
DEZEMBRO 2008

Debate com o Diretor Geral da ANTT e 
jantar de confraternização fecham o ano

Na noite de 3 de dezembro, a ABRA-

TI reuniu em jantar de confraternização, 

em Brasília, associados, autoridades 

do poder concedente, parlamentares e 

representantes do Executivo relaciona-

dos ao setor de transporte rodoviário de 

passageiros. Mais de 350 convidados 

foram recebidos pela Diretoria, presidi-

da pelo empresário Renan Chieppe. Na 

parte da manhã do mesmo dia, asso-

ciados e Diretoria realizaram a última 

reunião do ano, na sede da ABRATI. 

Depois, receberam o Diretor Geral da 

ANTT, Bernardo Figueiredo, para uma 

proveitosa troca de idéias sobre assun-

tos do setor. Págs. 4 a 16

Patrocínio

ApoioCo-patrocínio

Renan Chieppe recepcionou o presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia.

No Clube Naval de Brasília, mais de 350 convidados participaram do tradicional jantar de confraternização da ABRATI, que novamente contou 

com o patrocínio da Mercedes-Benz do Brasil, o co-patrocínio da Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga e o apoio da FABUS.
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No dia 3 de dezembro, Sandoval 

Caramori, diretor-presidente do Grupo 

Reunidas, de Caçador-SC, e membro 

da Diretoria da ABRATI, foi condecorado 

com a medalha da Ordem do Mérito 

do Transporte Brasileiro, no grau de 

Grande Oficial, pela Confederação Na-

cional do Transporte. Caramori também 

preside o Sindicato das Empresas de 

Transporte de Passageiros do Estado 

de Santa Catarina, além de ocupar di-

versos outros cargos em entidades de 

classe. É delegado regional das linhas 

intermunicipais e internacionais do 

Sintroeste (Sindicato das Empresas de 

Transporte do Oeste de Santa Catarina 

em Chapecó-SC; membro do Conselho 

do Setcesc (Sindicato das Empresas 

de Transportes de Carga no Estado de 

Santa Catarina) e membro da diretoria 

Sandoval Caramori (Reunidas SC) e Bernardino Pim 
condecorados com o Mérito do Transporte Brasileiro

Novo lay-out nos pontos-de-venda, 

box diferenciado e uniforme estilizado 

são algumas das novidades que de-

correm dos investimentos da Expresso 

Guanabara em 2008, visando oferecer 

aos seus clientes um atendimento que 

se aproxime cada vez mais de suas 

necessidades. Rodrigo Mont´Alverne, 

gerente de marketing da empresa, 

destaca que os passageiros da Guana-

bara já podem contar com um dos mais 

modernos espaços de atendimento ao 

público do Brasil. Um novo box, de 130 

metros quadrados, com mais de 12 

pontos de atendimento, foi inaugurado 

na rodoviária de Fortaleza. Também foi 

criada uma campanha institucional, 

mostrando a atenção que a empresa 

dedica aos seus usuários. 

De janeiro a novembro de 2008, a 

Scania comercializou 7.477 caminhões 

no mercado brasileiro. “Foi a maior mar-

ca conquistada pela nossa empresa 

desde que nos instalamos aqui”, co-

memorou Christopher Podgorski, diretor 

da Associação Comercial e Industrial 

de Caçador-SC.

Na mesma ocasião, Bernardino 

Rios Pim, profissional de extensa liga-

ção com o transporte rodoviário de pas-

sageiros e atualmente sócio gerente da 

empresa Berkeley Pim B&P Assessores 

Ltda., recebeu a Grã-Cruz da Ordem 

do Mérito do Transporte Brasileiro. 

Bernardino Pim atuou ou atua como 

consultor de diversas entidades, entre 

elas a CNT, o Sest/Senat e a ABRATI. 

Bernardino Rios Pim foi diretor da Via-

ção Itapemirim durante 32 anos.

Scania vende 7.477 caminhões em 
11 meses e alcança novo recorde

geral da Unidade de Vendas e Serviços 

Brasil, da Scania, em encontro com a 

imprensa no dia 8 de dezembro. Podgor-

ski destacou que em outubro passado 

a montadora ocupou o primeiro lugar 

no acumulado mensal, com 1.083 

unidades vendidas – desempenho que 

se projetou para novembro, quando 

foram negociados 908 caminhões. O 

executivo fez um balanço da atuação da 

Scania brasileira em 2008 e disse que, 

diante de um mercado extremamente 

aquecido, a companhia “trabalhou duro 

para cumprir os prazos e entregar os 

pedidos de caminhões”: 

“Cumprimos a nossa meta, nego-

ciando prazos e incentivando  os clien-

tes a realizarem compras programadas. 

