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DEZEMBRO 2010

Reunião da ABRATI e festa de confraternização 
anual reúnem cerca de 400 convidados em Brasília

O Presidente da ABRATI, Renan 

Chieppe, fala aos convidados.

Bernardo Figueiredo, Diretor-Geral da ANTT, 

e Paulo Sérgio Passos, Ministro dos Transportes, 

falaram aos associados na manhã do dia 1º. 

Trataram de vários temas, entre eles a situação 

da malha viária nacional e o andamento do 

processo de licitação das linhas interestaduais.

No dia 1º de dezembro, a 

Diretoria da ABRATI e os asso-

ciados realizaram sua última 

reunião do ano, no auditório da 

Associação, em Brasília. Em se-

guida, o Diretor-Geral da Agência 

Nacional de Transportes Terres-

tres, Bernardo Figueiredo, e o 

Ministro dos Transportes, Paulo 

Sérgio Passos, fizeram palestras 

e responderam a questões formu-

ladas pelos associados. À noite, 

no Clube Naval de Brasília, cerca 

de 400 convidados participaram 

do coquetel e da festa anual de 

confraternização da ABRATI. Veja 

os detalhes a partir da página 4.
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

O Diretor Cláudio Nelson Abreu e 

o Superintendente José Luiz Santolin 

representaram a ABRATI em três even-

tos internacionais ligados ao setor de 

transporte rodoviário de passageiros, 

realizados no mês de novembro na ci-

dade do Porto, em Portugal. O primeiro 

foi o fórum promovido pela Antrop, con-

gênere portuguesa da ABRATI, durante 

o qual foram amplamente discutidos os 

aspectos relacionados à organização, 

contratualização e financiamento do 

setor transportador. Participaram au-

toridades e especialistas atuantes no 

Mercado Comum Europeu. 

Simultaneamente, foi realizada a 

reunião anual da Associação Iberoa-

mericana de Transporte de Passageiros 

por Autobus – AITBUS –, que elaborou 

e divulgou a “Declaração do Porto”, 

chamando atenção para importantes 

aspectos relacionados com o transpor-

ABRATI participa de três eventos 
internacionais na cidade do Porto

te de pessoas em geral, com destaque 

para a mobilidade, tempo dos desloca-

mentos e os custos e consequências 

do crescente uso do automóvel, inclu-

sive os impactos ambientais. 

No dia 26, houve também um en-

contro das representações integrantes 

da Associação Iberoamericana com a 

representação do segmento de pas-

sageiros da  International Road Union 

– IRU –, organismo de atuação mundial 

em prol dos meios de transporte. Na 

ocasião, foi apresentada a campanha 

por ela implementada desde 2009, 

denominada Smart Move, que busca 

incentivar o uso massivo do ônibus 

como meio de transporte racional, 

econômico e de grande capilaridade, 

capaz de atender em todos os níveis 

as demandas das pessoas. 

As delegações latinoamericanas 

integrantes da AITBUS manifestaram 

apoio unânime à campanha da IRU e se 

comprometeram a divulgá-la em seus 

respectivos países, através dos seus 

veículos de comunicação. A ABRATI 

também manifestou apoio à campanha 

por entender adequada a abordagem 

da mesma. 

No evento, em que também foi 

comemorado o 35º aniversário de fun-

dação da Antrop , foi lançado um livro 

intitulado Percursos e Memórias, que 

retrata a evolução e os desafios dos 

empresários locais no desenvolvimento 

da atividade naquele país. 

Os representantes da ABRATI participaram 

da reunião do Conselho Diretor da AITBUS.

Equipes do Sest/Senat, em parce-

ria com a Polícia Rodoviária Federal, 

realizaram a última edição do ano dos 

Comandos de Saúde nas Rodovias. 

Desta vez, o foco foram os cuidados 

com a coluna dos caminhoneiros. Os 

comandos vêm sendo rea lizados desde 

2006, com o objetivo principal de pro-

mover o bem-estar dos motoristas pro-

fissionais, com ênfase na sua situação 

de saúde. No último comando de 2010, 

depois de realizar todos os exames, 

os motoristas receberam orientações 

sobre qual a postura correta que devem 

adotar enquanto dirigem.

Comandos de Saúde 
em ação nas 
rodovias brasileiras

Divididos em dois grupos, alunos 

do Programa Oficina do Ensino, desen-

volvido pelo Instituto Jelson da Costa 

Antunes, fizeram uma visita guiada às 

instalações da fábrica da Scania, em 

São Bernardo do Campo-SP. Os jovens 

conheceram a infraestrutura e a enge-

nharia de processos da montadora. 

