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O Diretor-Geral da Agência Nacio-

nal de Transportes Terrestres, Bernar-

do Figueiredo, anunciou que pretende 

promover reuniões mensais entre os 

técnicos da Agência e integrantes 

da ABRATI, com vistas a uma maior 

integração, da qual possa resultar o 

aperfeiçoamento dos serviços pres-

tados pelas empresas operadoras de 

transporte rodoviário de passageiros.

O anúncio foi feito durante pales-

tra que Bernardo Figueiredo proferiu 

para as empresas associadas, quan-

do da realização da Assembleia Geral 

Ordinária da ABRATI, realizada no dia 

14 de abril, na sede da entidade, em 

Brasília e na qual foram apresentados 

o relatório de prestação de contas da 

Diretoria relativo ao ano de 2009 e 

o orçamento para 2010. Ambos os 

documentos foram aprovados por 

unanimidade.

ANTT fará reuniões mensais com a 
ABRATI, anuncia Bernardo Figueiredo

Segundo o Diretor-Geral da ANTT, a 

ideia de fazer reuniões entre a Agência 

e a ABRATI tem o objetivo de evitar 

entraves que possam prejudicar a 

operação do sistema, aperfeiçoando 

a relação entre o poder concedente e 

as operadoras. “Muitas vezes coisas 

pequenas podem ser solucionadas 

nesses encontros. A Agência já faz 

isso com o setor ferroviário”, disse 

Bernardo Figueiredo.

O executivo governamental pediu 

também a colaboração do setor no de-

senvolvimento do ProPass — colabo-

ração essa que ele julga fundamental 

para que se evitem erros na formu-

lação do projeto —, já que a ABRATI 

é integrada por profissionais que há 

muitos anos operam com sucesso o 

transporte de passageiros.

Bernardo Figueiredo disse ainda 

acreditar que até o fim de abril terá 

fechado o processo de redesenho da 

rede. Revelou também que a ANTT está 

fazendo pesquisa de movimentação de 

passageiros com vistas a subsidiar os 

estudos técnicos.

O diretor tranquilizou os cerca de 

60 empresários presentes à palestra, 

afirmando que o processo licitatório não 

pretende trazer para o sistema aventurei-

ros sem qualificação, que só causariam 

prejuízos ao segmento.

Renan Chieppe, presidente da ABRA-

TI, fez diversas ponderações, inclusive 

sobre assuntos que foram objeto de 

solicitações formais da Associação 

junto à Agência, pedindo a reavaliação 

de algumas decisões. Informou também 

que foi criado um grupo de trabalho 

composto de técnicos para monitorar de 

perto a evolução do processo do ProPass, 

apresentando sugestões que possam 

aperfeiçoar o modelo.

O Diretor-Geral da ANTT acredita que da maior integração entre a ANTT e 

o setor poderão resultar aperfeiçoamentos nos serviços.

Os representantes das associadas acompanharam com 

interesse a palestra de Bernardo Figueiredo.
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Os alunos do Instituto JCA Ricar-

do de Holanda Busquet, Flávio da 

França Lacana, José Edvízio e Letícia 

Casal Pimenta são os mais recen-

tes aprovados no Vestibular 2010. 

Todos fizeram parte do Programa 

Alunos do Instituto JCA têm  
ótimo desempenho no vestibular

Fortalecendo Trajetórias, no período 

de 2007 a 2009, e são exemplos de 

sucesso nos estudos, fruto de muita 

dedicação e vontade de vencer. Ricar-

do de Holanda Busquet, de 17 anos, 

conquistou o 1º lugar em Engenharia 

Industrial de Controle e Automação no 

CEFET, o 4º lugar em Engenharia da 

Computação na UFRJ, o 1º lugar em 

Ciências da Computação na UERJ e 

uma boa colocação também para esse 

mesmo curso na UFF. Flávio da França 

Lacana, foi aprovado em Enfermagem/

Biologia: José Edivízio, em Arquitetura 

e Letícia Casal Pimenta, em Letras/

Serviço Social.

