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ABRATI convoca assembléia 
para eleger a nova Diretoria

TRT da Segunda 
Região isenta 
empresa de multa

Associadas aprovam contas de 2007 e Orçamento de 2008 
No dia 9 de abril, as Associados da ABRATI reuniram-se 

em Assembléia Geral Ordinária, na sede da entidade, em 

Brasília. Na ocasião, examinaram e aprovaram o relatório de 

prestação de contas da Diretoria e o Orçamento de 2008.

Foi apresentado o Relatório das Atividades, tendo sido 

detalhados os diversos itens que fizeram parte da agenda 

de trabalho durante o último ano. Foi também apresentada 

a proposta de Orçamento e, ainda, comentados, pelo Presi-

dente Sérgio Augusto de 

Almeida Braga, diversos 

assuntos de interesse 

do setor, e que estão em 

andamento.

A seguir, foi convoca-

da e realizada Assembléia 

Geral Extraordinária para 

deliberar sobre outros 

assuntos em pauta.

Decisão do Tribunal Regional 

do Trabalho de São Paulo anulou 

uma multa de R$ 110 mil que 

havia sido aplicada a uma em-

presa por não ter acatado a Lei 

nº 8.213/1991. A lei estabelece 

cotas obrigatórias para a contrata-

ção de portadores de deficiência 

pelas empresas. 

A decisão do TRT baseou-se 

no fato de que a responsabilidade 

pelo efetivo cumprimento da lei, 

também é do governo. Segundo os 

termos do acórdão, o sistema de 

cotas para a contratação de defi-

cientes não veio precedido e nem 

foi seguido de nenhuma providên-

cia de órgãos governamentais no 

sentido de cuidar da educação 

e da formação de portadores de 

deficiência.  

O Presidente da ABRATI, Sérgio 

Augusto de Almeida Braga, convocou 

para o próximo dia 14 de maio, às 10 

horas, na sede da Associação, em 

Brasília, a assembléia geral ordinária 

das Associadas que vai eleger a nova 

Diretoria e o novo Conselho Fiscal da 

entidade. 

Os mandatos abrangerão o perío-

do de 23 de junho de 2008 a 22 de 

junho de 2011.

Ao fazer a convocação, Sérgio 

Augusto Braga lembrou que a parti-

cipação de todas as Associados na 

eleição é fundamental para que a 

ABRATI possa continuar cumprindo 

as finalidades previstas em seu Esta-

tuto e fortalecendo sua condição de 

interlocutora do setor de transporte 

rodoviário de passageiros perante as 

autoridades constituídas, nos diferen-

tes níveis da Administração Pública. 

De acordo com o art. 16 do Estatu-

to da ABRATI, somente poderá votar e 

ser votada a Associada que estiver qui-

tes com a Tesouraria da Associação. O 

voto será exercido por representante 

da Associada no nível de Diretor ou 

Sócio-Gerente, ou ainda, por pessoa 

expressamente credenciada mediante 

procuração específica. Cada procura-

dor somente poderá representar uma 

única Associada, em nome da qual 

exercerá o direito de voto.

Os procedimentos e etapas re-

lativos ao processo eleitoral estão 

disciplinados no Capítulo V, Seção I 

do Estatuto da Associação.

Relatório das 
Atividades em 2007 

A Diretoria submeteu às Associadas as contas referentes ao 

exercício de 2007, que foram aprovadas.
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Desde o dia 23 de abril estão 

disponíveis no site da ANTT (www.

antt.gov.br), na modalidade Audiência 

Pública, a Proposta de Resolução e a 

Nota Técnica elaboradas pela Agência 

Nacional de Transportes Terrestres 

que torna pública e colhe sugestões 

destinadas a subsidiar a Revisão 

dos Coeficientes Básicos da Planilha 

Tarifária do serviço de transporte ro-

doviário interestadual semi-urbano de 

passageiros. Trata-se do Aviso de Au-

diência Pública nº 82/2008, cujo texto 

também pode ser retirado na sede da 

ANTT, em Brasília. Os interessados 

poderão encaminhar contribuições e 

sugestões até as 18 horas do dia 2 

de maio de 2008, por meio eletrônico, 

ou pessoalmente, ou por via postal. 

As inscrições para manifestação oral 

deverão ser feitas até o dia 2 de maio, 

no site da Agência. 

A subprefeitura do bairro da Moo-

ca, da administração municipal de São 

Paulo, lacrou no dia 15 de abril 16 

agências de viagens clandestinas na 

região do Brás, Zona Leste da capital. 

