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A edição comemorativa dos dez 

anos da revista de bordo da Viação 

Itapemirim — "Na Poltrona" — está 

sendo distribuída em todas as linhas 

que a empresa opera no País. 

A edição traz um retrospecto sobre 

sua trajetória de uma década e desta-

ca dez atrações turísticas brasileiras. 

Também apresenta uma entrevista 

com o empresário Camilo Cola, fun-

dador do Grupo Itapemirim. A revista 

surgiu como folheto que era colocado 

Revista da Itapemirim faz dez anos

existentes sobre o assunto e apontar 

os aspectos que considera passíveis 

de ajustes ou adequações, o ofício da 

ABRATI acrescenta:

“Em razão da quantidade de nor-

mas legais que tratam do assunto 

(Código Civil, Decreto nº 2.521/98, Lei 

nº 8.078/90, Resoluções da ANTT, Lei 

nº 11.975/09), sugerimos que sejam 

atualizadas as Resoluções da ANTT, 

consolidando em um só Instrumento 

Regulador todas as disposições legais 

mencionadas, para que os funcioná-

rios das empresas, encarregados de 

proceder a venda de bilhetes de pas-

sagem, tenham melhores condições 

de entendimento e operacionalização 

do mencionado assunto, refletindo na 

qualidade dos serviços e, em decor-

rência, na satisfação dos usuários.  

Tal providência permitirá também a 

adequada atuação da fiscalização dos 

serviços e dos órgãos de defesa do 

consumidor em geral.”

O presidente da ABRATI, Renan 

Chieppe, encaminhou ao Diretor Geral 

da ANTT, Bernardo Figueiredo, ofício 

da entidade registrando aspectos 

que, no entender da Associação, me-

receriam ajustes, com possíveis ade-

quações por meio de resoluções da 

Agência, no que se refere aos temas 

atinentes aos bilhetes de passagem 

dos serviços rodoviários de transporte 

de passageiros. 

O ofício lembra que a maioria dos 

tópicos da Lei nº 11.975/09, recente-

mente sancionada, que dispõe sobre 

o assunto, já conta com disciplina defi-

nida pelo Código Civil, pelo Decreto nº 

2.521/98 e por resoluções da própria 

ANTT. A propósito, registra que, sobre 

o assunto, a ANTT emitiu notas em 

que também revela o entendimento 

de que a maioria dos temas tratados 

na nova Lei já é regulada pela Agên-

cia e praticada pelo mercado. Depois 

de citar os vários dispositivos legais 

ABRATI sugere adequações 
e ajustes nos dispositivos legais 
sobre bilhetes de passagem

nas poltronas dos ônibus. Hoje, é uma 

publicação mensal com 66 páginas e 

média de 220.000 exemplares distri-

buídos todo mês. Transformou-se em 

importante ferramenta de relaciona-

mento da empresa com seus clientes 

e também é valorizada como mídia 

pelo mercado publicitário. Circula 

mensalmente e suas matérias ver-

sam sobre destinos turísticos, lazer, 

gastronomia, passatempos, responsa-

bilidade social e serviços.

As unidades organizacionais 

integrantes da estrutura da Agên-

cia Nacional de Transportes Ter-

restres, responsáveis pelas ações 

de fiscalização de permissões 

e concessões, têm prazo até o 

próximo dia 31 de outubro para  

elaborar e submeter à aprovação 

da diretoria da Agência os seus 

planos anuais de fiscalização para 

2010. Pág. 6 

A Agência Nacional de Trans-

portes Terrestres passou a seus 

funcionários que atuam na área 

de fiscalização, instruções deta-

lhadas sobre os procedimentos 

a serem observados em relação 

ao vírus Influenza A (H1 N1) nos 

serviços de transporte rodoviá rio 

interestadual e internacional de 

passageiros. Pág. 2

O juiz Maurício Cavallazzi 

Povoas, da 2ª Vara da Fazenda 

Pública de Joinville-SC, proibiu a 

prefeitura daquela cidade de obri-

gar as empresas concessionárias 

de transporte público locais a con-

ceder gratuidade aos passageiros 

com mais de 60 anos e menos de 

65 anos de idade. Pág 2

ANTT instrui 
sobre prevenção 
da Gripe A 

Prazo para os 
planos anuais de 
fiscalização 

Juiz proíbe passe 
livre para idosos 
entre 60 e 65 anos
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