Nosso esforço foi recompensado com a 

fidelidade dos transportadores.”

Expresso Guanabara 
encerra 2008 com 
várias novidades

Christopher Podgorski: otimismo para 2009.

Sandoval Caramori e o presidente da CNT, 

Clésio Andrade.

O presidente da CNT cumprimenta 

Bernardino Rios Pim.
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Acima, da esquerda para a direita: Orlando 

Zibini Júnior, Constantinos Valtas, Pedro Farias, 

Aguinaldo Mariano, José Luiz Paiva Mota e 

Paulo Martinez. 

Bernardo Figueiredo, Renan Chieppe e o Ministro Carlos Átila.

Na noite de 3 de dezembro, mais de 350 convidados 
participaram do tradicional jantar de confraternização

Wando Borges, Alexandre 

Resende, Luís Wagner Chieppe, 

Senador Eliseu Resende e 

Senador Gerson Camata.
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Valdecir Castro, Sidnei Braga, Anuar Helayel, Marcelo Aragão, 

Marcelo Antunes, Renan Chieppe, Carlos Otávio Antunes, 

Marcos Aurélio Mourão, Eden Affonso e Heinz Kumm Júnior.

Marcos Antonio Neves, Ana Maria Neves e Madalena Barbosa. 

Pedro Teixeira, Paulo Roberto Petersen, Doreni Caramori e 

Romário Vargas.

O presidente Renan Chieppe dá as 

boas-vindas aos convidados.

Paulo Cantergiani, José Cesário Mariano, Paulo Humberto Gonçalves, 

Dimas José da Silva, Fermino Kozak, Roger Mansur e Roger Filho.
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Foi um reencontro festivo de integrantes do 
Executivo, parlamentares e empresários do setor

Mário Rodrigues, Joaquim Constantino e Bernardo Figueiredo.

Wilson Pereira, Renan Chieppe, Dimas José da Silva e Roberto Leoncini.

José Luiz Santolin, José Paulo Gandolfo, Humberto Costa, 

Jefferson Cunha e Ernesto Tedeschi.

Anuar Helayel, Laércio Mazon, Carlos Otávio 

Antunes e Marcelo Antunes. 

Wilson Taranto, Paulo Martinez, Washington Coura 

e Francisco Oliveira.

Cláudio Nelson 

Abreu e Telmo 

Joaquim Nunes.  
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Roque Felício Neto, José Félix Alê, Auristela, Cristiane e Aurivânia Constantino, e Antônio Bruzzi.

Conceição Pinheiro, 

Senador Eliseu 

Resende e José 

Augusto Pinheiro.

Christina Vilella, Rafael Zaffari, Maurício Justina, Gabriela Vilella, Letícia Sampaio Pineschi,  

Fábio Kitagawa e Paulo Alencar Porto Lima.
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Paulo Bongiovani, Deputado Osmar Serraglio, Marco Gulin, Deputado 

Ricardo Barros, Pedro Constantino e Renan Chieppe.

O evento também mostrou que o setor rodoviário de 
passageiros está unido em torno dos seus objetivos

Marcos Bicalho, Deputado Chico da Princesa, Deputado Arlindo Chinaglia, Renan Chieppe e 

Deputado Mauro Lopes.

Abaixo: Noboru Ofugi e 

Deputado Chico da Princesa.
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Luís Roberto Ribeiro, Paulo Corso, Renan 

Chieppe e André Oliveira.

Renan Chieppe e Hélio Derene.

Darci Norte Rebelo, Taís Pinheiro, Adriana Pinheiro e Laércio 

Mazon.

Marcelo Aragão, Valdecir Castro, Cláudio Flor, Marcos Aurélio 

Mourão, Sidnei Braz e Eden Affonso.

Deputado Feu Rosa, Sérgio Augusto Almeida Braga, Renan 

Chieppe e Eder Pinheiro.
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O caminhão leve 710 Plus, da 

Mercedes-Benz, ganhou mais potência 

e também passou a atender à legis-

lação VUC (veículo urbano de carga) 

de São Paulo. Pode, portanto, circular 

nas zonas de restrição a caminhões. O 

veículo admite receber carroçarias de 

4,2 metros de comprimento.

