
JANEIRO2011

No Estado de São Paulo, 

todos os veículos utilizados na 

atividade de fretamento contínuo 

têm direito à isenção do paga-

mento de IPVA (Imposto sobre 

Propriedade de Veículo Automo-

tor), de acordo com o Decreto 

nº 56.561/2010, publicado no 

Diário Oficial do Estado em 22 de 

dezembro último. 

São Paulo confirma
isenção de IPVA 
para fretamento

Minas coíbe e pune o transporte 
clandestino de passageiros

Foi promulgada no dia 11.01.11 a 

Lei nº 19.445, que estabelece normas 

para coibir o transporte metropolitano 

e intermunicipal clandestino de passa-

geiros no Estado de Minas Gerais. O 

novo texto legal considera clandestino 

todo transporte metropolitano ou inter-

municipal remunerado que não possua 

a devida concessão, permissão ou 

autorização, e que não obedeça a 

itinerário definido pela Secretaria de 

Transportes e Obras Públicas.

Runião na ABRATI debate 
os limites legais de peso

Os limites legais sobre peso por eixo dos veículos e sua relação com as exigências de 

adoção de novas tecnologias foram debatidos pelos participantes do encontro. 

Mercedes-Benz e 
Grupo JCA  ajudam 
vítimas das chuvas

Ônibus das empresas Come-

ta, Rápido RibeirãoPreto, Auto 

Viação 1001 e Expresso do Sul 

transportaram e distribuíram mais 

de 40 toneladas de alimentos e 

suprimentos doados pela popula-

ção de Ribeirão Preto para ajudar 

os moradores atingidos pelas 

enchentes na região serrana do 

Rio de Janeiro. Seis caminhões 

carregados de donativos foram 

enviados pela Mercedes-Benz para 

as áreas afetadas. Página 3

Com o objetivo de discutir a re-

visão dos limites legais de peso por 

eixo, conjunto de eixos e total dos 

ônibus e caminhões,  representantes 

da ABRATI, Fabus, Mercedes-Benz, 

NTC, Scania e Volvo reuniram-se em 

Brasília no último dia 18.

A legislação atual — que prevê 6 

toneladas para o eixo dianteiro, 10 

toneladas para o eixo traseiro, 13,5 

toneladas para o eixo traseiro duplo, 

sendo o de apoio com 2 pneus, e 17 

toneladas para o eixo traseiro duplo, 

com 4 pneus cada um — de certa for-

ma está desestimulando a introdução 

No dia 18 de janeiro, na sede 

da Associação, em Brasília, a 

ABRATI realizou uma assembleia 

geral extraordinária para tratar de 

diversas questões referentes ao 

setor. Na mesma data, a Diretoria 

fez sua primeira reunião do ano. 

de equipamentos que proporcionam 

inclusive maior segurança e economia 

de combustível, como o retarder.

Os participantes da reunião res-

saltaram que não estão discutindo au-

mento de peso para transportar mais 

passageiros, no caso dos ônibus, ou 

mais carga, no caso dos caminhões. 

O problema é que o Governo, de um 

lado, exige cada vez mais tecnologia 

embarcada — para reduzir o nível 

de emissões, por exemplo — e, por 

outro, ignora que isso agrega peso, 

o que, no mínimo, fere o princípio da 

razoabilidade.

Associados fazem 
Assembleia Geral e 
reunião em Brasília 
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

O senador Eliseu Resende, de 81 

anos, um dos mais expressivos políti-

cos e gestores ligados ao transporte e 

à infraestrutura rodoviária, morreu na 

noite do dia 2 de janeiro, no Instituto 

do Coração, em São Paulo. Teve seu 

corpo velado na Assembleia Legis-

lativa do Estado de Minas Gerais e 

na cidade mineira de Oliveira, onde 

nasceu, e foi enterrado em Belo 

Horizonte.

Clésio de Andrade, presidente 

da CNT e 1º suplente do senador 

desaparecido, assume em seu lugar. 