Ricardo, Letícia, Edvízio e Flávio fizeram 

parte do Programa Fortalecendo Trajetórias  

A liberação de veículo retido por 

transporte irregular de passageiros, 

com base no artigo 231, VIII, do Código 

de Trânsito Brasileiro, não está con-

dicionada ao pagamento de multas e 

despesas. A conclusão é da 1ª Seção 

do Superior Tribunal de Justiça, que 

negou recurso da União contra uma 

empresa de transportes de Minas 

Gerais. O recurso foi julgado pelo 

rito da Lei dos Recursos Repetitivos 

(11.672/08) e o entendimento será 

estendido para casos idênticos.

De acordo com o relator do processo 

no STJ, ministro Teori Albino Zavascki, 

o transporte irregular de passageiros 

sujeita o infrator à pena administrativa 

de retenção do veículo, e isso impede 

que a sua liberação esteja condicionada 

ao pagamento de despesas decorrentes 

de apreensão do veículo.Como já fizeram em anos an-

teriores, o Sest Senat e a Polícia 

Rodoviária Federal voltaram a realizar 

Comandos de Saúde nas rodovias 

brasileiras. A campanha de 2010 é 

feita nos postos policias e acosta-

mentos das principais rodovias das 

regiões Sul, Sudeste, Norte, Nordeste 

e Centro-Oeste, alcançando 25 esta-

dos mais o Distrito Federal. No local 

de cada evento, os caminhoneiros 

abordados preenchem um questioná-

rio sobre seu histórico de trabalho e 

hábitos alimentares. A ficha de saúde 

possibilita a avaliação de 24 fatores, 

entre eles sonolência, obesidade e 

Sest Senat e PRF realizam novos 
comandos de saúde nas rodovias

estresse. O motorista que apresenta 

algum desses sintomas é orientado a 

procurar atendimento mais completo 

em uma das unidades do Sest/Senat.

Alguns dos exames possíveis 

durante as abordagens são o cálculo 

do IMC (Índice de Massa Corpórea), 

a verificação de acuidade visual, au-

ditiva, do campo de visão, da reação 

ao ofuscamento, pressão arterial, co-

lesterol e glicemia. Os caminhoneiros 

também podem participar de aulas de 

ginástica laboral e receber massagem 

corporal. São realizadas palestras e 

exibidos vídeos sobre temas relacio-

nados à saúde. 

Liberação de veículo 
retido não depende do 
pagamento da multa

Desde 22 de março último as tari-

fas das linhas intermunicipais rodoviá-

rias de São Paulo estão reajustadas 

em 4,19%. Para as linhas suburbanas, 

o índice aplicado pela Agência Regula-

dora de Transporte do Estado de São 

Paulo (Artesp) foi de 4,22%. São os 

índices mais baixos aplicados desde 

2003. O IPCA do período foi de 4,31%.

São Paulo reajusta 
tarifas das linhas 
intermunicipais
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A Caio Induscar foi a única encarro-

çadora de ônibus a receber, até agora, 

a certificação compulsória do InMetro 

(Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial). 

Essa certificação obriga a comer-

cialização, no mercado nacional de 

transporte público coletivo, exclusi-

vamente de veículos que estejam em 

conformidade com as Normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas 

Técnicas). 

As normas estabelecem os requi-

sitos mínimos das características de 

construção e os equipamentos para 

veículos de transporte coletivo urbano 

e rodoviário, de modo a assegurar 

segurança, conforto, acessibilidade e 

mobilidade dos condutores e usuários.

Os consumidores que comprarem 

pneus com câmara Michelin no perío-

do de 5 de abril a 30 de setembro 

deste ano terão garantia gratuita 

para cobertura de qualquer dano aci-

dental ocorrido na primeira vida útil 

do produto. A garantia inclui furos, 

penetrações, rasgos, quebra da car-

caça ou bolhas no flanco causadas 

por impactos.  Desde agosto do ano 

passado o modelo XZE2+ contou com 

essa garantia, que se estendeu até o 

último dia 31 de março.

A Mercedes-Benz apresentou 

três novidades em caminhões para 

construção na recente feira Bauma, 

realizada em Munique, Alemanha:  um 

Actros com pacote para construção de 

estradas, um Axor leve para aplicação 

betoneira e um Zetros fora-de-estrada 

para aplicações especiais no setor de 

construção. 