 

A Agência Nacional de Transportes 

Terrestres passou a seus funcioná-

rios, especialmente aos que atuam 

na área de fiscalização, instruções 

detalhadas sobre os procedimentos 

a serem observados em relação ao 

vírus da Influenza A (H1 N1) no setor 

de transporte rodoviário interestadual 

e internacional de passageiros. As ins-

truções se baseiam no protocolo para 

enfrentamento da Influenza pandêmica 

em portos, aeroportos e fronteiras, do 

governo federal, atualizado em 9 de 

julho de 2009 e cujo texto completo, in-

cluindo seus Anexos I, II e III, pode ser 

acessado no site http://www.anvisa.

gov.br/hotsite/influenza/index.htm 

Notícia publicada no site do Tribu-

nal de Justiça de Santa Catarina no 

dia 20 de julho de 2009 informa que o 

juiz Maurício Cavallazzi Povoas, titular 

da 2ª Vara da Fazenda Pública da Co-

marca de Joinville, julgou procedente 

mandado de segurança impetrado 

pelo Sindicato das Empresas de 

Transporte de Passageiros no Estado 

de Santa Catarina — SETPESC — para 

proibir que a prefeitura daquela cidade 

obrigue as empresas concessionárias 

do transporte público no município a 

conceder gratuidade aos passageiros 

com mais de 60 anos.

Juiz decide que no Estado de Santa Catarina é ilegal 
transportar gratuitamente idosos entre 60 e 65 anos

ANTT baixa  instruções sobre medidas de prevenção 
da gripe A no transporte rodoviário de passageiros 

As instruções tratam dos cuida-

dos básicos que devem ser adotados 

para a prevenção da Influenza A e 

dos procedimentos em casos como, 

por exemplo, o de passageiros que 

apresentem febre acompanhada de 

tosse ou dor de garganta e dificuldade 

respiratória (devem se identificar ao 

motorista para encaminhamento às 

autoridades sanitárias).

Entre os cuidados básicos são 

listados os de lavar as mãos frequen-

temente com água e sabão, especial-

mente depois de tossir ou espirrar; 

cobrir o nariz e a boca com lenço 

(preferencialmente descartável) ao 

tossir ou espirrar, e não compartilhar 

alimentos, copos, toalhas e objetos de 

uso pessoal, procurando o médico em 

caso de gripe. 

Nas instruções, a Superintendência 

de Fiscalização determina que sejam 

redobrados os cuidados com a limpeza 

dos carros, especialmente em relação 

aos banheiros, e à manutenção e lim-

peza frequente dos equipamentos de 

ar-condicionado. Os Anexos II e III do 

Protocolo citado prevêem as medidas 

que devem ser tomadas nesses casos. 

A Superintendência reiterou a impor-

tância do completo preenchimento, 

no momento do embarque, da Ficha 

de Identificação do Passageiro (FIP) 

ou da Autorização de Viagem.

A gratuidade foi determinada pela 

lei municipal nº 6433/09).

O juiz confirmou liminar que já ha-

via deferido em 29 de maio deste ano, 

quando suspendeu temporariamente a 

isenção. A decisão agora é de mérito 

e definitiva no âmbito da Justiça de 

1º Grau. As empresas Gideon e Santo 

Antônio passam a ter permissão para 

cobrar a tarifa dos passageiros com 

mais de 60 anos, devendo respeitar a 

gratuidade para as pessoas com mais 

de 65 anos — conforme preceito de 

caráter nacional e tal como previsto no 

Estatuto do Idoso. 

Na sentença, o magistrado identifi-

cou vício formal de iniciativa, e também  

vício material, para classificar como 

inconstitucional a norma que concedeu 

a isenção. Embora de competência ex-

clusiva do Executivo, o artigo que criou 

a isenção partiu da emenda aditiva 

de um vereador, acrescida ao texto 

original encaminhado pelo prefeito ao 

Legislativo. O vício material se confi-

gurou com o desequilíbrio econômico-

financeiro do contrato de concessão de 

transporte, causado pela geração de 

despesa sem previsão orçamentária e 

sem indicar a fonte de custeio. 
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Mercedes-Benz destaca o melhor 
custo-benefício de seus ônibus

Empresa do Peru 
recebe 39 ônibus 
urbanos Torino

A nova campanha publicitária da 

Mercedes-Benz para sua linha de ôni-

bus urbanos e rodoviários enfatiza o 

melhor custo-benefício proporcionado 

pelos veículos, a rentabilidade opera-

cional e o consumo reduzido. 