Eliseu Resende havia sido interna-

do no Incor para realizar exames de ro-

tina, quando os médicos encontraram 

um tumor em seu intestino. Passou 

então por duas cirurgias e, após a se-

gunda, no dia 24, apresentou quadro 

de insuficiência renal.

Ele estava em seu primeiro man-

dato como senador, eleito em 2007 

para o período de 2008 a 2015. 

Anteriormente, havia sido eleito três 

vezes consecutivas para a Câmara 

dos Deputados, de 1995 a 2006. 

Foi também ministro dos Transportes 

entre 1979 e 1982 e ministro da 

Fazenda em 1993. Era graduado em 

Engenharia, com mestrado e douto-

rado em Ciências Matemáticas pela 

Universidade de Nova York.

No Senado, era vice-presidente da 

Comissão de Infraestrutura e membro 

Morre Eliseu Resende, senador, ministro e o 
homem que mais construiu estradas no Brasil 

das comissões de Meio Ambiente, 

Defesa do Consumidor e Fiscalização 

e Controle (CMA); Direitos Humanos 

e Legislação Participativa (CDH) e 

Assuntos Econômicos (CAE).

Eliseu Resende foi um grande 

construtor de estradas. Dele se diz 

que, nos nove anos que passou como 

"encarregado de obras do Governo 

Federal", mudou o mapa do Brasil. 

Mesmo antes de assumir suas impor-

tantes funções no plano nacional, já 

havia dirigido o Departamento de Es-

tradas de Rodagem de Minas Gerais, 

quando implantou 2.300 quilômetros 

de rodovias. Depois, como diretor 

geral do DNER e como ministro dos 

Transportes, construiu mais de 30.000 

quilômetros de estradas. 

Como alto funcionário público e 

ministro de governo, teve a prerroga-

tiva de adotar inúmeras decisões de 

largo alcance e responsabilidade com 

relação ao planejamento, alocação 

de recursos, execução de projetos, 

abertura de concorrências e acom-

panhamento de obras. Dessa época, 

deixou preciosas lições sobre a me-

lhor forma de administração pública. 

 O presidente do Senado, Jo-

sé Sarney, divulgou nota de pe-

sar e decretou luto por três dias. 

 Clésio de Andrade, presidente da 

Confederação Nacional dos Transpor-

tes e agora senador, manifestou pê-

sames aos familiares do parlamentar 

e disse, em nota, que pede a Deus 

para que possa fazer “pelo menos 

um pouco do muito que Eliseu fez por 

Minas e pelo Brasil”.  

Afirmou ainda que o homem públi-

co mineiro deixou “um grande legado 

de realizações em todas as áreas, 

pelas quais principalmente o nosso 

setor de transportes é extremamente 

reconhecedor”, e acrescentou que ele 

deixou também "um grande legado de 

ideias que, com certeza, indicarão ca-

minhos e perpetuarão, para as futuras 

gerações, os valores — raros nos dias 

atuais — que Eliseu Resende tão bem 

representou e defendeu".

O senador Eliseu Resende: duas vezes 

ministro e três vezes deputado federal.
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Executivos da Nacional Expresso 

entregaram à ganhadora o televisor LCD 

de 32 polegadas.

Em promoção de fidelização, a 

Nacional Expresso, de Uberlândia-MG, 

entregou em dezembro um televisor 

LCD de 32 polegadas à cliente Rosana 

Correia, daquela cidade. Outro prêmio 

oferecido pela mesma promoção é um 

notebook Core 2 Duo. 

A promoção teve a duração de 

três meses, período ao longo do qual 

concorreram todos os clientes que 

compraram passagens com valor acima 

de R$50,00 e se inscreveram no site 

www.nacionalexpresso.com.br, ou pelo 

telefone 0800 940 8090, ou ainda, no 

próprio terminal rodoviário.