Mercedes-Benz mostra caminhões 
para construção na feira Bauma

A Bauma é a maior feira mundial do 

setor da construção. Em seu estande 

com mais de 1.000 metros quadrados 

de área, a montadora mostrou vários 

outros produtos e soluções para  cons-

trução de estradas, terraplenagem e 

aplicação de concreto, descarte de 

detritos de construção, paisagismo e 

transporte para serviços pesados. Um 

exemplo foi o novo cavalo mecânico 

para serviços pesados Actros SLT 

4165 S, com potência de 480 kW (653 

cv) para PBTC até 250 toneladas. Ha-

via também um caminhão basculante 

guindaste com dois eixos e tração em 

todas as rodas, com estrutura bas-

culante Meiller, guindaste Palfinger e 

uma placa de suporte para remoção de 

neve nas vias. A variedade foi comple-

mentada por dois veículos G 300 CDI 

G-Class Professional.

O caminhão Zetros fora-de-estrada foi uma 

das novidades da Mercedes-Benz.  

No balanço mundial para o pri-

meiro trimestre que a Scania está 

divulgando, o Brasil é apontado como 

o principal responsável pelo bom de-

sempenho consolidado da empresa. 

O resultado operacional mundial foi 

de 2,130 bilhões de co roas suecas. 

As vendas totais da Scania no 

mundo no período renderam 16,503 

bilhões de coroas suecas (+4%), re-

sultando em margem operacional de 

12,9%, um resultado bastante supe-

rior aos 3,2%  alcançados no primeiro 

trimestre do ano passado.

O total mundial de veículos Scania 

comercializados de janeiro a março 

deste ano foi de 11.947 unidades, 6% 

acima do equivalente em 2009. Nesse 

total, o Brasil contribuiu com a coloca-

ção de 3.682 unidades (+85%), com 

destaque para os 1.740 caminhões 

vendidos no mês de março. Dentro 

do mercado nacional de caminhões 

pesados, a Scania teve 27,5% de 

participação.

Balanço da Scania 
destaca desempenho 
no mercado brasileiro

Michelin estende 
garantia contra 
danos acidentais 

Caio Induscar é a primeira a ser 
certificada pelo INMETRO

A partir de 18 de junho deste ano,  

todas as encarroçadoras brasileiras ou 

importadoras passarão por inspeções 

periódicas na própria fábrica, onde 

serão vistoriados todos os tipos de 

veículos.

A antecipação da certificação pela 

Caio Induscar foi possível graças ao 

desenvolvimento, desde 2005, de pro-

jetos, materiais e processos capazes 

de atender às novas normas.

Para a empresa, a preocupação 

em manter os veículos produzidos 

em conformidade com as exigências 

legais e normativas faz parte da sua 

missão de desenvolver produtos de 

excelência em transportes, atendendo 

expectativas e buscando o bem-estar 

das pessoas.
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A Scania apresentou em abril na 

Europa um novo integrante da sua 

família de motores V8. Trata-se de um 

motor com 730 cavalos de potência. 

Com a novidade, a marca passou a ter 

em seu portfólio global o motor mais 

forte e potente do mundo. O novo V8 

atende à norma de emissões Euro 5. 

A família é composta por motores de 

oito cilindros em V com potências de 

500, 560, 580 e 620 cavalos.

Baseada na série R, vencedora do 

prêmio “International Truck of the Year 

2010”, a linha Scania V8 também 

recebeu nova identidade, de modo a 

refletir o posicionamento dos modelos 

no mercado global tanto entre moto-

ristas como entre transportadores.

Na Europa, os veículos equipados 

com o Scania V8 respondem por mais 

da metade do volume total de vendas 

no mercado de caminhões com potên-

cia superior a 600 cavalos.

