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ApoioPatrocínio Co-patrocínio

Realizado na noite de 5 de dezembro nas 

dependências do Clube do Exército, em Brasí-

lia, o concorrido evento de fim de ano da ABRA-

TI reuniu elevado número de empresários do 

setor de transporte rodoviário de passageiros, 

fornecedores, executivos da indústria automo-

bilística, autoridades do poder concedente e 

parlamentares federais, além de integrantes 

dos altos escalões do Executivo (Ministério dos 

Transportes, Agência Nacional de Transportes 

Terrestres, DNIT e outros órgãos). Na parte 

da manhã, houve reunião da Diretoria com 

os associados, no auditório da nova sede da 

Confederação Nacional do Transporte, onde, 

a partir de agora, também está instalada a 

ABRATI.  Páginas 2 a 9

Reunião dos associados e jantar de 
confraternização encerram o ano 

Além do expressivo comparecimento de associados, o jantar de confraternização da ABRATI reuniu autoridades, parlamentares e executivos 

de montadoras, encarroçadoras e fornecedores do setor.

Paulo Sérgio Passos (Ministério dos Transportes), Sérgio Augusto de Almeida 

Braga, José Alexandre Resende (ANTT) e Deputado Paulo Abi-Ackel.
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Marcelo Aragão, Eden Affonso, Paulo Cezar Aguiar e Ricardo Carvalho, todos executivos da  

Companhia de Petróleo Ipiranga; e ainda: Sérgio Augusto Braga e o empresário Dimas José da Silva.

O Presidente Sérgio Augusto Braga 

deu as boas-vindas aos convidados.

A unidade do setor de transporte rodoviário de 
passageiros foi afirmada mais uma vez.
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O evento proporcionou maior contato com 
parlamentares e integrantes do Executivo.  

Jefferson da Costa Silva, Curt Axthelm, Orlando Zibini Júnior, Constantinos 

Valtas e Mário Lafitte, todos da Mercedes-Benz, patrocinadora da evento.

O Vice-Presidente da ABRATI, 

Renan Chieppe, Ana Maria Tavares e 

Marco Antonio Neves.
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José Luiz Santolin e Deputado Arnaldo 

Faria de Sá. 

Ciro Pastore e Rubens Ramone. Noboru Ofugi, Alessandra Misse, Paulo Martinez e José Luiz Paiva Mota.

Belmiro Zaffari, Ronaldo Fassarella, Luiz Antonio Pretti, Romário Vargas 

e Jocimar Moreira.

Deputado Ricardo Barros, Sérgio Augusto Braga, Waldir Cardoso 

e Deputado Osmar Serraglio.

Laércio Mazon, Antônio Bruzzi, Ronaldo 

Samuel, Sérgio Augusto Braga e Bruno Tude.
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Eduardo Schettini e Arnaldo Teixeira 

(Mercedes-Benz).

Cláudio Flor e Cláudio Nelson Abreu.Paulo Corso, Marcos Bicalho, Joaquim Constantino e Wilson Pereira.

Breno Figueiredo, Sérgio Augusto Braga, Anália Martins e 

José Alexandre Resende.

Solange Silveira, Gabriela Villela, Cristina Villela, Márcio Carletto, Letícia 

Sampaio Pineschi e Ana Luzia Velanes.

João Paulo Ranalli, Antonio Carlos Marcelo 

e Marco de Luca.Wagner de Carvalho Garcia.
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Ângela Andrade e José Antonio Schmitt.Pedro Farias e Ministro Carlos Átila. 

Washington Coura, Francisco Oliveira, José Alexandre Resende 

e José Eduardo Albanese.

Hélio Derene, Deputado Mauro Lopes e Paulo Sérgio Passos.

Walter Filipeti e Roberto Ferreira (Fabus).

Heron Manzini, Gentil Afonso e José Paulo Garcia Pedriali.

Anazélia Caldas e Carlos Augusto Féres. 
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Deputado Romeu Queiroz, Paulo Humberto Gonçalves e 

Sérgio Augusto Braga. Adriana Pinheiro, Márcia Rosa e Taís Pinheiro.

Magaly Gentil Porto e Paulo Porto Lima. Roger Mansur, Eden Affonso e Sidnei Braga.

Orlando Zibini Júnior, Constantinos Valtas, Mário Lafitte e Curt Axthelm. Hugo Fleck e Darci Norte Rebelo.
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Martinho Moura e Alberto Velasco.

Gerson Oger, Telmo Joaquim Nunes e Carlos Russomano.

Gilberto Crivellaro, Amauri Andrade, Joel Fernandes, 

Anuar Helayel e Alexandre Antunes Andrade.