A Nacional Expresso dá prêmios

Sistema consegue 
economia de até 
20% de combustível

Redução de até 20% nos gastos 

com consumo de combustíveis é o que 

promete o sistema MaxiFrota Gestão 

de Manutenção, definido como um con-

junto integrado de ferramentas para o 

gerenciamento de frotas de veículos 

leves e pesados.

Segundo a empresa desenvolve-

dora, a Nutricash, o sistema registra 

os custos para manutenção de peças, 

os serviços realizados e a vida útil do 

pneu. O estoque e a compra também 

são monitorados, por meio do controle 

do cadastro, e da entrada e saída de 

peças do estoque. 

A automação do processo de 

compras ocorre em três estágios: orça-

mento, retorno da cotação e pedido de 

compras. Inovador, o serviço permite 

a aprovação de ordens de serviços em 

tempo real, a cotação de diferentes 

fornecedores e a análise e aviso de 

manutenção preventiva.

Desde o início deste ano dois mo-

delos de caminhão da Iveco — o Stralis 

460 NR e o 410 NR — passaram a ser 

fornecidos (como itens de série) com 

dois tanques de alumínio que, juntos, 

comportam 900 litros de combustível. 

Uma das vantagens dos tanques de 

grande capacidade é a eliminação ou 

redução das paradas para reabasteci-

mento. O sistema de ar-condicionado 

também passou a ser de série.

O terceiro modelo da linha Iveco 

Stralis NR, a versão de 380 cavalos, 

continua oferecendo tanques de alú-

minio e ar-condicionado como itens 

opcionais.

Tanques de alumínio 
de grande capacidade 
em caminhões Iveco

Grupo Luft adquire o controle da 
Viação Garcia e de suas associadas

No dia 1º de dezembro, assumiu o 

comando da Viação Garcia o empresá-

rio Mário Luft. Suas negociações com 

as famílias Garcia Cid, Garcia Pedriali 

e Garcia Molina para a compra da 

empresa, e das associadas Viação 

Ouro Branco e Princesa do Ivaí, foram 

concluídas no fim de novembro. 

Uma das primeiras medidas anun-

ciadas pelo novo diretor-presidente foi 

um investimento de R$ 40 milhões 

para renovação de 30% da frota de ôni-

bus das linhas metropolitanas da Gar-

cia e para o seu setor de fretamento 

e turismo. Estão sendo adquiridos 50 

novos ônibus e a companhia passará 

a ostentar nova logomarca.  

Segundo Mário Luft, que se disse 

impressionado com a qualidade do 

quadro de colaboradores, o foco da 

Viação Garcia sob sua administração 

estará totalmente voltado ao melhor 

atendimento ao cliente, que ele chama 

de "senhor passageiro" e coloca como 

prioridade máxima. 
Gaúcho de Santa Rosa, Mário 

Luft fundou sua primeira empresa de 

transportes em 1975. Hoje, o Grupo 

Luft tem sede em São Paulo e reúne 

seis unidades de negócios que atuam 

com soluções logísticas para vários 

segmentos, entre eles agronegócios, 

alimentação, saúde, entretenimento 

e lazer, cargas sensíveis e grandes 

volumes, e na produção industrial de 

defensivos agrícolas.

Mário Luft: prioridade ao passageiro.
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Caminhões Mercedes-Benz levam 
donativos e ajuda aos desabrigados

Empresas do Grupo JCA prestam apoio às 
vítimas das enchentes no Estado do Rio  

Denominada Siga Bem, uma 

caravana que contou com o apoio 

das empresas Petrobras, Petrobras 

Distribuidora e Iveco, percorreu no fim 

do ano passado 3.200 quilômetros 

e cruzou cinco estados. O principal 

objetivo foi conscientizar a população 

sobre o grave problema da exploração 

sexual de crianças. Uma das ações 

promovidas pela caravana foi ensinar 

as pessoas a identificar e denunciar 

ocorrências de exploração sexual 

de crianças. Também foram feitas 

apresentações artísticas e de cará-

ter cultural em cada um dos lugares 

visitados, com o propósito de ensinar 

arte a jovens carentes.