A visita dos alunos das turmas de 

Elétrica/Refrigeração Veicular, acompa-

nhados por seus instrutores, ocorreu 

no dia 14. No dia 22, foi a vez dos 

estudantes das turmas de Mecânica/

Injeção Eletrônica, também acompa-

nhados por seus instrutores.

Alunos do Programa 
Oficina do Ensino 
visitam montadora
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José Antônio Fernandes Martins (foto) foi reeleito para a 

presidência da FABUS – Associação Nacional dos Fabricantes 

de Ônibus, para o biênio 2010/2012. Martins é também pre-

sidente do Simefre – Sindicato Interestadual da Indústria de 

Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários, além de 

membro do Conselho de Administração da Marcopolo. 

A diretoria para 2010/2012 tem a seguinte composição: 

Presidente

José Antônio Fernandes Martins, diretor do Conselho da Marcopolo.

Vice-Presidentes

Deoclécio Corradi, presidente da Comil; Carlos Alberto Casiraghi, diretor 

da Marcopolo; Edson Tomiello, presidente da San Marino-Neobus; Paulo 

José Diniz Ruas, diretor da Caio-Induscar.

Suplentes de Vice-Presidentes 

Iracelli Mascarello, presidente da Mascarello; Dario A. Ferreira, diretor 

da Comil; João Paulo da Cunha Ranalli, diretor da Irizar; Paulo Gilberto 

Corso, procurador da Ciferal.

Conselho Fiscal

Maurício Lourenço da Cunha, diretor da Caio-Induscar; Dairto Corradi, 

diretor da Comil; Antonino Jacel Duzanowski, diretor da Mascarello.

Suplente do Conselho Fiscal

Carlos Zignani, diretor da Marcopolo.

José Antônio Martins reeleito 
para a presidência da FABUS

O Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial —

Inmetro — abriu consulta pública sobre 

a proposta de texto para regulamenta-

ção compulsória da produção, comer-

cialização e uso do aditivo Arla-32. O 

uso do produto será obrigatório a partir 

de 2012, em veículos novos movidos a 

diesel, classificados como comerciais 

leves, pesados, semipesados e ônibus.

O Arla-32 é uma solução aquosa de 

ureia técnica, não tóxica, que reduz as 

emissões de óxido de nitrogênio (NO
x
) 

dos veículos equipados com motores 

a diesel. A redução ocorre no escapa-

mento do veículo por meio de reação 

Em 2010, a indústria brasileira de 

carroçarias de ônibus produziu 32.600 

unidades, de acordo com balanço 

divulgado pelo Simefre – Sindicato 

Interestadual da Indústria de Mate-

riais e Equipamentos Ferroviários e 

Rodoviários. Foram produzidas 18.950 

carroçarias urbanas; 6.530 rodoviárias; 

3.600 para micro-ônibus; 1.450 para 

miniônibus e 2.070 intermunicipais.

Em 2009, haviam sido produzidas, 

no total, 25.043 carroçarias. 

Para 2011, está prevista uma que-

da entre 4% e 6%, tomando-se por base 

o resultado de 2010.

O ônibus Hybribus – um ônibus hí-

brido elétrico que utiliza o motor diesel 

apenas em algumas situações, impor-

tado da Suécia pela Volvo – está sendo 

testado em condições normais de uso 

pelo Consórcio Intersul, na cidade do 

Rio de Janeiro. Conforme a montadora, 

o veículo emite 30% menos gases de 

efeito estufa, quando  comparado com 

um ônibus equipado com motor diesel 

tradicional. 

Os testes no Rio fazem parte do 

Programa de Teste de Ônibus Híbrido 

na América Latina. Concebido pela 

Clinton Climate Initiative (CCI) e com 

suporte de recursos não-reembolsáveis 

de US$ 1,5 milhão do Banco Interame-

ricano de Desenvolvimento – BID –, o 

programa tem como objetivo aumentar 

a eficiência de combustível e reduzir 

as emissões do transporte público, 

mediante incentivo à adoção de tecno-

logias limpas pelas operadoras.