Dimas José da Silva, Deputado Romeu Queiroz 

e Deputado Paes Landim.

Marcelo Antunes, Carlos Otávio Antunes, Cláudio Nelson 

Abreu e Heinz Kumm Júnior.

Carlos Alberto Medeiros e Senhora, com convidados.
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Henrique Schiller, Walter Cunha e Luiz Eugênio Gomes.

Décio Freitas, Altair Moreira e Carlos Alberto Medeiros.

José Paulo Gandolfo, Ciro Marcos Rosa e Carlos Cavalcanti.

Rejane Luberiaga, Carolina Catão, Jocimar Moreira, Estefano Boiko 

e Wanderley Santos.

David Pinheiro, Maurício Souza e Elmo Pinheiro.

José Felinto e Deputado Jamil Murad.



10 INFORMATIVO ABRATI - DEZEMBRO/07

Esta publicação pode ser acessada pela  internet: http://www.abrati.org.br

Presidente 
Sérgio Augusto de Almeida Braga  
Vice-Presidente
Renan Chieppe
Superintendente 
José Luiz Santolin

Secretário-Geral
Carlos Augusto Faria Féres
Editor responsável
Ciro Marcos Rosa

Produzido por Plá Comunicação Ltda.

Endereço: SAUS Quadra 1 - Bloco J  
Edifício CNT Torre A – 8º andar - Entrada 10/20  
CEP 70070-944  –  Brasília – Distrito Federal
Fones: (61) 3322-2004 – Fax: (61) 3322-2058 – 3322-2022    
E-mail: abrati@abrati.org.br
Internet: http://www.abrati.org.br

Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Pela Resolução nº 2.390, de 20 

de novembro de 2007, publicada no 

DOU de 30.12.07, a Agência Nacional 

de Transportes Terrestres alterou a 

redação da Resolução nº 1.166, de 

05.10.05, dispondo sobre a regula-

mentação da prestação do serviço de 

transporte rodoviário interestadual e 

internacional de passageiros sob o 

regime de fretamento.

Foram alterados os artigos 22, 23, 

26, 27, 32, 39 e 40. Segundo a ANTT, 

ANTT torna mais precisa a definição de fretamento
freqüentemente são realizadas viagens 

amparadas por autorizações para a 

prestação de serviço com característica 

diversa daquela para a qual a empresa 

interessada foi autorizada.

Para definir de forma precisa o que 

é fretamento turístico e o que é freta-

mento eventual, o artigo 22 passou a 

ter a seguinte redação:

 “Art. 22. Fretamento turístico e 

fretamento eventual são os serviços 

prestados por empresas detentoras de 

Certificado de Registro para Fretamento 

– CRF, em circuito fechado, em caráter 

ocasional, sem implicar no estabele-

cimento de serviços regulares, sem 

venda de passagens, com relação de 

passageiros transportados e emissão 

de nota fiscal, por viagem, com prévia 

autorização da ANTT.”

O texto completo da Resolução nº 

2.390 pode ser acessado no site da 

ABRATI (www.abrati.org.br) ou no site 

da ANTT (www.antt.gov.br).

Última reunião do ano aprofunda debate sobre a 
questão da renovação dos contratos de permissão

Uma pauta ampla, incluindo todas 

as principais questões que afetam o 

setor rodoviário interestadual e interna-

cional de passageiros neste momento, 

marcou a última reunião do ano da 

Diretoria e dos associados da ABRATI, 

no dia 5 de dezembro, em Brasília. 

O tema mais debatido referiu-se aos 

contratos de permissão, especialmente 

no que respeita à possibilidade de sua 

renovação ou prorrogação. 

Também foi discutida a questão das 

várias alíquotas de ICMS que oneram 

a atividade de transpote rodoviário de 

passageiros, variando de estado para 

estado, além da aplicação indevida de 

multas às empresas.

Aspectos relacionados ao peso por 

eixo, considerados os modernos ônibus 

produzidos atualmente pela indústria 

encarroçadora nacional, foram abor-

dados na reunião, que tratou ainda de 

seguro facultativo complementar, Ma-

nual de Contabilidade e acessibilidade 

aos portadores de mobilidade reduzida. 

Por fim, foi feita uma avaliação dos re-

sultados da mais recente pesquisa de 

satisfação dos usuários do transporte 

rodoviário de passageiros, realizada 

pelo Instituto Vox Populi por solicitação 

da Diretoria da ABRATI.