Caravana Siga Bem 
desenvolve ações 
de conscientização

Desde o dia 18 de janeiro, cinco 

caminhões Mercedes-Benz estão sen-

do usados nas operações de apoio às 

vítimas das enchentes e desmorona-

mentos da região serrana do Estado 

do Rio de Janeiro. Partiram da cidade 

de São Paulo com donativos arrecada-

dos pela Cruz Vermelha e pela Defesa 

Civil. Nas cidades de Teresópolis, 

Petrópolis e Nova Friburgo, trabalham 

na coleta e entrega de mantimentos 

e suprimentos aos desabrigados, e 

são usados pelo Corpo de Bombeiros, 

equipes de socorro e Defesa Civil. 

As empresas Viação Cometa, 

Rápido Ribeirão Preto, Auto Viação 

1001 e Expresso do Sul, integrantes 

do Grupo JCA, participaram ativamente 

do grande esforço para ajudar as víti-

mas das enchentes na região serrana 

do Rio de Janeiro.  Em Ribeirão Preto, 

por exemplo, mais de 40 toneladas de 

alimentos e suprimentos arrecadados 

junto à população em um fim de sema-

na — basicamente roupas, água, leite 

em pó, material de limpeza e manti-

mentos — foram transportadas até a 

capital paulista pelos ônibus da Viação 

Cometa e da Rápido Ribeirão Preto.

Em seguida, na garagem do Grupo 

JCA em São Paulo, todos os donativos 

foram passados para os bagageiros 

dos ônibus da Auto Viação 1001 e do 

Expresso do Sul, que fazem a ligação 

entre São Paulo e Rio de Janeiro. 

Na garagem do Grupo JCA no Rio foi 

montada uma logistica especial para 

fazer a distribuição dos produtos até a 

região serrana afetada pelas chuvas. A 

tarefa foi facilitada pelo fato de o 

Grupo JCA já desenvolver um trabalho 

social muito forte em todas as regiões 

atendidas por suas linhas. 

Bagageiros dos ônibus da Cometa e da Rápido Ribeirão Preto são carregados com donativos 

arrecadados pela Defesa Civil e pela Prefeitura do município de Ribeirão Preto. 
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Em dezembro, a Itaipu Binacional 

e algumas empresas parceiras apre-

sentaram um ônibus elétrico híbrido 

cujo motor a combustão é movido a 

etanol. O motor elétrico refrigerado a 

água foi fornecido pela WEG Equipa-

mentos Elétricos, que participou do 

projeto também com o fornecimento 

do gerador e do inversor de tração 

equipado com frenagem regenerativa. 

A carroçaria, de tipo urbano, foi 

construída pela Mascarello, no mode-

lo Gran Via low entry de três portas. 

Itaipu apresenta o ônibus híbrido 
movido a eletricidade e biodiesel

O veículo transporta 34 passageiros 

sentados, mais um cadeirante.

Para armazenamento da energia 

elétrica gerada pelo próprio veículo e 

mediante recarregamento em tomada 

elétrica, são utilizadas baterias de 

cloreto de sódio. O recarregamento 

das cinco baterias é feito em um 

tempo máximo de 8 horas e, quando 

carregadas, elas fornecem tensão de 

600V e corrente de 32Ah, tendo como 

resultado uma capacidade de armaze-

namento energético de 100 kWh. 

Fundação Volkswagen 
beneficiou mais de 
200.000 estudantes

Em 2010, os projetos educa-

cionais da Fundação Volkswagen 

— Brincar, Entre na Roda e Estudar 

pra Valer! — beneficiaram 204.000 

estudantes.  O número é 92% maior 

do que o alcançado no ano anterior, 

tendo ainda proporcionado forma-

ção pedagógica complementar para 

1.700 educadores. Com 31 anos de 

atuação completados em novembro, 

a Fundação Volkswagen coordena e 

executa os investimentos sociais da 

Volkswagen do Brasil. 

O número de municípios aten-

didos pela instituição cresceu 15% 

no ano, alcançando 94 cidades. 