Híbrido começa a 
ser testado em linha 
urbana no Rio

Em 2010, a produção 
de carroçarias foi 
de 32.600 unidades

Aditivo Arla-32, obrigatório em 
2012, está em consulta pública

química entre a ureia e os gases do 

motor decorrentes da queima do com-

bustível. O Arla-32 está classificado na 

categoria dos fluidos transportáveis de 

baixo risco; não é explosivo nem nocivo 

ao meio ambiente.

A consulta pública se estende 

até o dia 21 de dezembro e o texto 

da Portaria (Inmetro/MDIC nº 447) 

encontra-se disponível no site do In-

metro, no endereço www.inmetro.gov.

br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001625.

pdf. Sugestões e críticas relativas às 

normas propostas devem ser informa-

das ao órgão via e-mail, no endereço 

dipac.consultapublica@inmetro.gov.br.
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Noite de confraternização reúne 400 convidados 
e associados da ABRATI no Clube Naval de Brasília

Na noite de 1º de dezembro, a Dire-

toria da ABRATI recebeu um seleto gru-

po de convidados para sua tradicional 

confraternização de fim de ano. Quase 

400 pessoas compareceram ao evento, 

realizado no Clube Naval de Brasília 

com o patrocínio da Mercedes-Benz, o 

copatrocínio da Ipiranga Produtos de 

Petróleo e o apoio da FABUS.

Autoridades do Governo Federal, 

parlamentares e empresários estive-

ram presentes. 

Renan Chieppe, 

Presidente da ABRATI, 

e Bernardo Figueiredo,  

Diretor-Geral da ANTT.
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Renan Chieppe e Ricardo José, da Mercedes-Benz, 

patrocinadora da festa. 

Constantino Basile Valtas, Orlando Zibini Júnior e Valter 

Oliveira, todos da Mercedes-Benz.

Valdecir Castro, Sidnei Braga, Marcelo Aragão, Renan Chieppe (ABRATI), Eden Affonso, Milton Ferreira da Silva Júnior, Marcos Aurélio Mourão e 

Ademir Razze, todos a Ipiranga Produtos de Petróleo, copatrocinadora da festa.

Deputado Edinho Bez, Renan Chieppe e Deputado Mauro Lopes.

Paulo Porto Lima e Aguinaldo Mariano, da Mercedes-Benz.
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Renan Chieppe e José Antônio Martins, presidente da FABUS, 

que deu apoio à festa.

Heinz Khumm Jr., Robson 

Rodrigues e Carlos Otávio de 

Souza Antunes.

Ricardo José, Paulo Porto Lima e Aguinaldo Mariano.

Letícia Sampaio, Martinho Moura e Alberto Velasco. Bernardo Figueiredo, Renan Chieppe e Mônica Chieppe. 

Kurt Axthelm, Cláudio Nelson Abreu e Ruben Bisi. Rafael Mazon e Laércio Mazon.
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Márcio Mendes Soares e Cláudio Flor.

Luiz Wagner Chieppe e Otávio Vieira da Cunha Filho. Abílio Gontijo Júnior, Wilson Pereira e Marco Antônio Gontijo.

Rudinei Pizzato, Vivaldo Mazon, Roberto Poloni, José Antônio Martins, Cristian Faye, Luis Gustavo, Luciano de Oliveira e Roberto Ferreira.

Vando Borges, Carlos Átila Álvares da Silva e Alexandre Resende.
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Gabriela Vilela, Washington Coura 

e Cristina Vilela.

Jefferson Gomes Cunha, Humberto Costa Antônio e 

José Paulo Gandolfo.

Renan Chieppe, Fábio Carvalho, Ciro Pastore e Eduardo Monteiro Pinto.

José Luiz Paiva Mota, Paulo Gilberto Corso, Pedro Farias e Paulo Martinez.

Eden Affonso, Valdecir Castro, Milton Ferreira da Silva Júnior e Marcos Aurélio Mourão.

Wilson Thomaz Jr., Ciro Pastore e 

Jocemário Dartora.
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Constantinos Basile Valtas, José Antônio Martins e Ricardo José. Luís Antônio Pretti, Renan Chieppe e Sérgio Almeida Braga.

Paulo Mutterle e André Oliveira. Marcelo Fontana, Luiz Wagner Chieppe, Darcy Ferreira da Silva e Roger Mansur.

Sandoval Caramori e Deputado Edinho Bez.Joel Fernandes e Marcelo Aragão.

Carlos Otávio de Souza Antunes e 

Telmo Joaquim Nunes. 