“Retorno garantido” é o tema 

central da nova campanha, que dá 

destaque aos diferenciais da linha 

de ônibus. Além da rentabilidade e 

do baixo consumo, são valorizadas 

vantagens como conforto para os 

passageiros e alto valor de revenda. 

Conforme Tânia Silvestri, diretora de 

Marketing e Desenvolvimento da Rede 

de Concessionários da Mercedes-Benz 

do Brasil, na campanha também estão 

sendo acentuados aspectos como 

tradição e confiança na marca, e o 

atendimento especializado da maior 

rede de concessionários do País.

A encarroçadora Marcopolo en-

tregou em Lima, Peru, no início de 

julho, 39 unidades do seu ônibus 

urbano Torino, destinadas à empresa 

Etuchisa, Empresa de Transportes Los 

Chinos. Os veículos serão utilizados 

para o transporte de passageiros 

nas principais linhas da cidade. Foi a 

primeira venda de urbanos Marcopolo 

para o mercado peruano desde o fim 

da década de 1990. 

As empresas peruanas de trans-

porte rodoviário importam ônibus 

brasileiros de grande porte, inclusive 

os modelos double decker e de 15 

metros. Desde 2007 o Peru vem se 

destacando como um dos mercados 

de maior crescimento das vendas da 

Marcopolo. Os urbanos Torino agora 

exportados foram montados sobre 

chassis Mercedes-Benz OF-1721 e 

têm capacidade para transportar 49 

passageiros sentados.

A campanha mostra as vantagens dos  

urbanos e rodoviários da Mercedes-Benz. 

O conjunto biarticulado tem capacidade para transportar 240 passageiros.

A Volvo do Brasil entregou à em-

presa Ciudad Movil, de Bogotá, cinco 

chassis biarticulados de um pedido 

de 10 unidades destinadas a operar 

no Projeto Transmilênio da capital 

colombiana. É a primeira vez que o 

projeto utiliza veículos biarticulados. A 

Volvo também está fornecendo mais 

40 chassis articulados B12M. Todos 

os carros são produzidos em Curitiba e 

encarroçados pela Superpolo, empre-

Transmilênio, de Bogotá, recebe 
os primeiros biarticulados Volvo

sa do grupo Marcopolo naquele país. O 

modelo de biarticulado agora fornecido 

ao Trasmilênio tem 27,2 metros de 

comprimento. Cada veículo foi pintado 

de vermelho e amarelo — cores da ca-

pital da Colômbia — e tem capacidade 

para 240 passageiros. Está equipado 

com motor central horizontal de 12 

litros e 340cv, e dispõe de computa-

dor de bordo que monitora e controla 

dezenas de funções do veículo.

A Busscar Ônibus ganhou o Prê-

mio Idea/Brasil 2009, na categoria 

transporte. O prêmio foi atribuído 

à encarroçadora de Joinville pela 

criação da nova carroçaria do ônibus 

double-decker Panorâmico DD. As 

linhas do novo DD foram inspiradas 

em outro produto da Busscar — o 

Vissta Bus Elegance 360 —, que já 

havia sido premiado com o IF Design 

Award na Europa. Desta vez, o prêmio 

foi conferido na rodada brasileira do 

International Design Excellence Award 

(IDEA), o maior na área de design dos 

Estados Unidos.

Panorâmico DD 
da Busscar ganha 
prêmio de design
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Tector Stradalle, novo semipesado 
da Iveco com pacote de garantia

Mercedes-Benz lança 
blog para caminhões 
e caminhoneiros

A Mercedes-Benz do Brasil lançou 

um blog com informações e prestação 

de serviços para caminhoneiros e 

empresas de transporte de carga. 

Buscando a máxima interatividade 

com seus clientes, a montadora quer 

estabelecer um diálogo virtual em que 

eles manifestem seus comentários e 

opiniões. 

Denominado blogcaminhao.mer-

cedes-benz.com.br, o novo canal de 

relacionamento proporciona informa-

ções úteis para o dia-a-dia dos trans-

portadores e busca ajudá-los a obter 

melhores resultados na sua atividade. 

