
FEVEREIRO 2009

Tramita na Câmara o Projeto 

de Lei 4.391/08, do Deputado Ju-

venil Ferreira Filho (PRTB-MG), que 

institui o regime de autorização 

para as empresas de transporte 

rodoviário coletivo de passagei-

ros. O regime de autorização retira 

do Estado o poder de decisão 

sobre diversos itens, como prazo 

de operação, preço, frequência e 

rotas do transporte. Segundo o 

autor do projeto, o objetivo é con-

ter o processo de encolhimento 

do transporte rodoviário coletivo 

interestadual e internacional de 

passageiros. Ele explica que o 

sistema da autorização limita a in-

terferência regulatória do Estado 

e dá maior liberdade de iniciativa 

que o regime de permissão. Cita 

que diversos paí ses, entre eles 

a Grã-Bretanha, já optaram pelo 

regime de autorização.

Deputado quer  
trocar permissão 
por autorização

No último dia 12, a Diretoria e 

os Associados da ABRATI realizaram 

proveitosa reunião na sede da entida-

de, em Brasília. Além de debaterem 

a intenção da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres de leiloar as 

atuais linhas de transporte rodoviário 

Diretoria faz reunião com 
Associados em Brasília

interestadual e internacional de pas-

sageiros, os participantes dedicaram 

sua atenção a vários outros assuntos. 

Na ocasião, a Diretoria apresentou o 

plano de comunicação social a ser im-

plementado pela Associação durante 

este ano.

A empresa de transporte não pode 

ser responsabilizada se uma pedra ar-

remessada de fora do ônibus ferir um 

passageiro. A conclusão é da Quarta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

que deu provimento a recurso especial 

interposto pela Viação Itapemirim 

S/A. Uma pedra lançada por terceiro 

posicionado fora do veículo causou 

ferimentos em uma passageira, que 

entrou na Justiça com pedido de 

Empresa não é responsável por 
ferimento provocado por terceiro

indenização. A ação foi julgada im-

procedente e a passageira apelou ao 

Tribunal de Alçada do Estado de Minas 

Gerais, que reformou a sentença e 

atribuiu a responsabilidade à empresa. 

A Itapemirim recorreu ao STJ, alegando 

que não pode ser responsabilizada por 

ato exclusivo de terceiro. A Quarta Tur-

ma, por unanimidade, deu provimento 

ao recurso, reconhecendo a falta de 

culpa da empresa.

As concessões das hidrelé-

tricas de Jupiá e Ilha Solteira, 

da Companhia Energética de 

São Paulo (Cesp), que vencem 

em 2015, provavelmente serão 

renovadas. O ministro de Minas e 

Energia, Edison Lobão, informou 

que, seguramente, a definição 

sairá ainda em fevereiro. Segun-

do ele, está sendo buscada uma 

solução definitiva, “não apenas 

para São Paulo”. As concessões 

têm prazo de 35 anos e já foram 

renovadas uma vez.

Concessões da 
Cesp devem 
ser renovadas

O Presidente Renan Chieppe fez um relato sobre a evolução da questão das permissões.
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

No dia 12 de fevereiro, a cidade 

de Salvador viveu horas de caos 

e de grandes congestionamentos. 

Pelo menos cinco mil passageiros de 

linhas intermunicipais de ônibus que 

demandam cidades do interior da 

Bahia deixaram de viajar, ou só pude-

ram embarcar com atrasos de várias 

horas, em consequência de uma greve 

deflagrada pelos rodoviários. O movi-

mento durou das 4h30 da madrugada 

até as 15h30 e foi justificado pelo 

Sindicato dos Rodoviários do Estado 

como reação às medidas impostas 

pela Agerba contra empresas de 

ônibus (que geraram demissões de 

rodoviários) e à ausência de repressão 

aos transportadores piratas. 

Os critérios praticados pela Agên-

cia Estadual de Regulação de Serviços 

Públicos de Energia, Transportes e 

Suspensão de concessões na Bahia  
leva rodoviários a deflagrar greve 

Comunicações da Bahia (Agerba) na 

licitação de linhas intermunicipais de 

transporte rodoviário de passageiros 

no Estado levaram à interrupção dos 

contratos de diversas operadoras. Elas 

já demitiram cerca de 600 rodoviários. 

Segundo o presidente do Sindicato 

dos Rodoviários, Manoel Machado, 

a Agerba liberou as novas empresas 

contratadas de qualquer responsabili-

dade pelo passivo trabalhista e pela 

manutenção de empregos. 

Outro ingrediente para a crise é o 

fato de que as empresas que manti-

veram suas linhas continuam sofrendo 

prejuízos por causa da atividade dos 

ônibus clandestinos. Não há fiscaliza-

ção, o que é justificado pela Agerba 

como consequência do grande número 

de liminares obtidas na Justiça pelos 

transportadores piratas.          