Além de aumentar para 75.000 

veículos comerciais por ano a capa-

cidade da sua planta principal, em 

São Bernardo do Campo, em 2011 

a Mercedes-Benz passará a utilizar 

para a mesma finalidade a planta de 

Juiz de Fora, anteriormente dedicada 

à produção de automóveis. O anúncio, 

feito em abril pela montadora, reflete 

seu otimismo quanto ao crescimento 

Planta da Mercedes-Benz em Juiz 
de Fora fará veículos comerciais

do mercado brasileiro e latinoameri-

cano em 2010 e nos próximos anos.  

Ao anunciar a decisão, o presidente 

da Mercedes-Benz do Brasil, Jürgen 

Ziegler, explicou que a unidade de São 

Bernardo do Campo continuará a ser o 

centro do sistema de produção da mar-

ca no Brasil, mas disse acreditar que 

novos empregos poderá ser gerados 

em ambas as plantas. 

A Mercedes-Benz acrescenta outra atividade produtiva à sua planta de Juiz de Fora.

Caminhões extrapesados passam a ser 

montados em Resende pela MAN.

A MAN Latin America, que no ano 

passado comprou o controle acionário 

da Volkswagen Caminhões e Ônibus, 

concluiu a instalação de uma nova 

linha de montagem na fábrica de 

Resende-RJ, destinada a produzir no 

MAN instala linha de montagem 
de caminhões extrapesados

A Iveco vai fornecer mais 1.000 

micro-ônibus escolares, modelo 

CityClass, a municípios de todo o 

Brasil, dentro do Programa Caminho 

da Escola do governo federal. O pro-

grama visa renovar a frota de veículos 

escolares em todo o País, melhorando 

a segurança e a qualidade do trans-

porte de estudantes, principalmente 

nas zonas rurais. 

No ano passado, a montadora 

já havia fornecido 450 unidades do 

veículo a cidades beneficiadas pelo 

programa federal, e mais 450 para o 

governo do Estado do Paraná.

Iveco vai fornecer 
mais 1.000 micro-
ônibus escolares

Scania apresenta 
o motor mais 
potente do mundo

Brasil (inicialmente pelo sistema SKD), 

caminhões extrapesados da marca nos 

modelos TGS e TGX.  A capacidade de 

produção será de até 5.000 veículos 

por ano, graças a um investimento de 

R$ 150 milhões em desenvolvimento, 

treinamento de pessoal e lançamento 

dos produtos. Juntamente com os par-

ceiros do consórcio modular, a MAN 

deverá contratar 100 novos emprega-

dos ao longo deste ano. Eles serão 

treinados por profissionais alemães e 

brasileiros formados na Alemanha, con-

forme anunciou o presidente mundial 

do grupo, Georg Pachta-Reyhofen, que 

visitou o Brasil neste mês.
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Há 120 anos, em 1889, na peque-

na localidade de Ormaiztegi, localizada 

no território basco, na Espanha, José 

Francisco Irizar criou uma empresa 

especializada em reparar carruagens. 

Logo os seus serviços se tornaram 

muito requisitados, o que lhe permitiu 

ampliar o negócio, dando início à cons-

trução de carros-de-boi e diligências.

Mais tarde, dois filhos de José 

Francisco decidiram dar nova estrutu-

ra ao empreendimento e fundaram a 

Carrocerias Irizar Hermanos. 

Estava começando o Século XX, 

que trazia importantes benefícios 

como a chegada da energia elétrica e 

Há 120 anos a Irizar produz os melhores 
veículos para transporte de passageiros

a rápida disseminação dos veículos 

automotores. 

A primeira carruagem motorizada 

com a marca Irizar foi fabricada em 

1928, pouco antes de a Espanha 

mergulhar em sua longa guerra civil. 

Milhares de vidas se perderam, a eco-

nomia foi profundamente atingida, mas 

a família Irizar perseverou e a empresa 

conseguiu sobreviver.  

A retomada de um crescimento 

mais consistente se daria na década 

de 1950, quando passou a produzir 

carroçarias de ônibus com estrutura de 

aço. Novos modelos foram fabricados, 

as vendas aumentaram e os produtos 

se tornaram cada vez mais confiáveis. 

Foram adotadas novas tecnologias nos 

processos de produção. 

Em 1956, os irmãos Irizar visita-

ram a fabricante italiana de ônibus 

Casa Orlandi. Conheceram novas 

técnicas de produção, adotaram no-

vas máquinas e reformularam o seu 

departamento de desenho. 