O caminhão leve Mercedes-Benz 
710 Plus ganhou mais potência

Entre as características técnicas 

que o credenciam também para a ope-

ração urbana, o 710 Plus dispõe de 

torque elevado, que permite melhores 

arrancadas, retomadas mais rápidas e 

boas velocidades médias. O círculo de 

viragem é reduzido e chega a ser até 

5,5 metros menor que o dos principais 

concorrentes.  

O caminhão teve os pára-lamas 

dianteiros ligeiramente modificados, 

com redução da largura total do veículo, 

que agora é de 2.194 mm. O entreeixos 

de 3.700 mm permite a utilização de 

carroçarias de até 4,2 metros, com 

o caminhão adequando-se às dimen-

sões máximas da legislação VUC: 2,2 

metros de largura e 6,3 metros de 

comprimento total, de pára-choque a 

pára-choque.

Esta publicação pode ser acessada pela  internet: http://www.abrati.org.br
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

A Volkswagen Caminhões e Ônibus 

acertou parcerias com seis grandes 

clubes de futebol do país e vai fornecer 

ônibus exclusivos para o transporte de 

seus jogadores. Corinthians, Santos, 

Flamengo, Vasco da Gama, Grêmio, 

Internacional e Atlético Paranaense 

vão receber o modelo Volksbus 18.320 

EOT, equipado com todos os itens de 

conforto para os seus ocupantes. No 

caso do Corínthians, trata-se de renova-

ção da parceria mantida em 2008. 

Os ônibus serão apresentados em 

janeiro de 2009 e haverá um concurso 

pela internet para escolha das propos-

tas de pintura.

A Planalto, do Rio Grande do Sul, está 

comemorando 60 anos de existência. 

Como parte das comemorações, lançou o 

livro “Transportando a História”, que trata 

da vida e obra de José Moacyr Teixeira, 

fundador da Planalto e um dos pioneiros 

do transporte rodoviário de passageiros no 

Brasil. Em 2003, José Moacyr Teixeira foi 

alvo de homenagem especial da ABRATI, 

por sua significativa contribuição ao setor. 

Com texto do jornalista gaúcho Marcos 

Fonseca, o livro agora lançado reúne nume-

rosas fotos que documentam a trajetória 

do fundador e da empresa.

O 710 Plus atende às especificações VUC.

Os ônibus VW 
transportam grandes 
equipes de futebol

Planalto lança livro nos seus 60 anos

A Caio Induscar participou, no dia 

24 de novembro, da reinauguração da 

quadra poliesportiva da obra social 

Madre Marina Videmari. A quadra foi 

reformada com recursos de R$ 64 

mil doados pela encarroçadora de 

Botucatu. Com isso, passará a ter  

melhores condições de uso por alunos 

e a comunidade atendidos pela obra 

assistencial. Trata-se de moradores 

de bairros como a Vila Real, Parque 

Imperial, Jardim Santa Elisa, Jardim 

Reviera e Parque Marajoara, todos da 

cidade de Botucatu.

A Caio Induscar em 
evento promovido 
por obra assistencial
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Para o Diretor Geral da ANTT o sistema funciona, é 
bem-visto pela população e “não será fácil licitá-lo”

O Diretor Geral da Agência Nacional 

de Transportes Terrestres, Bernardo 

Figueiredo, e a titular da Superinten-

dência de Transporte de Passageiros 

da ANTT, Sônia Haddad, tiveram um 

encontro com a Diretoria da ABRATI e 

os associados, na sede da entidade, no 

fim da manhã do dia 3 de dezembro. O 

principal assunto debatido foi a ques-

tão da prorrogação dos contratos e a in-

tenção do governo de licitar, no próximo 

ano, 98,5% das linhas interestaduais e 

internacionais. Até 8 de outubro último, 

essas linhas eram operadas pelas em-

presas associadas à ABRATI, mediante 

contratos de permissão. Depois, diante 

da impossibilidade de levar à prática, 

a curto prazo, a anunciada licitação, 

passaram ao regime de operação pro-

visória, por decisão da ANTT. 

No encontro do dia 3, o novo Diretor 

Geral da ANTT, ao invés de fazer uma 

palestra, preferiu trocar opiniões e 

pontos de vista com os associados. 