Pela sua Resolução nº 2995, de 

21 de janeiro de 2009, a Agência 

Nacional de Transportes Terrestres 

autorizou o parcelamento, no âmbito 

administrativo, de débitos das empre-

sas concessionárias, permissionárias 

e autorizatárias, não inscritos na 

Dívida Ativa, resultantes de infrações 

à legislação da ANTT. Para isso, esta-

beleceu os critérios correspondentes, 

entre eles o de que os valores não 

ANTT parcela os débitos por 
infrações com valor até R$ 50 mil

poderão ser superiores a R$ 50 mil. 

As parcelas, mensais e sucessivas, 

com valor igual ou superior a R$ 1 mil, 

poderão ser em número de até 30. O 

valor de cada prestação mensal, por 

ocasião do pagamento, será acrescido 

de juros equivalentes à taxa referencial 

da SELIC para títulos federais. 

O texto completo da Resolução nº 

2995 pode ser acessado nos sites da 

ABRATI e da ANTT.

Até as 18 horas do dia 20 de feve-

reiro, a ANTT estará recebendo contri-

buições para a Proposta de Resolução 

que fixa normas gerais sobre o Serviço 

de Atendimento ao Consumidor – SAC 

– nos serviços de transporte rodoviá-

rio interestadual e internacional de 

passageiros, de transporte ferroviário 

de passageiros ao longo do Sistema 

Nacional de Viação e de exploração da 

infraestrutura das rodovias federais em 

regime de concessão regulados pela 

Agência. A minuta de Resolução sobre 

a matéria está disponível no endereço 

eletrônico http://www.antt.gov.br 

Audiência Pública 
sobre as novas 
normas para o SAC

Nos dias 5 e 6 de março, em Bue-

nos Aires, ocorrem a 11ª Assembléia 

Ordinária da Câmara Interamericana de 

Transportes – CIT – e o 7º Congresso 

Internacional de Transporte de Car-

gas. Paralelamente, será realizada a 

Segunda Reunião de Parlamentares 

do Pacto Andino com seus pares do 

Mercosul. E ainda: de 2 a 4 de março, 

a Fundación Profesional para el Trans-

porte, da Argentina, oferece o curso 

PACE-CIT,  destinado a dirigentes do 

setor de transportes. As inscrições 

podem ser solicitadas à FPT por e-mail 

(a.cabalieri@fpt.org.ar). 

CIT faz em Buenos 
Aires sua 
11ª Assembléia
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A Guanabara realizou em Fortaleza 

a final do concurso destinado a esco-

lher novos uniformes para os seus 

funcionários. Concorreram universitá-

rios do curso de Estilismo e Moda da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

e Faculdade Católica. A apresentação 

dos 25 trabalhos previamente selecio-

nados foi feita no desfile “Passarela 

Guanabara”, na noite de 26 de janeiro, 

presentes modelos profissionais e 

funcionários da empresa. 

Os sete integrantes da comissão 

julgadora optaram então pela coleção 

de uniformes proposta pelas estudan-

tes Isabela Cavalcante e Ingrid Cabral, 

que criaram sete diferentes modelos: 

Vendedores de Passagens (masculino 

e feminino), Encarregados (masculino 

e feminino) Agentes Terceirizados 

(masculino e feminino) e Motoristas. 

Os novos uniformes serão implanta-

dos gradualmente.

Guanabara escolhe 
em concurso 
novos uniformes 

Ao longo dos próximos meses, a 

Socicam, administradora de terminais 

e vencedora da licitação para implantar 

e explorar o novo Terminal Rodoviário 

de Brasília, vai investir R$ 50 milhões 

na construção da obra. O governo do 

Distrito Federal vem anunciando para 

dezembro próximo a inauguração do 

novo terminal, que será localizado ao 

lado da Estação Shopping do metrô da 

Brasília terá terminal integrado

capital, e junto às principais saídas 

do Plano Piloto para as rodovias que 

demandam Goiânia, São Paulo, Belo 

Horizonte e Salvador. No momento, o 

terreno – antes coberto por vegetação 

do cerrado – ainda está sendo prepa-

rado para implantação do canteiro de 

obras. O projeto já foi concluído e prio-

riza a arquitetura arrojada, o conforto 

e a segurança.

A maquete eletrônica dá uma visão de como será, por fora, o novo terminal rodoviário. 

A escolha final ocorreu em um desfile 

denominado "Passarela Guanabara".