Nos anos 1960, a sociedade anô-

nima foi transformada em sociedade 

cooperativa e a empresa transferiu-se 

para a cidade de Mondragón, a poucos 

quilômetros de Ormaiztegi. A década 

seguinte serviu para consolidar a 

marca Irizar no mercado espanhol. 

Ela fabricou sua primeira carroçaria 

com ar-condicionado e recebeu, algum 

tempo depois, seu primeiro prêmio 

de design. Em 1989, a companhia 

apresentou o Century, considerado um 

modelo revolucionário de carroçaria 

rodoviária para ônibus. Vieram depois 

a família PB, identificada por uma es-

tética única, e as linhas i4 e i5.

Hoje, a Irizar conta com 3.120 

colaboradores e atua em sete países, 

inclusive no Brasil, onde está a sua 

unidade de Botucatu – SP. Sua presen-

ça comercial se estende a mais de 90 

países. A filosofia empresarial é a de 

oferecer aos passageiros carroçarias 

seguras e confortáveis, além de con-

fiabilidade e rentabilidade aos clientes.O Century, como este da UTIL, é um dos modelos de maior sucesso da história da Irizar.

A primeira carruagem. Ônibus Irizar de 1957.

O primeiro ônibus com 

ar-condicionado, em 1970.
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O 500 RSD. 
Retorno garantido.

A encarroçadora Caio Induscar 

entregou ao Grupo Ruas, de São 

Paulo, 100 unidades do seu ônibus 

articulado urbanos Topbus. O veículo, 

montado sobre chassi Volvo B9Salf, é 

100% piso baixo e tem 26,5 metros de 

comprimento. A capacidade é para 48 

passageiros sentados e 147 em pé, 

mais um cadeirante. Um destaque é 

a carenagem, que direciona a entrada 

Caio Induscar entrega em São 
Paulo 100 ônibus de 26,5 metros

Como parte do esforço de renova-

ção de sua frota, a Greyhound, maior 

empresa norte-americana de transporte 

rodoviário de passageiros, comprou 70 

unidades do ônibus rodoviário D4505, 

a mais moderna versão atualmente 

produzida pela MCI, também dos Es-

tados Unidos. As entregas começam 

a ser feitas em junho próximo. Outras 

30 unidades do mesmo modelo ainda 

poderão ser adquiridas. Os novos 

carros têm 50 poltronas, cintos de 

segurança de três pontos, tomadas 

elétricas e rede Wi-Fi.

Nos Estados Unidos, 
a Greyhound compra 
70 novos ônibus MCI

Um dos novos rodoviários da Greyhound.

de ar para o radiador. O design causa 

impressão de imponência, originalida-

de e velocidade. A poltrona do moto-

rista está instalada na posição central, 

para facilitar o controle do ônibus e a 

visibilidade, um conceito inovador de 

dirigibilidade. São oito portas, sendo 

sete para entrada de passageiros e 

uma de serviço exclusiva para acesso 

do motorista.

Líderes de 14 agências gestoras 

de sistemas de transporte em seis 

países latinoamericanos constituíram 

em Curitiba a Associação Latinoame-

ricana de BRT (Bus Rapid Transit) e 

Sistemas Integrados de Transporte 

(SIT). O objetivo é promover o avanço 

dos projetos de transporte coletivo 

urbano e melhorar a qualidade de vida 

nas grandes cidades da região. Juntas, 

as 14 cidades representadas somam 

mais de 50 milhões de pessoas. 

Agências gestoras criam inédita 
associação latinoamericana de BRT

O presidente da nova entidade é 

Jairo Fernando Paez Mendieta, do sis-

tema Transmilênio, de Bogotá. Como 

presidente honorário foi designado o 

ex-prefeito de Curitiba, Jaime Lerner, 

experiente urbanista que implantou 

os primeiros projetos de transporte 

sustentável e de planejamento urbano 

na capital paranaense.

A associação é integrada por ges-

tores do Brasil, Equador, Colômbia,  

Venezuela, México e Chile.
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