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Pela sua Resolução nº 3.629, 

de 2 de fevereiro de 2011, a 

Agência Nacional de Transportes 

Terrestres considerou quitados 

todos os débitos junto à ANTT que 

não excedam o montante total de 

R$ 10,00 (dez reais). A medida se 

aplica tanto aos débitos parcela-

dos quanto aos não parcelados, e 

estabelece que, após quitados, os 

débitos acarretarão a respectiva 

baixa processual. A decisão foi 

atribuída ao fato de que se trata 

de valores inferiores aos custos 

administrativos da cobrança. 

ANTT quita 
débitos que não 
excedam R$ 10,00

O Congresso Nacional realizou 

sessão solene em homenagem à 

memória do senador Eliseu Resen-

de, morto no dia 2 de janeiro, aos 

81 anos. A sessão foi presidida 

pelo senador José Sarney e teve 

a participação de grande número 

de parlamentares, entre eles os da 

bancada de Minas Gerais, como 

os senadores Aécio Neves, Clésio 

Andrade e Itamar Franco, e os de-

putados Eduardo Azeredo, Mauro 

Lopes e Paulo Abi-Ackel.

O deputado Mauro Lopes, 

presidente da Frente Parlamentar 

do Transporte Público, falou sobre 

a grande contribuição de Eliseu 

Resende ao desenvolvimento do 

transporte no País e lembrou que o 

parlamentar foi um dos primeiros a 

ingressar na FPT, em 2003,  ainda 

como deputado federal.

Empresas do setor continuam 
investindo forte em qualidade, 
tecnologia e renovação de frota

Já no primeiro mês do ano a Viação Santa Cruz implementou seu programa de renovação 

de frota. Acima, ônibus Mercedes-Benz com carroçaria Marcopolo G7 Paradiso 1050.

Congresso lembra 
Eliseu Resende 
em sessão especial

Com o objetivo de oferecer aos 

usuários serviços de qualidade cada 

vez maior, as empresas de transporte 

rodoviário interestadual e internacio-

nal continuam investindo fortemente 

na renovação de suas frotas e na 

incorporação de novas tecnologias.  

Dois exemplos recentes são a Viação 

Santa Cruz, que adquiriu 103 novos 

ônibus Scania e Mercedes-Benz com 

encarroçamento Marcopolo e Comil; 

e o Grupo JCA, que só este ano já 

comprou mais de 300 ônibus dividi-

dos entre as marcas Mercedes-Benz, 

Scania e Volvo, com encarroçamento 

Marcopolo. As aquisições seguem o 

planejamento anual de investimentos 

do grupo. 

“Nosso objetivo é sempre pro-

porcionar aos nossos usuários uma 

viagem segura, confortável e feita 

em carros novos, de última geração, 

dotados de todos os ítens de conforto 

que possam tornar as viagens cada 

vez mais agradáveis”, explica Heinz 

Kumm Junior, diretor executivo da Auto 

Viação 1001. 

Outras empresas que adquiriram 

ônibus novos no início deste ano foram 

a Gontijo e a Viação Garcia. 

Enquanto isso,a Viação Planalto 

inaugurou o seu novo Espaço Cliente, 

na Rodoviária de Porto Alegre, e as em-

presas Viação Águia Branca e Viação 

Salutaris, também em processo de 

renovação de frota, divulgaram nova 

pesquisa qualitativa para aferir o nível 

de satisfação dos usuários de seus 

serviços. De acordo com a pesquisa, 

o índice médio de satisfação dos 

passageiros das duas empresas com 

os serviços prestados atingiu 87,8%.
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Com o objetivo de aumentar a 

competitividade e a independência 

das suas operações, a Marcopolo 

introduziu mudanças em sua Unidade 

de Negócio Ônibus, com a divisão das 

atividades em quatro regiões: Brasil, 

Américas, África/Índia e Ásia/Pacífico. 

Novos executivos foram nomeados 

para essas novas diretorias. Além 

disso, as três fábricas brasileiras 

passaram a ter gestão única, de 

modo a aumentar sua produtividade 

e eficiência.

Segundo José Rubens de la Rosa, 

diretor-geral da Marcopolo, as mudan-

ças visam preparar a empresa para 

um novo e vigoroso ciclo de crescimen-

Marcopolo faz mudanças na sua Unidade 
Ônibus para aumentar a competitividade

to, no Brasil e no exterior, tornando-a 

ainda mais competitiva e moderna.