A Marcopolo está implementando 

o programa de inclusão Envolver, que 

cria oportunidades de qualificação 

profissional, emprego e realização pes-

soal para pessoas com deficiência.  O 

Envolver possibilita o ingresso, no qua-

dro de colaboradores da companhia, 

de pessoas com deficiência (visual, 

auditiva, física, mental e múltiplas), 

as quais são qualificadas por meio de 

treinamento específico.

A encarroçadora fez um mapea-

mento geral para identificar todas 

as funções que podem ser exercidas 

por pessoas com algum tipo de de-

ficiência. Em seguida, formatou um 

Marcopolo cria programa para 
inclusão de pessoas com deficiência

programa específico de qualificação 

que vai capacitar o profissional com 

deficiência, levando em conta suas 

aptidões, talentos e necessidades 

especiais. 

O curso tem duração de 800 

horas, está sendo desenvolvido na 

Escola de Formação Profissional 

Marcopolo, Unidade Reolon, em con-

vênio com o Senai, e abrange temas 

técnicos, comportamentais e sociais. 

A criação do Envolver incluiu cinco 

etapas: acessibilidade; organização 

do trabalho; treinamento de sensibili-

zação; acompanhamento funcional e 

qualificação profissional. 
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Com a responsabilidade de coor-

denar as atividades de assessoria de 

imprensa, comunicação corporativa 

e relações públicas, Mário Laffitte, 

de 41 anos, é o novo titular da dire-

toria de Comunicação Corporativa da 

Mercedes-Benz do Brasil. Formado em 

engenharia mecânica pela Universida-

de Federal do Paraná e com MBA pela 

Fundação Getúlio Vargas, Laffitte atua 

há mais de 15 anos na indústria auto-

mobilística nacional, com passagens 

por empresas de renome no segmen-

to. Sua experiência no setor automo-

bilístico engloba a área comercial, 

rede de distribuição e comunicação 

em marketing e institucional.

Mário Laffitte é o novo diretor de 
Comunicação da Mercedes-Benz

Mário Laffitte: experiência de mais de 15 

anos na indústria automobilística. 

A Linha Direta Itapemirim, como é 

denominado o Serviço de Atendimen-

to ao Cliente da empresa, registrou 

crescimento de 18% nas vendas de 

passagens em dezembro, em com-

paração com o mesmo mês de 2007. 

O número de atendimentos cresceu 

16%, alcançando a média diária de 

5.000.   

A Viação Itapemirim se adaptou 

rapidamente a todas as exigências 

da nova lei dos SACs – cujas regras 

começaram a valer no início de de-

zembro –, o que contribuiu para os 

bons resultados alcançados. A equipe 

de atendimento ganhou 25 novos 

atendentes (93 no total) e as ligações 

podem ser feitas durante as 24 horas 

do dia. Há uma linha exclusiva para 

deficientes auditivos. 

Para reforçar a capacidade de 

atendimento, a Itapemirim criou um 

chat exclusivo para clientes, que pode 

ser acessado por meio do site www.

itapemirim.com.br. O canal fornece 

informações gerais a respeito de 

passagens e fretamentos. 

Cresce a venda de 
passagens pelo SAC 
da Viação Itapemirim

No próximo dia 21 de março, das 

12:30 às 17 horas, a Omnibus do Bra-

sil realiza em Curitiba a 5ª Exposição 

de Ônibus Novos e Antigos – Exponi 5. 

Na garagem da Transpen, serão reu-

nidos ônibus novos das empresas de 

transporte coletivo e veículos antigos. 

Os convites, gratuitos, já estão dis-

poníveis. As empresas participantes 

serão divulgadas pelo site da Omnibus 

(www.omnibus.com.br), onde podem 

ser obtidas outras informações.

Exponi 5 reúne 
ônibus novos e 
antigos

Em apenas dois meses de comer-

cialização dos modelos Sprinter Stre-

et, lançados em novembro no Brasil, 

a Mercedes-Benz registrou vendas de 

mais de 300 unidades. 

Indicada para o transporte urbano 

e para curtas distâncias rodoviárias, 

a linha Street é formada por furgões 

O sucesso de vendas da Sprinter 
Street da Mercedes-Benz

e chassi com cabina. Com 3.500 kg 

de PBT, os veículos podem circular 

por todas as vias de trânsito, mesmo 

em zonas de restrição, como ocorre 

em São Paulo, no Rio de Janeiro e em 

outras grandes metrópoles. São indica-

dos para o transporte urbano e para as 

curtas distâncias rodoviárias.