Os donos dos imóveis foram multados 

em R$ 2.277. Segundo a fiscalização, 

nenhuma das agências tinha alvará 

de funcionamento. O embarque e de-

sembarque de passageiros ocorria em 

frente aos estabelecimentos, caracte-

rizando-os, assim, como rodoviárias 

clandestinas.

Na região do Brás costuma operar 

a maioria das empresas que fazem 

transporte pirata, principalmente 

para as regiões Norte e Nordeste 

do país. Praticam tarifas aviltadas, 

pois, além de não pagarem impostos, 

utilizam veículos sucateados, com 

grande risco para a segurança dos 

usuários. Todas as agências lacradas 

já haviam sido intimadas e multadas 

anteriormente. Somente na Rua Paulo 

Afonso foram fechadas oito agências. 

As demais estão localizadas nas ruas 

Cavalheiro (cinco) e Joaquim Nabuco 

(três). A fiscalização lembrou que, pela 

legislação, os estabelecimentos não 

podem acumular as funções de venda 

de passagem e de embarque de passa-

geiros, já que os ônibus devem sair de 

terminais rodoviários. No caso do Brás, 

os ônibus ficam parados nas vias, o 

que prejudica o trânsito. O pior é que 

os usuários são fraudados, pois o 

transporte é feito em ônibus precários, 

com sérios riscos de segurança”.

A subprefeitura da Moóca explicou 

que, nessas condições, não há como 

fornecer alvarás de funcionamento 

para essas agências.

A Russian Buses Marco, joint 

venture entre a brasileira Marcopolo 

e a Ruspromauto, líder na Rússia em 

veículos comerciais, comemorou a pro-

dução do centésimo ônibus na planta 

da Pavlovo, naquele país. A unidade 

número 100 foi um miniônibus Real 

montado sobre chassi Hyundai. 

A Russian Buses Marco possui 

duas plantas na Rússia: uma na cidade 

de Golitsino (próximo a Moscou) que 

monta os rodoviários modelos Andare 

850 e 1000; e outra na cidade de Pa-

vlovo (a 400 quilômetros de Moscou) 

que monta os miniônibus modelo Real. 

Além dessas duas plantas, a Marco-

polo, por sua empresa Tecnoart, tem 

outra sociedade, a Polo Plastic Compo-

nents, localizada na cidade de Vladimir 

(a 200 quilômetros de Moscou), que 

produz peças plásticas para tratores, 

ônibus, motos para neve, caminhões 

e peças especiais.

O Banco Mercedes-Benz registrou 

crescimento de 68% nos dois primeiros 

meses de 2008. Em janeiro e feverei-

ro, financiou R$ 288 milhões em novos 

negócios, contra R$ 171,1 milhões no 

mesmo período do ano anterior. Foram 

negociadas 2.453 unidades, entre veí-

culos Mercedes-Benz e implementos.

Financiamentos do 
Banco Mercedes-
Benz crescem 68%
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Distribuidora de bebidas adquire 480 caminhões da 
marca Mercedes-Benz para padronizar sua frota

Caminhões Merce-

des-Benz estão sendo 

usados pela Coca-Cola 

FEMSA em um programa 

que prevê a renovação e 

padronização das frotas 

das transportadoras ter-

ceirizadas que prestam 

serviços à empresa no 

Estado de São Paulo. 

Para essa finalidade, 

foram adquiridos 480 

caminhões da marca. 

São 435 semipesados 

Atego 1718 para entrega urbana de 

bebidas nos pontos de venda e 45 uni-

dades dos pesados Axor 2540 e 2640 

para transporte de produtos entre as 

fábricas e os centros de distribuição. 

Todos os caminhões estão cober-

tos por contrato de manutenção Mer-

cedes-Benz de fábrica. Desta forma, 

os veículos podem ser atendidos em 

qualquer concessionário da marca.

A renovação e patronização da frota está sendo feita com caminhões 

dos modelos Atego 1718 (foto) e Axor 2540 e 2640.

Ainda como parte das comemora-

ções dos seus sete anos de funcio-

namento, a Induscar lançou mais um 

produto destinado a atender necessi-

dades específicas dos seus clientes: 

o Mini Foz. A nova carroçaria pode ser 

desenvolvida para qualquer tipo de 

chassi nas categorias mini e micro. O 

Mini Foz está voltado às aplicações de 

transporte urbano, lotação, turismo, 

escolar e executivo.