No período de 2003 a 2010, os 

projetos educacionais da Fundação 

Volkswagen foram levados a 700.000 

estudantes, 9.400 educadores e 

242 municípios de São Paulo, Rio 

de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

Outro projeto educacional realizado 

com sucesso foi o “Aprender com 

a Pinacoteca”, que levou 1.500 es-

tudantes e 44 professores de São 

Bernardo do Campo para aulas de arte 

na Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

O projeto da Fundação foi reconhe-

cido, por sua qualidade e abrangência, 

no 11º Congresso Internacional de 

Cidades Educadoras, em 2010, na 

Cidade do México. 

Um terceiro projeto, o “Costurando 

o Futuro” cresceu 207% em relação 

a 2009, capacitando 123 pessoas 

com oficinas de corte, costura e em-

preendedorismo. O projeto promove 

a inclusão social de moradores do 

entorno da fábrica da Volkswagen em 

São Bernardo do Campo, gera renda 

na comunidade e permite o reaprovei-

tamento de uniformes usados pelos 

trabalhadores da empresa.

A Scania encerrou o ano de 2010 

com crescimento 13,6% maior que a 

média de crescimento do mercado, 

tendo vendido 15.408 caminhões 

no período de janeiro a dezembro. O 

desempenho em caminhões pesados 

representou a participação de 28,4% 

no mercado.

Em termos de crescimento no 

segmento, o percentual foi de 85%. 

Scania vendeu 903 ônibus e 15.408 
caminhões pesados em 2010

No que se refere a ônibus, a montadora 

comercializou 903 unidades no ano. O 

resultado correspondeu a um  aumento 

de 17,3% sobre igual período de 2009.  

Para a Scania, o mês de dezembro 

também foi marcado pelo anúncio da 

venda de caminhões acompanhada de 

um pacote de soluções em serviços 

para a mineradora Vale, por um período 

de três anos.

O ônibus de 15 metros movido a etanol, um dos destaques da Scania em 2010.
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O 500 RSD. 
Retorno garantido.

Considerando-se os volumes vendi-

dos nos mercados interno e externo, 

em 2010 a Mercedes-Benz do Brasil 

comercializou mais de 100.000 veícu-

los, entre caminhões, ônibus, comer-

ciais leves e automóveis. Foi o melhor 

resultado de vendas da montadora em 

todos os tempos. O anúncio foi feito 

por Joachim Maier, vice-presidente de 

Vendas da Mercedes-Benz do Brasil.  

“Essa brilhante conquista confirma 

a nossa liderança de mercado em 

veículos comerciais no País e nas ex-

portações. Ao mesmo tempo, expressa 

o reconhecimento de nossos clientes 

à qualidade dos produtos da marca, 

bem como ao suporte especializado 

de pós-venda que oferecemos”, disse 

o executivo. 

Só no Brasil, a Mercedes-Benz co-

mercializou mais de 62.100 caminhões 

e ônibus no ano passado. O volume 

representa crescimento de 41% em 

relação a 2009. A empresa atingiu a 

participação de mercado de 27% no 

setor de caminhões. 

A Mercedes-Benz alcança em 2010 seu maior 
resultado de vendas em todos os tempos

As vendas no mercado brasileiro 

incluíram cerca de 6.500 veículos co-

merciais leves da linha Sprinter, e cer-

ca de 9.100 automóveis das marcas 

Mercedes-Benz e Smart, o que significa 

30% a mais do que foi obtido no ano 

passado. Com esses resultados de 

vendas, a participação de mercado 

em comerciais leves ficou em 18% 

e, no segmento de automóveis, em 

41%. A montadora também confirmou 

sua posição de maior exportadora de 

caminhões e ônibus do País, comer-

cializando 4.838 caminhões e 11.035 

ônibus para a América Latina e outros 

continentes. A soma desses volumes 

representa 68% de crescimento em 

relação ao ano anterior.

Vista aérea parcial da fábrica Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo-SP.
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