elétricos e autônomos como requisito fundamental para se criar 
as cidades do futuro.  “Um carro partilhado substitui 17 carros particu-
lares”, segundo o pesquisador.  Mesmo assim, ele incentiva a redução 
do uso do automóvel. “É preciso encontrar mecanismos que evitem que 
os veículos autônomos e o compartilhamento de carros canibalizem o 
transporte público, agindo, por exemplo, nas tarifas de mobilidade ou na 
gestão do estacionamento.”

PLANOS DE MOBILIDADE 
URBANA FICAM PARA 2021

VOLKS E SUA NOVA
PERUA ELÉTRICA

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E 
DIGITALIZAÇÃO NO FUTURO

DA MOBILIDADE

Acesse www.per2park.com.br e saiba mais.

O Per2Park veio para aproximar você do futuro. 

A sua gestão completa, centralizada e 100% 
automatizada de estacionamentos traz mais 

controle e benefícios para os seus negócios.

ESTACIONAMENTO INTELIGENTE, 
NEGÓCIOS MAIS RENTÁVEIS.

NOVAS OPORTUNIDADES 
DE NEGÓCIOS PARA VOCÊ

PRATICIDADE PARA O 
SEU CLIENTE NA HORA 

DE PAGAR

SUPORTE TÉCNICO EM 
TODO O BRASIL

PORTFÓLIO COMPLETO 
DE EQUIPAMENTOS

CONTROLE E 
MONITORAMENTO 

EM TEMPO REAL
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UM ANO DE REALIZAÇÕES E DA 
CHEGADA DE UMA NOVA DIRETORIA
Sergio Morad despede-se da Presidência com realizações e novas perspectivas 
para a entidade. Emílio Sanches Salgado Junior assume a Abrapark para o 
biênio 2020-2021

A Associação Brasileira de Estacionamentos segue trabalhan-
do pela defender os interesses do setor, promover a atualiza-
ção dos profissionais e reforçar a capacitação de seus associa-
dos. Em 2019 não foi diferente. Agora, temos uma mudança 
na Presidência da entidade: Sergio Morad deixa o cargo após 
dois mandatos consecutivos. Quem assume seu lugar é Emílio 
Sanches Salgado Junior, executivo da Estapar.
À frente da Abrapark, Morad participou e incentivou a manu-
tenção de tudo que já havia sido feito na associação e promo-
veu alguns avanços “apesar do período conturbado que vive-
mos, com crise, troca de governos e a natural adequação do 
mercado às novas exigências dos clientes. Agora a Abrapark 
terá um novo presidente, que encabeça um processo de re-

A B R A PA R K  E M  AÇ ÃO

novação importante para a contínua valorização e aperfeiço-
amento da entidade”, atesta o ex-presidente, que segue na Di-
retoria Executiva, como vice-presidente de Assuntos Jurídicos.
Nesses quatro últimos anos, o Congresso Brasileiro de Estacio-
namentos, que segue sendo o único do setor promovido no 
Brasil, tomou novo fôlego, trazendo palestrantes internacio-
nais, via parceria com o International Parking & Mobilitiy Ins-
titute (IPMI), inovando em seu formato e aprofundando novos 
temas. Tanto que acrescentou o termo Mobilidade a seu título 
e a seu escopo. Para 2020, a realização do 9º Congresso Brasi-
leiro de Estacionamentos e Mobilidade está garantida, seguin-
do a vocação do evento: promover a troca de conhecimentos, 
informações e experiências rumo à atualização do setor, visto 

André Picolli, Roamy Valera, CEO do IPMI, e Sergio Morad As Missoes da Abrapark reuniram associados em viagens aos EUA
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as novas necessidades do mercado. A Abrapark também estuda um novo formato para o TOP Abrapark, único prêmio que re-
conhece projetos em destaque no setor de estacionamentos, valorizando a excelência em design, equipamentos, operações e 
construções em estacionamentos perante a indústria e o público em geral.
Uma das novidades foi a promoção da Missão Abrapark, que levou grupos de associados para conhecerem o IPMI Expo & 
Conference, na Flórida e na Califórnia, nos Estados Unidos. Os grupos consideraram as experiências altamente satisfatórias 
pelo nível técnico e atualidade das 
palestras, sessões educacionais e 
pela grande integração. “Em todos 
os eventos e encontros promovidos 
pela Abrapark, o networking é peça 
importante. Não sabemos como vai 
ser o futuro. Sabemos que temos 
muitos riscos, que o mundo e o mer-
cado estão mudando, mas também 
há muitas oportunidades a serem 
descobertas e exploradas”, conclui 
Sergio Morad.