Para atender a cada um dos seg-

mentos definidos, foram desenvolvi-

das diversas configurações internas 

compatíveis com o novo produto, 

principalmente no que se refere à 

distribuição de poltronas e ao número 

de portas. São oferecidos vários tipos 

de poltronas: urbana, turismo, recli-

nável, com revestimentos de tecido 

ou vinil.

Além do conforto e da segurança, 

o novo modelo tem grande capacidade 

de desempenho. Destaca-se também 

pelo design atual, e pela agilidade e 

versatilidade em manobras. 

Outras características acentuadas 

pelo fabricante são a visibilidade, o 

posto ergonômico do motorista e a 

facilidade de manutenção e de troca 

das peças de reposição.

Induscar lança o Mini Foz e aumenta as opções de 
sua linha para transporte urbano de passageiros

A Mercedes-Benz 

totalizou 839 cami-

nhões pesados vendi-

dos no mês de março, 

superando o recorde 

mensal obtido em ou-

tubro do ano passa-

do. Segundo Philipp 

Schiemer, vice-presi-

dente de Vendas da 

montadora, o volume 

de março foi 35% su-

perior ao obtido no 

mesmo mês de 2007. 

As vendas acumuladas entre janeiro 

e março de 2008 superaram 2.400 

unidades, com crescimento de 60% 

em relação ao mesmo  período do 

ano passado. 

A carroçaria Mini Foz pode ser montada em qualquer tipo de chassi para mínis e micros.
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Volkswagen faz a maior venda de 
chassis de ônibus de sua história

Michelin recebe 
prêmio Preferência 
no Transporte

Nova campanha da Mercedes-Benz 
valoriza o uso de peças genuínas

Cartaz que identifica a campanha.

A marca Mercedes-Benz lançou 

nova campanha nacional de peças em 

sua rede de concessionários de veí-

culos comerciais. A campanha destaca 

a importância do uso de peças genuínas 

para garantir a qualidade do produto, 

seu melhor desempenho, segurança e 

a maior rentabilidade para os clientes 

nas operações de transporte. O tema é 

“Seu Mercedes sempre Mercedes”. A 

ação visa também à maior fidelização 

do cliente e à realização da correta ma-

nutenção dos veículos Mercedes-Benz. 

Será realizada até o mês de julho e dis-

tribuirá kits de divulgação para a rede e 

malas diretas para 93 mil clientes.

Em Santa Catarina, a Michelin re-

cebeu o prêmio Preferência do Trans-

porte 2008, na categoria de melhor 

fabricante de pneus. Na pesquisa, 

foram aplicados 208 questionários 

entre transportadores e motoristas. 

Nada menos que 88% das respostas 

apontaram o pneu Michelin como o 

melhor para o transporte.

Encarroçadoras 
esperam expansão 
de 10% em 2008

As encarroçadoras brasileiras de 

ônibus projetam para este ano um 

crescimento médio de 10% na pro-

dução de carroçarias. Além do aque-

cimento previsto para a demanda, 

deverá contribuir para esse desempe-

nho a entrega de ônibus destinados 

ao programa federal de renovação de 

transporte escolar, cuja verba total 

alcança R$ 600 milhões. 

Segundo a Fabus, a produção no 

ano passado foi recorde: as encarro-

çadoras colocaram 28.239 unidades 

no mercado, com crescimento de 15% 

ante 2006.

Vendas da Iveco 
sobem 131% no 
primeiro trimestre

A Iveco fechou o primeiro trimestre 

de 2008 com crescimento de 131,3% 

sobre mesmo período do ano anterior. 

De janeiro a março, vendeu 1.823 

caminhões leves, médios e pesados, 

subindo do sexto para o quinto lugar 

no ranking das montadoras de cami-

nhões brasileiras. 

A Volkswagen Caminhões e Ônibus 

está fornecendo 1.000 unidades do 

seu chassi VolksBus 17.230 EOD a 

quatro empresas de transporte urbano 

de Goiânia. É a maior venda de ônibus 

já realizada pela montadora desde o 

lançamento do primeiro chassi Volks-

bus, que ocorreu na capital goiana. 

em 1993. As entregas já começaram 

a ser feitas à encarroçadora Induscar, 

à razão de 200 unidades mensais. 

Uma vez concluído o encarroçamento, 

são entregues às empresas Rápido 

Araguaia, HP Transportes, Cotego e 

Reunidas.