10 INFORMATIVO ABRATI - DEZEMBRO/10

ApoioCo-patrocínio

Patrocínio

Glauco Apoliano Dias, Jocimar Moreira e Pedro Teixeira.

Darcy Norte Rebello e Darcy Norte Rebello Filho.

João Paulo Ranalli, Wanderley Perez Avilez e Reinaldo Conti. 

Renan Chieppe, Paulo Gilberto Corso, Ruben Bisi e Paulo Porto Lima. Francisco Tude e Joel Fernandes.

Heron Manzini e Roque Felício Neto.
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Gilberto Crivellaro, Rafael Zaffari e Belmiro Zaffari. Carlos Otávio de Souza Antunes, Altair Moreira e Gustavo Rodrigues. 

Paulo Humberto Gonçalves, Eduardo Castro e Cláudio Flor. Cláudio Nelson Abreu e José Luiz Santolin.

Sidnei Braga e Ademir Razze.

Rodrigo Montini, Antônio Carlos Abreu e 

Marco de Luca.

Dario Ferreira, Manoel Barbosa Lima

e Luiz Perini.



12 INFORMATIVO ABRATI - DEZEMBRO/10

O caminhão Actros foi severamente testado.

Com um volume de 12.614 ca-

minhões pesados comercializados 

em 2010, até o mês de novembro, a 

Mercedes-Benz registrou o expressivo 

crescimento de 73% nas vendas, em 

comparação com o mesmo período do 

ano passado. Em sete meses, desde 

o lançamento, foram comercializadas 

570 unidades dos caminhões pesa-

dos rodoviários Actros (2646 6x4 e 

2546 6x2). 

“Esse excelente desempenho co-

mercial reflete o ritmo ainda aquecido 

da economia brasileira, especialmente 

em setores como agronegócios, mine-

ração, construção civil e grandes obras 

de infraestrutura”, explica Gilson Man-

sur, diretor de Vendas de Veículos Co-

merciais da Mercedes-Benz do Brasil. 

Segundo a montadora, além dos 

modelos rodoviários, também o ca-

minhão Actros 4844 K 8x4 para 

operações fora-de-estrada vem tendo 

grande aceitação: foram vendidas 304 

unidades em 2010.

Vendas de caminhões 
pesados Mercedes-
Benz crescem 73%

Ao longo do ano de 2011, a Volvo 

Buses vai entregar 409 ônibus 9700 

à Iamsa, holding que agrupa as ope-

radoras rodoviárias mexicanas ETN, 

Omnibus de Mexico, API, TAP e Turistar. 

Os carros serão montados na planta da 

Volvo em Tultitlán, na região metropo-

Volvo Buses vende 409 ônibus para 
holding de operadoras mexicanas

A Iveco criou um condomínio de 

fornecedores ao lado de seu com-

plexo industrial integrado em Sete 

Lagoas (MG). Numa primeira fase, o 

condomínio receberá 14 empresas de 

autopeças encarregadas de montar 

subconjuntos e entregá-los no sistema 

just in time às linhas de produção da 

montadora de caminhões. Quando em 

plena carga, deverão ser gerados 600 

empregos diretos. Os fornecedores in-

vestirão R$ 60 milhões e o condomínio 

entrará em operação no fim de 2011.

Iveco terá condomínio 
de fornecedores 
ao lado de sua fábrica

A  Mercedes -

Benz do Brasil foi 

escolhida a “Em-

presa do Ano” no 

Prêmio AutoData 

2010 – Os Melho-

res do Setor Auto-

motivo. Além dessa 

conquista, a empre-

sa também obteve 

mais dois troféus: 

na categoria “Ges-

tão”, foi premiada pela estratégia de 

expansão da produção de caminhões 

Prêmio AutoData 2010 escolhe a 
Mercedes como “Empresa do Ano”

para a fábrica de Juiz de Fora; na ca-

tegoria “Ônibus”, foi reconhecida pela 

sua van 413 CDI.

“A conquista dessa premiação 

valoriza os esforços da nossa em-

presa em buscar permanentemente 

o aprimoramento dos processos de 

gestão e de produção, bem como da 

qualidade dos produtos que oferece 

ao mercado”, disse Jackson Schneider, 

vice-presidente de Recursos Humanos, 

Relações Jurídicas e Institucionais da 

Mercedes-Benz do Brasil, ao receber 

os três troféus.

Jackson Schneider

litana da Cidade do México. Os ônibus 

9700 são equipados com o novo motor 

Volvo de 13 litros, em conformidade 

com as exigentes demandas da Euro 

V para emissões de gases de escapa-

mento. No México, a Euro V ainda não 

é uma exigência legal.