A B R A PA R K  E M  AÇ ÃO

Diretoria Executiva
Presidente:   Emílio Sanches Salgado Junior
Vice-Presidente de Finanças:  Marcelo Alvim Gait        
Vice-Presidente de Comunicação:  Luiz Carlos Ihity Adati
Vice-Presidente de Assuntos Institucionais:  Andre Luis Kaercher Piccoli
Vice-Presidente de Assuntos Jurídicos:  Sergio Morad

DIRETORIA ABRAPARK 
BIÊNIO 2020/2021

Conselho Consultivo
Cid Mesquita Garcia Filho
Rogério Ribeiro Lima
Arnaldo Luiz Pedroso Junior
André Luiz Ostermann
Murillo Cozza Alves Cerqueira
 

Conselho Fiscal
Roberto Andrea Naman
Marcio Augusto Tabet
Domingos Marchetti Rios



AJUSTES PARA OS TEMPOS 
DE DISRUPÇÃO

8º Congresso Brasileiro de Estacionamentos e Mobilidade 
proporcionou a troca de ideias e a descoberta de vários exemplos 
de ações concretas já realizadas em direção ao alcance das novas 
exigências do mercado

C O N G R E S S O

O Centro de Eventos Roof Top 5, em São Paulo, recebeu exce-
lente público para o 8º Congresso Brasileiro de Estacionamen-
tos e Mobilidade, realizado pela Abrapark e pelo Sindepark SP. 
O tradicional evento, o único do setor de parking do país, pro-
porcionou a troca de ideias e a descoberta de vários exemplos 
de ações concretas já realizadas rumo aos novos horizontes 
do mercado de parking. No palco, um grupo seleto, formado 
por alguns dos profissionais que mais vivenciam e pensam 
a mobilidade urbana no Brasil, puderam propor o debate, o 
pensamento e a ação para um público atento e participativo, 

1 0

Parking Lounge: 
novo espaço para 
relacionamento

integrado por players do mercado de parking de todo o Brasil, 
fornecedores e estudiosos do assunto. Juntos, todos participa-
ram da oportunidade única de pensar os caminhos para um 
novo mercado, cujas mudanças não param de ocorrer e em 
ritmo vertiginoso.
“A 8ª edição do Congresso da Abrapark foi um sucesso”, ates-
ta Sergio Morad, que se despede da Presidência da entidade 
neste final de ano. “Os participantes valorizaram o novo local 
e os espaços, principalmente o Parking Lounge, que permitiu 
a interação das pessoas entre si e com as empresas parceiras 
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C O N G R E S S O