Oferece dicas sobre legislação, finan-

ciamentos, tecnologia, segurança, 

tendências do setor e diversos outros 

temas. No sentido inverso, faculta aos 

usuários a remessa ágil e prática de 

comentários, opiniões, sugestões e 

perguntas.   

Já no lançamento, o blog destacou 

que a Mercedes-Benz e seus conces-

sionários estão aptos a oferecer as 

novas taxas de financiamento do pro-

grama Procaminhoneiro, agora mais 

atrativas. A montadora enviou e-mail 

marketing para cerca de 100.000 

clientes, convidando-os a interagir 

com o novo canal de comunicação.

A Scania anunciou ter conquistado 

no primeiro semestre cerca de 24% de 

participação no mercado brasileiro de 

caminhões pesados. O segmento que 

mais impulsionou seus negócios no 

período foi o de transporte de grãos, 

com 33% das vendas. Vieram em 

seguida os veículos para o setor de 

carga industrial, com 19%, e para o 

transporte de líquidos, com 10%. 

Com um pacote promocional de 

dois anos de garantia, a Iveco está 

lançando no mercado brasileiro o seu 

caminhão Tector Stradalle. A garantia 

é de um ano para o caminhão e de um 

ano adicional para o trem de força.

Trata-se de um semipesado 6x2 

para 23 toneladas de PBT que, confor-

me a montadora, “foi pensado a partir 

das necessidades do caminhoneiro 

que vive na estrada, sendo o veículo 

seu escritório e sua residência”. Daí a 

combinação entre o conforto da cabi-

ne leito, a maior plataforma de carga 

da categoria e o câmbio ZF de nove 

marchas com eixo traseiro de redução 

simples.   

O Iveco Tector Stradale é especifi-

cado como 240E25S e oferece o maior 

entre-eixos do mercado (5.670mm). 

Permite, assim, a utilização de im-

plementos disponíveis em todos os 

tamanhos para modelos de sua cate-

goria. Admite, por exemplo, baús de 

até 65,5 m3.

O Stradalle admite baús de maior volume.

O blog mostra toda a linha de veículos de 

carga, com informações detalhadas.

Scania aumenta sua participação 
nas vendas de caminhões pesados

O Consórcio Scania Brasil represen-

tou 14% das vendas totais. 

Em 2008, a Scania teve partici-

pação de 18% no mercado brasileiro. 

Roberto Leoncini, diretor de Vendas de 

Veículos da empresa no Brasil, prevê 

reação positiva do mercado nos próxi-

mos meses, impulsionado pelas novas 

regras de financiamento do BNDES e 

pela recuperação de outros setores.

O Scania G 420 4x2 com terceiro eixo foi o mais vendido no período.
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A Volkswagen Caminhões e Ônibus 

está oferecendo mais duas opções aos 

frotistas de ônibus: os novos chassis 

VW 17.260 EOD V-Tronic e VW 17.260 

EOD (a especificação EOD indica que 

se trata de veículos com motorização 

dianteira). Eles estarão disponíveis, 

sob encomenda, a partir de setembro, 

no Brasil e em mais de 30 países que 

importam os produtos da Volkswagen 

Caminhões e Ônibus. Com o novo trem 

de força, os novos chassis atendem 

às aplicações urbana, de fretamento 

e articulado. 

No Brasil, hoje, os ônibus com mo-

tor dianteiro representam 55% de todos 

os veículos comercializados. “Com os 

novos modelos, queremos atender às 

necessidades básicas dos operadores 

e fortalecer ainda mais a marca Volks-

bus no segmento de ônibus motor 

dianteiro, hoje responsável por 40% 

Para atender à forte demanda por chassis de motor 
dianteiro, está chegando o Volksbus VW 17.260 EOD

do nosso volume de vendas”, explica 

Ricardo Alouche, diretor de 

Vendas, Marketing e Pós-

Vendas da Volkswa-

gen Caminhões e 

Ônibus e da MAN 

Latin America. 

Pelas carac-

terísticas de robus-

tez, como também 

pela potência e torque 

elevados, a Volkswa-

gen destaca que os novos 

chassis são ideais para 

operações urbanas com grande volu-

me de passageiros e em vias em más 

condições. Além disso, eles atendem 

aos frotistas de fretamento que bus-

cam, com a motorização dianteira, 

menor investimento inicial e custo 

operacional inferior aos dos modelos 

de motor traseiro. 