A principal mudança foi na Unidade 

de Negócio Ônibus, sob gestão do 

diretor Carlos Casiraghi, com divisão 

em quatro regiões (Brasil, Américas, 

África/Índia e Ásia/Pacífico) e a 

nomeação de um diretor para cada 

uma. Lusuir Grochot passa a ser o 

responsável pelas operações fabris 

no Brasil, que envolvem as plantas 

de Ana Rech e Planalto, em Caxias 

do Sul, e a Ciferal, no Rio de Janeiro. 

Paulo Andrade assumiu a região Amé-

ricas, com as unidades da Argentina, 

Colômbia e México; Gelson Zardo está 

no comando das fábricas da África do 

Sul, Índia e Egito, e Wang Chong, da 

região Ásia/Pacífico, que compreende 

os mercados da Rússia e da China.

A estrutura organizacional da Mar-

copolo teve mudanças também em 

outras diretorias. Milton Susin, até 

então diretor de Recursos Humanos e 

Aquisição e Logística, assumiu o co-

mando da Unidade de Negócio Volare 

no lugar de Nelson Gehrke, que passa 

a cuidar da área de Aquisição e Logís-

tica. Não houve alterações nas áreas 

de Estratégia e Desenvolvimento, sob 

o comando de  Ruben Bisi; Engenharia, 

com Edson Mainieri, e Controladoria e 

Finanças, com José Valiati, que com-

põem a diretoria executiva da empresa.

Santa Cruz adquire 
103 novos ônibus 

A Viação Santa Cruz comprou 103 novos ônibus, sendo 

66 da marca Mercedes-Benz e 37 Scania. Os chassis estão 

recebendo carroçarias Marcopolo (90 unidades) e Comil 

(13), em modelos variados. As entregas já foram iniciadas. 

Parte dos novos veículos será incorporada às frotas da 

Expresso Cristália e da Viação Nasser, que são empresas 

do Grupo Santa Cruz.

O Grupo, com sede em Mogi-Mirim, no Estado de 

São Paulo, atua no transporte rodoviário interestadual e 

intermunicipal de passageiros, e também no segmento 

urbano, de fretamento e transporte de cargas nos estados 

de São Paulo e Minas Gerais. Atualmente, sua frota total 

é de 500 veículos.

Conforme informação do di-

retor executivo da Auto Viação 

1001, Heinz Kumm Júnior, o Gru-

po JCA já adquiriu mais de 300 

ônibus em 2011, divididos entre 

as marcas Mercedes-Benz, Sca-

nia e Volvo, dentro do seu plane-

jamento anual de investimentos.

"Nosso objetivo é sempre proporcionar aos nossos usuá-

rios uma viagem segura, confortável e feita em carros novos, 

de última geração, dotados de todos os ítens de conforto 

que possam tornar as viagens cada vez mais agradáveis", 

explica Heinz Kumm Junior.

Grupo JCA compra 
mais de 300 carros 

Heinz Khumm Júnior
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Um espaço destinado ao confor-

to, descanso e entretenimento dos 

192.000 passageiros da Planalto que 

embarcam ou desembarcam mensal-

mente por suas linhas na Rodoviária 

de Porto Alegre — o Espaço Cliente 

Planalto — foi inaugurado pela em-

presa naquele terminal. Funciona de 

segunda a sábado das 6h às 01h45, 

e das 8h às 01h45 aos domingos. 

Conta com ar climatizado, toaletes 

(inclusive para portadores de neces-

sidades especiais), fraldário, internet 

wireless, revistaria, vídeo e DVD, sala 

de reuniões, jogos de mesa e máqui-

nas de auto-serviço com café, bebidas 

e snacs doces e salgados. Para ter 

acesso basta apresentar o bilhete de 

passagem do dia. 

A Comil entregou em fevereiro sua 

carroçaria número 35.000. O ônibus, 

um rodoviário Campione 3.45, foi 

recebido por João Luiz Mazzon, do 

Grupo Santa Cruz, de São Paulo, das 

mãos do presidente do Conselho da 

Comil, Deoclécio Corradi. A entrega 

De acordo com pesquisa realizada 

pela Futura Pesquisa e Consultoria jun-

to aos usuários, os serviços prestados 

pelas empresas Viação Águia Branca 

e Viação Salutaris alcançam um ín-

dice geral de satisfação de 87,8%. 