Depois de testar por seis meses, 

em condições reais de operação fora-

de-estrada, o caminhão pesado Actros 

4844 8x4 (basculante), da Mercedes-

Transportadora reduz seus custos 
em operações fora-de-estrada

Benz, a empresa Skava-Minas, espe-

cializada em transporte no ramo da 

mineração, adquiriu dez unidades do 

modelo para ampliação e renovação 

de sua frota.

Segundo a empresa, os benefícios 

do computador de bordo e do sistema 

de manutenção flexível tiveram reflexos 

diretos nos custos e na maior dispo-

nibilidade do veículo para a atividade 

de transporte. Componentes como o 

sistema semiautomatizado de troca 

de marchas, o retarder e o bloqueio do 

diferencial também receberam elogios.
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O 500 RSD. 
Retorno garantido.

Em reconhecimento ao sucesso do 

seu evento Show Bus, cuja segunda 

edição foi realizada em maio deste 

ano, em Campinas, a Mercedes-Benz 

conquistou dois dos mais importan-

tes prêmios de marketing do País: 

o Prêmio Marketing Best e o Prêmio 

Destaque no Marketing. O Show Bus é 

o maior evento de relacionamento da 

Mercedes-Benz com clientes do Brasil 

e da América Latina no segmento de 

ônibus. Os dois prêmios obtidos valo-

rizam os melhores cases em termos de 

estratégia de marketing, criatividade e 

resultados alcançados.

Sucesso do Show Bus Mercedes-Benz é reconhecido 
com dois importantes prêmios na área de marketing

O Prêmio Marketing Best é atribuído 

pela Fundação Getúlio Vargas, Editora 

Referência e Madia Associados; já o 

Prêmio Destaque no Marketing, é uma 

iniciativa da Associação Brasileira de 

Marketing & Negócios, com o apoio das 

TVs Record e Record News.

“As premiações confirmam o acerto 

da empresa com a implementação de 

um conceito, o que inclui um grande 

evento que ocupa hoje a posição de um 

dos mais importantes do segmento de 

ônibus no Brasil”, disse Tânia Silvestri, 

diretora de Marketing e Desenvolvi-

mento da Rede de Concessionários da 

Mercedes-Benz do Brasil. Ela dividiu o 

prêmio com os fornecedores.

A primeira edição do Show Bus foi 

realizada em 2008. Na edição de 2010, 

a unidade da Mercedes-Benz em Cam-

pinas recebeu novamente uma grande 

estrutura, abrigando muitas atrações, 

como o lançamento dos chassis O 500 

RSDD 8x2 e OF 1730, e a apresentação 

da versão Low Entry do OH 1518. No 

total, foram expostos 15 modelos da 

linha de ônibus da montadora. A progra-

mação também incluiu um seminário 

sobre sistemas BRT (Bus Rapid Transit) 

de transporte coletivo urbano.

Em maio, na unidade de Campinas, foi montada uma grande mostra. A variedade de chassis expostos impressionou os visitantes. 
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Evento da ABRATI reúne mais de cem empresários 
do setor rodoviário de passageiros em Brasília 

Mais de cem empresários do setor 

de transporte rodoviário de passagei-

ros prestigiaram a última reunião do 

ano entre a Diretoria e os associados, 

seguida de palestras do Diretor-Geral 

da ANTT, Bernardo Figueiredo, e do 

Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio 

Passos. Na reunião, foram discutidos 

diversos assuntos relacionados ao se-

tor. O presidente Renan Chieppe abor-

dou o tema do ProPass, em elaboração 

pela ANTT, e explicou as questões 

envolvidas e o andamento do assunto, 

baseado em reuniões de trabalho com 

a diretoria da Agência. Seguiram-se 

perguntas dos associados e debates.

Renan Chieppe fez ainda um relato 

sobre a pesquisa de satisfação reali-

zada recentemente junto aos usuários 

do sistema de transporte rodoviário 

Expressivo comparecimento marcou a última reunião do ano entre associados e Diretoria.