Explicou que, já ao assumir o novo 

cargo, num momento em que cogitava 

aposentar-se, passou a considerar a 

questão dos contratos o assunto mais 

delicado e mais importante que lhe 

caberia resolver. “Nenhum dos demais 

problemas existentes, ou todos eles 

juntos, se comparam ao desafio de 

licitar o sistema de transporte rodoviá-

rio interestadual e internacional de 

passageiros”, disse. E explicou por que 

se trata de um desafio:

“É um sistema que funciona, e que 

é o resultado do sacrifício de muitos 

anos por parte dos empresários. Além 

disso, é um sistema bem-visto pela po-

pulação. O processo de sua construção 

mereceria ser objeto de um registro 

Bernardo Figueiredo defendeu a ampliação do debate em torno da questão da prorrogação dos 

contratos e propôs a instituição de um “fórum permanente” integrado pela ABRATI e pela ANTT. 

Opinião praticamente unânime dos associados, manifestada ao Diretor Geral da ANTT: é 

preciso construir um processo de transição para evitar prejuízos aos usuários e às empresas.
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A necessidade de se construir 

um processo de transição que evite 

ou, pelo menos, atenue possíveis 

transtornos e prejuízos para as atuais 

empresas operadoras de transporte 

rodoviário de passageiros, para os 

próprios usuários e para o contingente 

Bernardo Figueiredo diz que é errado fazer a licitação 
pelo menor preço e se declara solidário com o setor

de 70.000 trabalhadores empregados 

pelo sistema, e para suas famílias, foi 

o tema dominante nas ponderações 

feitas ao Diretor Geral pelos associa-

dos da ABRATI.

O representante da Unesul susten-

tou que, na montagem do processo de 

licitação, a ANTT não pode ignorar a 

crise financeira mundial e seu impacto 

sobre a economia dos países, inclusive 

o Brasil. Lembrou os compromissos 

de longo prazo das empresas e disse 

que o governo deve aguardar o fim da 

turbulência para licitar. “Será preciso 

Renan Chieppe lembrou que o setor de transporte rodoviário é um setor vencedor e merece toda a atenção do Estado. 

que, espero, ainda será feito.” Em se-

guida, justificou: “Entendo que mexer 

com um sistema desses não é fácil”.

Por isso mesmo, Bernardo Figueire-

do disse ter-se sentido de certa forma 

aliviado quando percebeu que o setor 

de transporte rodoviário também está 

muito preocupado com o assunto, o 

que lhe permitiu concluir: “Nós temos 

um problema”.      

O Diretor Geral analisou rapidamen-

te o que estaria levando à anunciada 

licitação. Referiu-se expressamente às 

posições atualmente sustentadas pelo 

Ministério Público e por juízes federais, 

que defendem a necessidade de licitar 

todas as linhas cujos contratos expira-

ram em outubro de 2008. 

Bernardo Figueiredo foi enfático: 

“A licitação é uma decisão de governo. 

Não tenho a perspectiva de alterar 

o cronograma já anunciado. Sei dos 

problemas que isso envolve, sei das 

dificuldades e vou tentar superá-las. 

Se houver a colaboração de vocês, 

vamos poder construir algo que seja 

minimamente razoável. Temos que 

criar uma coisa que seja melhor do que 

aquela  já existente.” O diretor da ANTT 

manifestou seu propósito de tornar o 

processo de montagem da licitação 

o mais transparente possível. Deu, 

como exemplo, a decisão de colocar 

em consulta pública permanente, na 

página da ANTT na internet, todos 

os documentos, trabalhos e estudos 

relacionados à questão. 

Em seguida, Bernardo Figueiredo 

pediu aos associados que se manifes-

tassem sobre o assunto, colocando 

suas dúvidas e posições, e prontificou-

se a responder a perguntas.
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Os associados lotaram o auditório da ABRATI e travaram um debate objetivo com o Diretor Geral da ANTT.

construir uma legislação que regule a 

saída daquelas operadoras que não 

consigam ser vencedoras numa even-

tual licitação”, disse.

Ao responder, Bernardo Figueiredo 

historiou os contatos e entendimentos 

que permitiram à ANTT estabelecer o 

cronograma anunciado em setembro 

passado. Sugeriu que o setor de trans-

porte rodoviário busque contatos com 

outras áreas que eventualmente não 

tenham a exata consciência do que 

seja licitar um sistema desse porte.    