O índice corresponde ao percentual 

somado dos conceitos ótimo e bom 

nas respostas dadas pelos passa-

geiros ouvidos. O índice médio geral 

de satisfação do usuário dos ônibus 

rodoviários do Brasil é de 87,1%, de 

acordo com a mais recente pesquisa 

encomendada pela ABRATI. 

Na pesquisa referente à Viação 

Águia Branca e à Viação Salutaris 

(ambas do Grupo Águia Branca), os 

atributos “forma de dirigir do moto-

rista” e “manutenção dos ônibus” 

foram dois dos mais bem avaliados 

pelos passageiros. Foram igualmente 

muito bem avaliados os quesitos “o 

Comil entrega à Viação Santa Cruz 
sua carroçaria número 35.000 

Planalto inaugura 
Espaço Cliente 
em Porto Alegre

foi feita na fábrica da encarroçadora 

em Erechim-RS. A marca das 35.000 

unidades produzidas está sendo alcan-

çada no momento em que a Comil com-

pleta 25 anos de atuação no mercado. 

“Estamos muito felizes com este 

momento, marcado pela celebração de 

uma venda que simboliza nosso longo 

caminho percorrido”, afirmou Deoclé-

cio Corradi, que também destacou o 

recorde atingido recentemente pela 

encarroçadora, com a produção de 16 

carros por dia.

A Comil é uma das principais 

fabricantes de ônibus do Brasil, e a 

segunda maior produtora de ônibus 

rodoviários. Seu parque fabril ocupa 

a área de 35 mil metros quadrados.
A carroçaria número 35.000 foi um 

Campione 3.45 destinado à Santa Cruz.

Pesquisa: usuários da Águia Branca 
revelam seu alto grau de satisfação

atendimento prestado pelos funcio-

nários, motorista e cobrador” e “a 

disponibilidade de passagens” para 

venda nas diversas linhas operadas 

por ambas as companhias.      

A pesquisa entrevistou 2.863 

passageiros das duas empresas no 

período de 24 de novembro a 11 de 

dezembro de 2010.

Segundo a diretora Comercial e de 

Marketing, Paula Corrêa, o resultado 

é o reconhecimento da qualidade dos 

serviços prestados. Ela ressalta que a 

alta satisfação do passageiro na hora 

de viajar é sinal de que ele reconhece 

a busca constante da empresa pela 

segurança e pelo conforto na presta-

ção do serviço. 

“Queremos que o nosso passa-

geiro confie na empresa, buscamos 

essa confiança dia após dia. Avalio que 

temos alcançado esse valor”, afirma. 

A Confederação Nacional do Trans-

porte e o Sest Senat lançaram em fe-

vereiro uma campanha pela segurança 

no Anel Rodoviário de Belo Horizonte. 

A campanha é feita em parceria com 

a Polícia Rodoviária Federal e o DNIT, 

com o objetivo de alertar e conscienti-

zar os motoristas de caminhão sobre 

a necessidade de maiores cuidados 

ao dirigir no anel. Os caminhoneiros 

serão orientados a trafegar pela pista 

da direita e sem ultrapassar a velo-

cidade de 60 quilômetros por hora. 

A campanha reforça o fato de que 

o Anel Rodoviário é uma via urbana 

que recebe diariamente milhares de 

veículos e que vem registrando um 

alto índice de acidentes graves, com 

mortes, envolvendo caminhões.  

Campanha por 
segurança no Anel 
Rodoviário de BH
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A Mercedes-Benz apresentou na 

edição 2011 do Show Rural Coopavel, 

no início de fevereiro, na cidade de 

Cascavel, no Paraná, os caminhões 

pesados Actros 2546 LS 6x2 e Axor 

Um novo lote de 389 ônibus, to-

dos com chassis Volvo produzidos em 

Curitiba, será incorporado ao sistema 

de transporte urbano da capital para-

naense. São veículos dos modelos 

B12M biarticulado, B12M articulado 

e B7R, produzidos pela montadora 

em sua fábrica da capital paranaense. 