O Ministro Paulo Sérgio Passos e o Diretor-Geral da ANTT, Bernardo Figueiredo, ladeados por 

Renan Chieppe e Paulo Porto Lima.
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de passageiros, que foi detalhada em 

seguida pela representante do Instituto 

Vox Populi. A especialista em análise 

do Instituto Vox Populi, Marta Maia, 

explicou os critérios usados na pes-

quisa de campo, realizada em todo o 

País a pedido da ABRATI, para avaliar 

o grau de satisfação dos usuários de 

transportes com o sistema. Foram 

apresentadas várias lâminas com os 

resultados e dadas amplas explicações 

sobre a metodologia utilizada.
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Cerca de cem empresários do setor lotaram o auditório da ABRATI ...

O Ministro Paulo Sérgio Passos e Carlos Otávio de Souza Antunes, 

do Grupo JCA.

O Ministro Paulo Sérgio Porto e Joel Fernandes, da Cidade do Aço.

O Ministro entre Roger Mansur, da Pluma, e Selvino Caramori Jr., do 

Grupo Reunidas.

Paulo Sérgio Porto e Vivaldo Mazon, do Grupo Santa Cruz.

... em Brasília, para a reunião e para ouvir as duas palestras.
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Patrocínio

Bernardo Figueiredo diz que não haverá açodamento 
e que o interesse da ANTT é fortalecer as empresas

Convidado pela ABRATI, o Diretor-

Geral da ANTT, Bernardo Figueiredo, 

abordou em sua palestra a questão 

das licitações no setor de transporte 

rodoviário. Ele informou que os traba-

lhos estão em curso e tudo será feito 

de forma responsável e adequada.

Segundo Bernardo Figueiredo, sua 

intenção era divulgar ainda em de-

zembro o modelo de rede que a ANTT 

pretende implementar, depois de ouvir 

o setor, representado pela ABRATI. 

Em janeiro, serão discutidos com o 

Ministério dos Transportes o desenho 

da rede e a divisão dos lotes que se 

pretende levar a licitação pública. 

O Diretor-Geral considera que a 

realização das licitações será uma 

excelente oportunidade para o siste-

Paulo Sérgio Passos: diálogo é importante.

Em sua palestra aos empresários, o 

Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio 

Paulo Sérgio Passos defende o diálogo com o setor 
para evitar traumas que possam prejudicar o sistema

Passos, destacou a importância do diá-

logo com o setor, para que o processo 

licitatório seja concluído sem causar 

nenhum trauma que possa prejudicar 

o funcionamento do sistema de trans-

porte rodoviário de passageiros.

Passos aproveitou o encontro para 

falar do trabalho realizado pelo Minis-

tério dos Transportes e afirmou que o 

Presidente Lula deixará um país muito 

mais preparado, em termos de infraes-

trutura, do que estava quando assumiu 

o seu primeiro mandato.

“Os patamares de investimentos 

se ampliaram consideravelmente e o 

Brasil caminha de maneira célere para 

melhorar e ampliar a infraestrutura de 

transporte. No fim dos anos 90 o nível 

de investimento em transporte era da 

ordem de 1,5 bilhão de reais por ano. 

Em 2010, chegou a 16 bilhões de re-

ais, considerado o conjunto de obras.”

O Ministro citou diversas rodovias 

em processo de duplicação e outras 

que estão sendo restauradas e rece-

bendo várias melhorias. Falou também 

dos significativos investimentos que 

vêm sendo realizados nos portos brasi-

leiros e nas hidrovias, e da construção 

de diversos terminais de passageiros e 

cargas nos rios da Amazônia.

Por fim, enfatizou que, hoje, “as 

estradas federais estão em situação 

muito boa” e o Ministério dos Trans-

portes investe 3 bilhões de reais por 

ano apenas na recuperação da malha.

ma se aprimorar e recuperar mercado. 

“O interesse da ANTT é fortalecer as 

empresas, harmonizando os interes-

ses de todos, fazendo com que se 

ajustem à dinâmica dos mercados, 

com elevado nível de qualidade na 

prestação dos serviços”, ressaltou. 

“Não temos compromisso com o 

fracasso. Faremos a licitação quando 

estivermos certos de que tudo está 

sendo tratado com absoluta seguran-

ça de se fazer o melhor. A ANTT terá 

que estar preparada para realizar um 

debate qualificado com o setor”, disse 

Bernardo Figueiredo.

Finalmente, o Diretor-Geral lem-

brou que, desde 2008, vem partici-

pando de eventos da ABRATI, tendo 

sempre grande satisfação em poder 

trazer para a classe transportadora 

de passageiros informações sobre os 

assuntos de interesse da categoria.

Bernardo Figueiredo: fortalecer o sistema. 
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