A Scania Brasil e o Banco Nacio-

nal de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) estão oferecendo um 

cartão de crédito para a aquisição de 

peças em todas as concessionárias 

da marca. O cliente pode comprar 

qualquer peça Scania e pagar em 

parcelas, a prazos que vão de três a 

36 meses. A taxa de juros, abaixo do 

valor praticado no mercado financeiro, 

é pré-fixada. O cartão pode ser utiliza-

do por empresas de micro, pequeno ou 

Cartão de crédito Scania/BNDES
médio portes, com faturamento bruto 

anual de até R$ 60 milhões. Os cartões 

podem ser emitidos nas agências do 

Banco do Brasil e do Bradesco e o 

limite de crédito é de R$ 250 mil, valor 

que pode ser utilizado inclusive para o 

financiamento de veículos.

Em 2008, o Brasil continuou sendo 

o maior mercado mundial da Scania 

em vendas de caminhões. O mercado 

brasileiro absorveu 8.008 veículos, ou 

23% a mais que no ano anterior. 
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No dia 25 de janeiro, o presidente 

do Grupo Águia Branca, Nilton Chieppe, 

recebeu da Câmara de Comércio de 

Verona, Itália, em nome da família 

Chieppe, uma homenagem prestada 

anualmente a veroneses que se des-

tacam no campo empresarial. Pela 

primeira vez, foi escolhido um brasileiro 

descendente de Verona. Além desse re-

conhecimento, Nilton Chieppe recebeu 

da prefeitura da cidade de Isola Rizza 

– terra natal de seus avós – o título de 

cidadão honorário, este também um 

fato inédito para um brasileiro.

A família Chieppe está no Brasil 

desde o fim do Século XIX. Em 1º de 

janeiro de 1889, o agricultor Domenico 

Chieppe, sua mulher Elisabetta Turrini 

e seus seis filhos desembarcaram no 

Espírito Santo, indo viver e trabalhar 

em Colatina. A partir dos negócios de-

senvolvidos já no Século XX por um dos 

netos de Domenico, Carlos Chieppe, 

seus descendentes construíram um 

dos maiores grupos empresariais do 

Brasil, o Grupo Águia Branca.      

Câmara de Comércio de Verona, homenageia 
na Itália o Presidente do Grupo Águia Branca

As homenagens agora recebidas 

na Itália e a passagem dos 120 anos 

da chegada do primeiro membro da 

família Chieppe ao Brasil foram objeto 

de uma comemoração  em Cariacica, 

Espírito Santo. Na manhã do dia 13 de 

fevereiro, o Centro de Memória Águia 

Branca promoveu um encontro entre 

familiares, colaboradores e parceiros 

do Grupo. 

Na foto acima, o encontro promovido pelo Centro de Memória Águia Branca. 

Abaixo: em Verona, Itália, durante a homenagem, o casal Nilton Chieppe, tendo à 

sua direita Ottavio Massetti, secretário da Associação Veronese no Mundo.

Começando no dia 20 de janeiro, 

a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres promoveu uma série de 

reuniões regionais com o objetivo de 

divulgar o Projeto da Rede Nacional 

de Transporte Rodoviário Interestadual 

de Passageiros – ProPass Brasil. Elas 

ocorreram em Salvador-BA, Fortaleza-

CE, São Paulo-SP, Belo Horizonte-MG 

e Florianópolis-SC. Em março, haverá 

reuniões em Cuiabá-MT, Belém-PA e 

Brasília-DF. Participaram empresários, 

passageiros, trabalhadores do setor, 

representantes dos governos esta-

duais e de universidades, e especia-

listas. Enquanto isso, continua aberta 

A ANTT divulga o ProPass Brasil
no site da Agência (até 05.03.09) a 

Consulta Pública nº 01/08, para colher 

contribuições ao projeto.

No momento, a ANTT está desen-

volvendo os Projetos Básicos que 

indicam as características técnicas e 

econômico-financeiras dos serviços. 

Na visão da Agência, os estudos téc-

nicos em andamento deverão indicar 

as melhores opções para propiciar a 

prestação dos serviços com justiça 

tarifária e a qualidade desejada pelos 

usuários. Daí deverá resultar um Plano 

de Outorga a ser submetido à análise 

do Ministério dos Transportes, antes 

dos leilões. 

A pedido do jornal Folha de S. Pau-

lo, o especialista em contas públicas 

Amir Khair estimou o peso dos impos-

tos sobre toda a produção nacional e 

o ganho dos trabalhadores em 2008 e 

concluiu que a carga tributária somou 

35,15%. Teria havido, portanto, um 

crescimento de 0,36 ponto percen-

tual na comparação com 2007. Desde 

2003, a carga subiu mais de quatro 

pontos percentuais. No primeiro ano do 

governo Lula, a soma do recolhimento 

de tributos federais, estaduais e muni-

cípios representava 31,41% do PIB. 

Em 2008, a carga 
tributária 
superou os 35%
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