Para aplicação em articulado, 

respon dem com alto nível de produtivi  -

da    de e grande capacidade de trans-

porte de passageiros. Até aqui, os 

modelos VW 17.210 EOD e VW 17.230 

EOD eram utilizados em articulados, 

mas devido à legislação ABNT NBR 

15570, que impõe novas regras 

para o transporte de passageiros, a 

montadora está direcionando essa 

aplicação apenas para os mercados 

de exportação. 

Os chassis possuem motorização 

eletrônica MWM 6.12 TCE com seis 

cilindros; potência de 260 cv; sistema 

de injeção Common Rail e polia adicio-

nal para ar-condicionado opcional. 

Com os dois 

novos chassis, 

a Volkswagen 

Caminhões e 

Ônibus está 

respondendo à 

maior demanda 

por motorização 

dianteira nos 

segmentos urbano 

e de fretamento. 
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Planos Anuais de Fiscalização da 
ANTT têm prazo até 31 de outubro 

O 500 RSD. 
Retorno garantido.

Até o próximo dia 31 de outubro, as 

unidades organizacionais integrantes 

da estrutura da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres, responsáveis 

pelas ações de fiscalização de permis-

sões e concessões deverão elaborar e 

submeter à aprovação da diretoria da 

Agência os seus planos anuais de fis-

calização para 2010. A exigência está 

contida na Portaria nº 312 da Agência, 

datada de 12 de agosto.

De acordo com a portaria, cada Pla-

no Anual de Fiscalização deverá indicar, 

no mínimo, a quantidade de fiscaliza-

ções, a empresa a ser fiscalizada, o 

cronograma contendo as datas estima-

das de realização de cada fiscalização, 

o local de realização dos trabalhos, o 

detalhamento do objeto e escopo da 

fiscalização, o tipo de fiscalização e 

os nomes dos integrantes da equipe 

responsável pela fiscalização.

O Plano Anual de Fiscalização 

deverá conter, ainda, as informações 

gerais sobre as empresas a serem 

fiscalizadas, a descrição dos tipos 

de fiscalização, os motivos que jus-

tificam a fiscalização proposta, os 

O Grupo Caio Induscar, de Botu-

catu, reestruturou suas instalações 

físicas para restringir o fumo em lo-

cais fechados e onde são praticadas 

atividades laborais. A medida teve o 

objetivo de atender à lei antifumo que 

entrou em vigor no Estado de São Pau-

lo. Porém, a Caio Induscar foi além e 

passou a desenvolver dois programas 

que prestam assistência aos colabo-

radores fumantes. São o PHE Respire 

Bem e o PHE Pró-Nutri. Ambos terão a 

duração de um ano.  

O PHE (Programa de Humanização 

na Empresa) Respire Bem oferece 

tratamento integral para os colabora-

dores fumantes. Está estruturado com 

base em dados estatísticos segundo 

os quais parar de fumar com acompa-

nhamento tem sucesso em 40% a 50% 

dos casos. Sem acompanhamento, o 

percentual de sucesso cai para 15% 

a 20%. Também leva em conta que a 

dependência química pela nicotina de-

mora cerca de três meses para acabar; 

já a sujeição emocional pelo cigarro 

permanece por seis a doze meses.

Caio Induscar ajuda 
colaboradores a 
deixarem de fumar

antecedentes das ações realizadas e 

outras informações consideradas no 

planejamento das ações.

Até o dia 30 de novembro de 

2009, as Superintendências deverão 

submeter à aprovação da Diretoria os 

Manuais de Fiscalização utilizados em 

suas ações de fiscalização.

O superintendente da área que 

propuser a aprovação do Plano Anu-

al de Fiscalização poderá aprovar 

eventual alteração no cronograma de 

fiscalização, seja de datas, inclusão 

ou exclusão de ações, alterações de 

equipes e outras necessárias ao bom 

desempenho dos trabalhos. 

Até o dia 30 de novembro de 

2009, as Superintendências deverão 

submeter à aprovação da Diretoria os 

Manuais de Fiscalização utilizados em 

suas ações de fiscalização. No enca-

minhamento dos Manuais, a Superin-

tendência deverá apresentar relatório 

das ações em andamento visando sua 

revisão e atualização. As atualizações 

e revisões dos Manuais de Fiscalização 

deverão ser submetidas à aprovação 

da Diretoria.
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