Permissões, tributação e seguro facultativo complementar foram alguns dos temas tratados.
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A Mercedes-Benz do Brasil destacou 

na recente Exposição Internacional de 

Tecnologia da Mobilidade (SAE Brasil 

2007), em São Paulo, a mais avança-

da tecnologia e a larga experiência da 

montadora em testes com a utilização 

de biodiesel. Foram apresentados 

os avanços mais significativos nos 

testes com esse tipo de combustível, 

enfatizando, inclusive, o fato de que a 

Mercedes-Benz do Brasil foi a primeira 

companhia a tornar públicos os resulta-

dos de testes com o B100 (combustível 

100% biodiesel).

Numa primeira fase, a empresa já 

havia obtido êxito em testes funcionais 

e de durabilidade com motores eletrôni-

cos abastecidos com B100 em bancos 

de prova. A fase atual é de testes 

operacionais em veículos. 

Estão em fase de finalização os 

testes da mistura B5 (95% de diesel 

mais 5% de biodiesel), cujos resul-

tados demonstraram a ausência de 

alterações no motor. Também está 

sendo testada a mistura B20. Além 

disso, desde 2006, ônibus, caminhões 

e veículos modelo Sprinter vêm sendo 

Mercedes-Benz dá ênfase à sua tecnologia avançada 
para a utilização de biodiesel em ônibus e caminhões

abastecidos normalmente com biodie-

sel B2, cuja utilização passará a ser 

exigida a partir do próximo ano.

No estande que montou na expo-

sição, a Mercedes-Benz expôs com-

ponentes de motores (um abastecido 

com biodiesel e outro com óleo diesel). 

Também mostrou peças utilizadas nos 

testes com biodiesel, destacando as 

diferenças entre elas e evidenciando 

a ação do biodiesel no funcionamento 

do motor.

A Volkswagen Caminhões e Ônibus 

está fornecendo mais 31 ônibus para 

a empresa Rimatur, de Curitiba. O 

cliente tem uma frota de 139 ônibus, 

sendo que 70% dos carros são da 

marca Volkswagen. Os veículos recém-

adquiridos serão utilizados nas áreas 

de turismo e transporte funcional. Am-

bos os segmentos vêm apresentando 

crescimento bastante significativo na 

capital paranaense. 

Volkswagen vende 
mais ônibus para 
operar em Curitiba

Testes com o biodiesel vão para a rua, depois do sucesso alcançado nos bancos de prova. 

O motor eletrônico testado é o OM 460 LA.

Marcopolo incrementa produção 
de partes nas unidades do exterior 

A Marcopolo está mudando a estra-

tégia de produzir no Brasil as partes e 

componentes utilizados na montagem 

de suas carroçarias no exterior. O 

motivo é a excessiva valorização do 

real frente ao dólar, que torna pouco 

vantajosas as exportações. A produção 

das partes e componentes nos países 

onde a Marcopolo está instalada (Mé-

xico, Colômbia, Portugal, Índia, Rússia) 

tornou-se aconselhável por ajudar a 

melhorar o nível de rentabilidade. 

Em 2005, as exportações de ôni-

bus completos e componentes pela 

Marcopolo corresponderam a 55% do 

faturamento. Em 2007, caíram para 

42%. No período, houve um desen-

volvimento de fornecedores naqueles 

países, reduzindo a dependência das 

unidades locais em relação à sede 

brasileira. O fato pode, futuramente, 

estimular esses fornecedores externos 

a vender também para as unidades da 

encarroçadora no Brasil.
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ABRATI alerta para possibilidade de colapso em 2008
Em artigo publicado 

no jornal “O Globo”, edi-

ção de 26 de novembro, 

o Presidente da ABRATI, 

Sérgio Augusto de Al-

meida Braga, alertou 

as autoridades federais 

sobre a possibilidade de 

vir a ocorrer um colapso 

no transporte rodoviário 

interestadual e interna-

cional de passageiros 

do Brasil, caso o gover-

no não apresente solu-

ção satisfatória para a 

questão da prorrogação 

dos contratos das em-

presas permissionárias 

do setor. Um segundo 

artigo do Presidente da 

associação, tratando 

do mesmo assunto, foi 

publicado no jornal “Es-

tado de Minas” do dia 

29 de novembro. Perce-

be-se que a mídia bra-

sileira começa a voltar 

sua atenção para esse 

gravíssimo problema, 

que preocupa não só 

os empresários, mas a 

imensa massa de bra-

sileiros que dependem 

do transporte rodoviário 

para se deslocar. No 

início de novembro, a 

própria Confederação 

Nacional dos Usuários 

de Transportes Coleti-

vos – CONUT– já havia 

advertido o governo para 

a possibilidade de um 

apagão rodoviário.  

Ao lado, reprodução 

do artigo publicado em 

“O Globo”.  