apoiadoras do evento.” Convidados, representantes de entida-
des e profissionais diretamente ou indiretamente envolvidos 
com o setor de parking no Brasil, todos foram unânimes em 
afirmar que o caminho para os estacionamentos é se abrir ao 
novo, repensando seu papel em uma sociedade cada vez mais 
disruptiva, provocadora e tecnológica.
Morad abriu o evento falando sobre o momento da economia 
no Brasil e as perspectivas do setor. “Vivemos uma crise, mas 
o mercado demonstra sinais graduais de recuperação, e o se-
tor de estacionamentos está mais competitivo do que nunca”, 
afirmou. Já o presidente do Sindepark São Paulo, Marcelo Gait, 
destacou que o número de automóveis em circulação segue 
crescendo a cada dia e que as cidades estão preocupadas em 
criar novas vagas. “As oportunidades existem, temos que apro-
veitá-las, discuti-las, sobretudo as relacionadas à tecnologia e 
às novas possibilidades de geração de receita.”
Entre uma palestra e outra, nos intervalos e ao final do evento, 
o público pode trocar ideias com profissionais, empresas e for-
necedores do setor de estacionamentos no Parking Lounge, 
um novo espaço para networking proporcionado pelo con-
gresso nesta edição. O Hub de Relacionamento disponibilizou 
espaços aos patrocinadores, que os transformaram em uma 
espécie de extensão das empresas dentro do evento, onde foi 
possível estimular, facilitar e impulsionar relacionamentos e 
criar novos negócios.
O 8º Congresso Brasileiro de Estacionamentos e Mobilidade 
contou com patrocínio de ConectCar, Digicon, Estapar, FBB 
Corretora de Seguros, Perto e Quercus e apoio institucional 
de Abrasce, Gfaud, SecoviSP, ADVAM e VG8. Junto com a Abra-
park, todos demonstraram que é possível, com inspiração e 
trabalho, construir e crescer no setor de estacionamentos.

Sergio Morad: mercado demonstra sinais de recuperacao

Marcelo Gait: oportunidades em tecnologias e novas receitas
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AS PALESTRAS

C O N G R E S S O

Entusiasta de tecnologia, inovação e conectado com o ecossis-
tema de startups do Brasil e do exterior, Pedro Englert foi um 
dos destaques do Congresso. O empresário falou sobre como a 
mobilidade urbana insere-se nos tempos de reinvenção e ade-
quação de mercado pelo qual passamos, no primeiro colóquio 

do evento. Englert mostrou seu conhecimento de causa quan-
do o assunto é inovação. Formado em Administração com ên-
fase em finanças pela UFRGS, pós-graduado em Varejo e Ser-
viços pela USP e pela Singularity University, resolveu apostar 
no seu entusiasmo e deixou o mercado tradicional para virar 
um dos líderes da nova economia. Além de CEO da StartSe, 
Englert é sócio de cinco fintechs – Warren, FitBank, Monkey 
Inc, Bee Tech e Vortex. “Há alguns anos, estava me preparando 
para um ano sabático quando fui para o Vale do Silício e levei 
uma pancada. Vi que não poderia parar e precisava me desen-
volver, e o tempo todo. O conhecimento não está mais na aca-
demia, nas entidades tradicionais, está no mundo, na China, 
no Vale do Silício, em Israel”, contou. “A economia mostra-se 
acelerada pelas novas tecnologias, pelo novo mercado, pelos 
novos perfis de consumidores. Há que se correr atrás disso. As 
empresas de sucesso serão as que conseguirem acompanhar 
este desenvolvimento e saberem se reinventar.” Na opinião de 
Englert, há muito mais oportunidades para serem aproveita-
das do que ameaças a serem temidas. “Hoje os dados são o 
novo petróleo. E se dados são o novo petróleo, vocês são a Ará-
bia Saudita”, afirmou. “Hoje o cliente é o novo protagonista. Ele 
tem muito mais opções. É preciso pensar constantemente em 
que como ser mais eficiente e atrair esse novo consumidor.”
Experiências e ideias sobre Cidades Inteligentes no Brasil fo-
ram apresentadas no primeiro painel do Congresso. Cris Ales-
si, do Fórum InovaCidades, Jamile Sabatini, da Associação 
Brasileira das Empresas de Software (ABES), e José Roberto 

Paneque Filho, da WP Consultoria Estratégica, integraram o 
painel, mediado por André Piccoli, Vice-Presidente de Assun-
tos Institucionais da Abrapark. Os especialistas ressaltaram a 
necessidade de os operadores de estacionamento pensarem 
suas vagas como uma parte do todo que integra a engrena-
gem de uma Cidade Inteligente, em que vários modais, ser-
viços e espaços convivem juntos, atendendo a um público 
cada vez mais bem informado, que quer ver suas necessidades 
atendidas, mas também gostaria de viver em cidades cada vez 
mais humanas e sustentáveis.