"Goiânia foi a primeira cidade 

brasileira a ter uma frota VolksBus, 

adquirindo um lote do pioneiro 16.180 

CO. Por isso, estamos honrados em 

fazer mais uma venda ao sistema de 

transportes da cidade, já reconhecido 

como um dos melhores do país”, disse 

Roberto Cortes, presidente da Volkswa-

gen Caminhões e Ônibus.

Serão 1.000 chassis VolkBus com encarroçamento Caio para operação em Goiânia.
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ABRATI reitera que prorrogação dos contratos é a 
melhor solução para o funcionamento do sistema

"O transporte rodoviário de pas-

sageiros é uma atividade que requer 

tempo longo para o retorno do capital 

investido", lembrou o Presidente da 

ABRATI, Sérgio Augusto de Almeida 

Braga, escrevendo sobre a anunciada 

intenção do Governo de colocar em 

licitação todas as linhas atualmente 

operadas pelas empresas do sistema 

interestadual e internacional de pas-

sageiros. 

O artigo de Sérgio Augusto Braga 

abre a publicação de 16 páginas que a 

ABRATI editou e encaminhou no início 

de abril a todos os parlamentares fe-

derais e a numerosos integrantes dos 

poderes Executivo e Judiciário no âmbi-

to federal. O documento contém ampla 

argumentação técnica e justificativas 

legais que apontam a prorrogação dos 

atuais contratos de permissão como a 

melhor solução para manter o sistema 

em perfeito funcionamento, de modo a 

assegurar os direitos dos usuários do 

sistema rodoviário de passageiros.

Além de reiterar que a licitação das 

linhas seria inviável do ponto de vista 

prático, o Presidente da ABRATI afirma 

que a medida significaria "o desmonte 

de um setor que vem funcionando a 

contento há mais de 70 anos".  

Na publicação, a ABRATI resume a 

posição das operadoras, que desejam 

ver reconhecido o direito à prorrogação 

"exatamente porque esse direito foi 

outorgado pelo Decreto nº 952/1993 

e as empresas têm elevados investi-

mentos ainda não amortizados". Alter-

nativamente, "se licitar por licitar for 

uma prioridade do Poder Público", elas 

defendem que sejam feitas as indeniza-

ções previstas na legislação vigente. 

A posição dos usuários e trabalha-

dores do setor também é destacada, 

principalmente sua preocupação com 

a iminência de um desmonte de todo 

o sistema.

Sao igualmente reproduzidas mani-

festações de especialistas em direito 

do transporte, caso do advogado Darci 

Norte Rebelo, com mais de 40 anos de 

militância na área. Rebelo afirma que 

o Governo Federal está querendo fazer 

a cerimônia fúnebre do transporte inte-

restadual por ônibus, e lembra que, em 

1993, pelo Decreto nº 952, o então Pre-

sidente Itamar Franco havia autorizado a 

manutenção das permissões interesta-

duais e internacionais pelo prazo de 15 

anos, prorrogáveis por mais 15.

Sérgio Augusto Braga: "O setor vem 

funcionando a contento há 70 anos".
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Jocimar Moreira, advogado em Brasí-

lia, assessor e consultor jurídico de 

empresas de ônibus, faz um apelo ao 

bom senso, ponderando que, como 

atividade de risco, o transporte coletivo 

rodoviário de passageiros requer das 

autoridades públicas e dos empresá-

rios "elevado senso de responsabili-

dade e dedicação". 

Por sua vez, o ministro aposentado 

do TCU, Carlos Átila Alvares da Silva, 

advogado e consultor da ABRATI, sus-

tenta que "as normas vigentes admitem 

folgada interpretação favorável à preser-

vação da atual estrutura operacional e 

empresarial, mediante a prorrogação 

das atuais permissões, visto que foram 

outorgadas e contratadas de acordo com 

as condições exigidas pela legislação 

vigente à época de sua formalização". 

Finalmente, o advogado Telmo Joa-

quim Nunes, Diretor da Auto Viação 

Catarinense e da ABRATI, afirma que, 

à luz das leis vigentes, constitui obri-

gação legal da Administração prorrogar 

os contratos de permissão. E adverte:  

a resistência em reconhecer essa obri-

gação "poderá trazer conseqüências 

danosas às finanças das gerações 

futuras, pela obrigação de indenizar".

Telmo Joaquim Nunes: "Prorrogar é 

obrigação legal da Administração".

Darci Norte Rebelo: "O Presidente Itamar 

Franco autorizou as prorrogações".
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