O representante do Grupo Real 

Expresso registrou o fato de o governo 

não haver anunciado qualquer redução 

no preço do diesel, apesar da forte que-

da nas cotações mundiais do petróleo. 

Defendeu um calendário de transição 

com o objetivo de acautelar os interes-

ses das operadoras e dos usuários.

Para o representante da Nacional 

Expresso, há um  propósito de licitar 

por licitar. “Não existe uma razão con-

creta para a licitação, mas um projeto 

de fundo ideológico, segundo o qual 

as atuais operadoras dos serviços de 

transporte rodoviário de passageiros 

devem ser substituídas”, disse. 

O representante da Viação Progres-

so, de Três Rios, criticou a intenção de 

fazer a licitação pelo critério de menor 

preço. Lembrou que, em todas as pes-

quisas realizadas pelo setor, a grande 

maioria dos usuários entrevistados 

colocou a preocupação com o preço da 

tarifa em quinto ou sexto lugar. 

Em resposta, o Diretor Geral da 

ANTT explicou que sua posição pessoal 

é contrária a esse critério: “Acho errado 

fazer pelo menor preço. É uma das 

coisas que me incomodavam no mo-

delo proposto anteriormente.” Garantiu 

que as contribuições que vierem a ser 

oferecidas como resultado do processo 

de consulta pública serão efetivamente 

consideradas: “Não estou fazendo 

consulta pública para cumprir tabela, 

mas para ouvir o público. O que estiver 

errado, nós vamos mudar.” 

O representante do Grupo Gontijo 

também defendeu a fixação de um 

prazo de transição, e acentuou: “A 

principal pergunta e o principal motivo 

da perplexidade que hoje praticamente 

imobiliza as empresas é saber o que 

elas vão fazer com aquilo que ergueram 

ao longo de várias décadas”.

Bernardo Figueiredo voltou a as-

segurar: “Sou solidário a vocês e vou 

trabalhar junto com vocês para que 

possamos construir isso juntos.” 

Encerrando o encontro, o presi-

dente da ABRATI, Renan Chieppe, rea-

firmou que o setor merece a atenção 

do poder público. “O setor conta com 

empresários que sempre viveram do 

seu próprio esforço, trafegaram nas 

piores condições, chegaram antes do 

Estado e aprenderam com muito sacri-

fício. É um setor vencedor. Merece a 

total atenção do Estado”, disse.
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Na parte da manhã do dia 3, asso-

ciados e Diretoria realizaram na sede 

da ABRATI a derradeira reunião de 

2008. Passaram em revista as princi-

pais questões que afetam o setor, com 

prioridade para o tema “prorrogação 

dos contratos” e para a possibilidade 

de a ANTT realizar, a partir de junho pró-

ximo, a licitação de 98,5% dos serviços 

de transporte rodoviário interestadual e 

internacional de passageiros. Os repre-

sentantes das empresas sustentaram, 

unanimemente, o direito das operado-

ras à prorrogação dos contratos de per-

missão e manifestaram interesse em 

que suas ponderações, baseadas na 

experiência de várias décadas, sejam 

efetivamente ouvidas e consideradas 

pela Agência reguladora. 

Os participantes também debate-

ram, em linhas gerais, a necessidade 

de levar à opinião pública as posições 

do setor e, principalmente, informações 

que possibilitem à sociedade avaliar 

a importância e a essencialidade do 

transporte rodoviário interestadual e 

Reunidos, os associados e a Diretoria debatem 
soluções para a questão da prorrogação dos contratos

internacional de passageiros. Também 

reafirmaram a disposição de manter,  

ao lado da Diretoria da ABRATI, um 

diálogo construtivo e transparente com 

todos os setores que, de uma forma 

ou de outra, estejam relacionados ao 

transporte rodoviário de passageiros e à 

questão dos contratos de permissão.

A reunião se estendeu até a chega-

da do Diretor Geral da ANTT, Bernardo 

Figueiredo, que esteve na sede da 

ABRATI para um encontro com os as-

sociados (págs 13, 14 e 15). O diretor 

estava acompanhado da titular da 

Superintendência de Transporte de Pas-

sageiros – SUPAS –, Sônia Haddad.

Os associados foram informados sobre as alternativas e medidas que podem ser adotadas.

O superintendente da ABRATI, José Luiz 

Santolin, e o presidente Renan Chieppe 

abordaram os principais aspectos jurídicos 

e políticos relacionados à questão da 

prorrogação dos contratos de permissão.