Foram adquiridos pelos consórcios 

Pontual, Transbus e Pioneiro, que 

compõem a RIT, por meio de licitação 

feita no ano passado. Os três con-

sórcios congregam 11 empresas, a 

maioria atuando desde os anos 1960. 

As entregas serão feitas ao longo do 

primeiro semestre.

Mercedes-Benz expõe ampla linha 
de caminhões para o agronegócio

Premium 2544 6x2, além dos semi-

pesados Atego 2425 6x2 e 1718, e  

do caminhão leve 710, da sua linha 

tradicional. O fabricante destacou as 

vantagens que os caminhões da marca 

proporcionam às atividades de trans-

porte no segmento do agronegócio, 

especialmente o reduzido consumo 

de diesel e o menor custo operacional.

Organizado pela Coopavel Coo-

perativa Agroindustrial, o Show Rural 

reuniu mais de 300 expositores, que 

apresentaram novidades ligadas a 

tecnologias, produtos, equipamentos 

e experimentos voltados ao homem do 

campo, seja o pequeno, o médio ou o 

grande produtor rural.

Caminhões pesados: consumo reduzido.

O Gran Via híbrido mostrado em Cascavel.

Transporte urbano 
de Curitiba recebe 
mais 389 ônibus 

A Itaipu Binacional e suas parceiras 

no projeto, entre elas a encarroçadora 

Mascarello, apresentaram em Casca-

vel, por ocasião do Show Rural 2011, 

o seu ônibus elétrico híbrido. O novo 

veículo é movido por motor elétrico 

fornecido pela WEG Equipamentos 

Elétricos e seu motor a combustão é 

alimentado com etanol. A carroçaria é 

urbana e foi produzida pela Mascarello, 

no modelo Gran Via low entry de três 

portas.

Ônibus híbrido Itaipu Mascarello 
é apresentado no Show Rural 2011

Relatório anual recém-divulgado 

pelo presidente mundial da Scania, 

Leif Östling, mostra que a Scania Brasil 

teve participação de 27% nas vendas 

globais de caminhões da marca em 

2010. Foram vendidas 15.408 unida-

Scania Brasil participa com 27% 
das vendas mundiais da montadora

des brasileiras, com crescimento de 

85% em relação aos resultados de 

2009. O relatório destacou as vendas 

de ônibus Scania no Brasil em 2010, 

que representaram 13% do total das 

vendas mundiais.

A primeira concessionária da MAN 

Latin America será inaugurada no pró-

ximo dia 17 de março. A informação é 

do presidente da Associação Brasileira 

das Concessionárias MAN (nova razão 

social da ACAV), Sérgio Zonta. A nova 

concessionária está localizada em 

Blumenau-SC e terá padrão europeu. 

Ocupa área total superior a 20.000 

metros quadrados e demandou inves-

timentos da ordem de R$ 10 milhões. 

Sérgio Zonta prevê que em 2011 o 

mercado de caminhões vai se manter 

aquecido, com a  venda provável de 

180.000 caminhões. Ele acredita 

que, além do crescimento por conta 

do bom desempenho da economia, 

haverá uma tendência de antecipação 

de compra de caminhões pelos fro-

tistas, porque a introdução da norma 

Euro V, a vigorar em 2012, resultará 

em elevação do preço dos veículos.

Em março, a MAN 
inaugura sua primeira 
concessionária
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Os 23 motoristas melhor classificados na competição na festa de entrega dos prêmios.

Com a venda de 139 unidades da 

sua linha O 500, a Mercedes-Benz 

alcançou 77% de participação no mer-

cado de ônibus articulados em 2010. 

Além disso, a montadora exportou 215 

unidades articuladas no ano passado, 

o que corresponde a 74% de partici-

Mercedes-Benz lidera a venda 
de ônibus articulados no Brasil

pação nas exportações brasileiras do 

produto. 

As 139 unidades vendidas pela 

Mercedes-Benz no ano passado foram 

destinadas a São Paulo, Campinas, 

Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, 

Vitória e Ponta Grossa. 

Em parceria com a Volvo Bus 

Latin America, a Caio Induscar está 

produzindo carroçarias para o sistema 

BRT (Bus Rapid Transit) da capital do 

Equador, Quito. O pedido compreende 

80 carroçarias articuladas do modelo 

Millennium e foi feito pela equatoriana 

Empresa Pública de Movilidad y Obras 

Públicas. A primeira entrega ocorrerá 

em março. 