Cássio Ramos, da Lemon Go, encerrou os trabalhos da manhã 
com o Colóquio Tecnologia de Dados na Maximização de Re-
sultados e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Seu en-
tusiasmo chamou a atenção da plateia, que pode saber um 
pouco mais de como vai funcionar a questão da LGPD, cuja 
principal preocupação é a proteção da privacidade das pes-
soas e de dados. Ele também comparou o petróleo aos dados, 
reforçando a importância de sua proteção e da adequação das 
empresas à nova lei. “Quanto valem as tuas informações?”, ins-
tigou o palestrante.

As palestras, painéis e colóquios do 8º Congresso Brasileiro de 
Estacionamentos e Mobilidade trataram de temas como disrupção, 
Cidades Inteligentes e a Lei Geral de Proteção de Dados e tendências e 
comportamentos do novo mercado 

Pedro Englert foi um dos destaques do evento da Abrapark

Cris Alessi

Cássio Ramos

Jamile Sabatini Paneque Filho
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C O N G R E S S O

Philip Yang, do Urbem – Instituto de Urbanismo e Estudos 
para a Metrópole, mostrou para onde caminham as cidades 
em meio às determinações de mercado, governos e produção 
do espaço urbano das cidades. “Diante de tantas incertezas, é 
preciso focar em três vetores: os modais de transporte, o modo 
de produção no novo mercado de trabalho e na demografia 
da população urbana”, orientou. 

Na sequência, o painel Mobilidade: Tendências e Comporta-
mentos, mediado pelo presidente da Abrapark, Sergio Morad, 
reuniu Félix Cardamone, da ConectCar,  Fernando Berfort, 
da Waze, e Mahatma Marostica, da Mobilis, que apresentou o 
seu Li, um  modelo Smart Fortwo movido à eletricidade, mais 
barato que o carro da Mercedes-Benz, um dos primeiros veícu-

los elétricos produzidos totalmente no Brasil.
Depois de um intervalo e do espaço para networking, a progra-
mação retornou com o terceiro e último painel do Congresso. 
Hub de Mobilidade: funções acessórias e novas receitas para 
os estacionamentos levou Guido Sonnino (JLL Serviços Imo-
biliarios Coorporativos), Thiago Mendonça (Turbi Aluguel de 
Carros por Aplicativo) e Emílio Sanches (Estapar), novo Presi-
dente da Abrapark, para discutirem o assunto, tudo mediado 
pelo presidente do Sindepark SP, Marcelo Gait.
Ao final do dia, palestrantes, convidados e público puderam 
amadurecer o debate e trocar ideias e cartões em um Happy 
Hour especial no Parking Lounge, o Hub de Relacionamento 
do 8º Congresso Brasileiro de Estacionamentos e Mobilidade 
da Abrapark.

Fernando Belfort Mahatma Marostica No Parking Lounge, público trocou ideias e praticou o networking

Sergio Morad e Félix Condamone

Philip Yang

Guido Sonnino

Thiago Mendonça e Emílio Sanches
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AC O N T E C E

O novo formato do Congresso 
e o Parking Lounge, hub de 
relacionamento lançado em 2019 
pela Abrapark, garantiram muito 
mais oportunidades de networking 
entre participantes, expositores, 
palestrantes e Diretoria da entidade
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EM LONDRES, UM SPA DE
LUXO PARA AUTOMÓVEIS

Ela é conhecida na cidade como Spa de Carros. A Windrush Car 
Storage, garagem que oferece tratamento hoteleiro de luxo 
para automóveis, encanta no centro de Londres. A ideia foi de 
Tim Earnshaw, que resolveu levar para seu empreendimento 
o know-how adquirido em anos de trabalho nos paddocks da 
equipe Ferrari de Fórmula 1.  Conferindo atenção meticulosa 
a cada carro ali estacionado, incluindo alta segurança e con-
trole climático, o estacionamento Windrush guarda modelos 
como McLaren P1, Ferrari Dino 246GT, Bugatti Veyron e Jaguar 
XK120, que descansam ali por, em média, 480 libras por mês – 
o equivalente a R$ 2.700, aproximadamente. 
O atendimento vip começa na chegada do automóvel, que 
passa por uma reparação pré-armazenamento, incluindo pro-
teções aplicadas no banco do motorista, no volante e no piso, 
verificação de motor, bateria e freios. 