O articulado Millennium tem pouco 

mais de 18 metros de comprimento e 

conta com rampas de acesso que fa-

cilitam o embarque e desembarque de 

passageiros com mobilidade reduzida. 

O chassi (B12M, com motor de 

12 litros totalmente eletrônico) será 

fornecido pela Volvo. O modelo conta 

com computador de bordo e suspen-

são com controle eletrônico.

Articulados da 
Caio Induscar para 
o BRT do Equador

A Mercedes-Benz liderou as ven-

das de caminhões pesados no Brasil 

no mês de janeiro. De acordo com o 

DENATRAN — Departamento Nacional 

de Trânsito —, foram emplacados 

1.035 caminhões pesados da marca 

no período. O resultado representa 

uma participação de 29% no segmento 

de pesados, ou 11% mais do que o 

segundo colocado.

Mineração, grandes obras de infra-

estrutura, agronegócios e operações lo-

gísticas puxaram as vendas no mês. Se-

gundo Joachim Maier, vice-presidente 

de vendas da Mercedes-Benz do Brasil, 

o resultado de janeiro confirmou que o 

ritmo da atividade econômica continua 

aquecido naquelas áreas.

Mercedes lidera as 
vendas de caminhões 
pesados em janeiro

 Entre 24 de janeiro e 4 de fe-

vereiro, os 30 melhor classificados 

da competição “Melhor Motorista de 

Caminhão” do Brasil receberam da 

Scania um curso de aperfeiçoamento 

de condução, com 40 horas de trei-

namento. O curso incluiu módulos 

teóricos e práticos e os motoristas 

foram informados sobre fatores e 

técnicas que influenciam o consumo 

de combustível de caminhão, como 

Curso de aperfeiçoamento de 
condução para 23 motoristas

aproveitamento da inércia, torque e 

potência, melhor aproveitamento da 

embreagem e antecipação de frena-

gem. Também receberam instruções 

de como realizar uma inspeção diária 

minuciosa e efetuar pequenas manu-

tenções no veículo.

Após conhecer detalhadamente 

todas as técnicas, os motoristas 

colocaram em prática o aprendizado, 

conduzindo um veículo carregado.

Universidade Paulista adquire oito 
ônibus Irizar com chassi Volvo B9R

A Unesp, Universidade Estadual 

Paulista, comprou oito novos ônibus 

para o deslocamento de estudantes 

e professores em viagens de ensino e 

pesquisa. Todos têm encarroçamento 

Irizar Century e chassi Volvo B9R. Os 

veículos serão entregues a oito das 23 

unidades da Unesp no Estado de São 

Paulo. A aquisição foi feita em licitação 

pública vencida pela Irizar.
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O 500 RSD. 
Retorno garantido.

Com base em uma pesquisa a 

cargo da Foco Opinião e Mercado, a 

Associação Nacional de Transportes 

Públicos — ANTP — vai estudar a 

cadeia produtiva do transporte no 

Brasil, no âmbito dos fornecedo-

res. Inicialmente, por se tratar de 

um projeto piloto, o estudo estará 

limitado às empresas vencedoras 

do Prêmio de Qualidade ANTP, ciclo 

2008 e 2009.

O projeto piloto terá quatro etapas: 

identificação dos fornecedores das pre-

miadas; desenho da cadeia produtiva 

do transporte; diagnóstico situacional 

de qualidade e pesquisa com a cadeia 

produtiva — segmento de micro e pe-

quenas empresas.

De posse desse aparato estatísti-

co, será iniciado o processo de edição 

de Relatório Diagnóstico Conclusivo 

da situação de gestão e qualidade 

das micro-empresas e empresas de 

pequeno porte da cadeia produtiva 

das empresas premiadas pela Quali-

dade ANTP.

ANTP estuda cadeia produtiva das vencedoras 
do Prêmio ANTP de Qualidade - Ciclo 2008/09

Com a conclusão 

do diagnóstico, será 

possível estruturar 

projetos de desen-

volvimento de for-

necedores para 

melhorar a com-

petitividade das 

micro e pequenas 

empresas e, con-

sequentemente, da 

cadeia de suprimen-

tos das empresas pre-

miadas pela Qualidade 

ANTP.
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