Serviço 5 estrelas
Alta segurança e localização discreta para os veículos em am-
biente desumidificado e controlado, mantido e monitorado 
24 horas por dia, sete dias por semana, são a base do serviço. 
Compartilhamentos individuais para cada carro têm tamanho 
generoso. Capas interiores macias e respiráveis são colocadas 
em todos os veículos e suas baterias condicionadas automati-
camente. Todas as áreas de armazenamento são inspeciona-
das, no mínimo, duas vezes ao dia. A cada sete dias, o status 
do carregador de bateria e da bandeja coletora é conferido. 

G A R AG E N S  I N C R Í V E I S

Sabe aquela máxima de dar uma ligada no carro de vez em 
quando para que ele não ‘morra’ de vez? Na garagem de luxo 
londrina, a cada 60 dias, fluidos e pressões são verificados, o 
motor é ligado e o veículo atinge a temperatura na estrada de 
rolamento interna para exercer levemente os componentes 
mecânicos e elétricos. Quaisquer defeitos observados e notifi-
cados ao cliente e a solução sugerida. E ainda há o serviço de 
coleta ou entrega do possante em casa. Assim Windrush Car 
Storage é uma operação única de parking, que pode servir de 
inspiração a operadores de estacionamento no mundo todo. 
Por que não?

Alta segurança e controle climático na Windrush Car Storage
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AGENDA

M
ar

ço

Se
te

m
br

o26 e 27
2020

27 a 30

14 a 17

Smart City Expo Curitiba 2020
A terceira edição do evento, promovido por iCities, FIRA 
Barcelona e Prefeitura de Curitiba, pretende ser a mais ro-
busta realizada até agora. A área de exposição para empre-
sas terá o dobro de espaço.  O tema, Smart Cities in Action, 
será abordado em várias programações paralelas que to-
marão conta do Expo Barigui. 
Onde: Curitiba, Paraná
www.smartcityexpocuritiba.com

2020 CPTA Conference
Organizada pela Campus Parking and Transportation As-
sociation (CPTA) nos Estados Unidos, a conferência foca 
no setor de estacionamentos em campi de universidades 
americanas. 
Onde: Texas A&M University, Estados Unidos
www.cptaonline.org

2020 NPA Convention & Expo
Parking Redefined é tema do próximo evento anual da Na-
tional Parking Association, que deve reunir mais de 1800 
profissionais de estacionamentos, em quatro dias de pales-
tras e feira.
Onde: Nova Orleans, Estados Unidos
www.npaconvention.org/2020/

Envie informações para a agenda de eventos da Parking Brasil. Entre em contato com

redacao1@virtuscom.com.br
A Abrapark não se responsabiliza por mudanças nas datas e programação dos eventos

Ab
ril 21 a 24

Intertraffic Amsterdam 2020
O evento mostra as mais recentes soluções para os desafios 
do mercado a partir do conteúdo de especialistas em infra-
estrutura, gerenciamento de tráfego, mobilidade inteligen-
te, segurança e estacionamento.
Onde: Amsterdam, Holanda
www.intertraffic.com/en/amsterdam

M
ai

o/
Ju

nh
o 31 a 3

IPMI Conference & Expo
O IPMI realiza uma conferência para fornecer insights so-
bre o setor de parking, fornecer informações e conceitos 
reais para implementar e preparar o futuro e promover o 
networking.
Onde: San Antonio, Texas, Estados Unidos
www.parking-mobility.org

15 a 17

Exposhopping  
Realizada simultaneamente ao Congresso Internacional de 
Shopping Centers, a Exposhopping é a maior feira do setor 
de shopping centers da América Latina. Durante três dias, 
o evento expõe projetos, inovações e as mais recentes so-
luções para o mercado.
Onde: Expo Center Norte, São Paulo
www.abrasce.com.br/evento/exposhopping/  
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