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O diesel S50 já está disponível 
em parte da rede distribuidora

Mercedes-Benz 
cede caminhão 
para o Sest Senat

A Mercedes-Benz formalizou 

nova parceria com o Sest Senat, 

da Confederação Nacional do 

Transporte, com o objetivo de 

formar e especializar motoristas 

de caminhão. Ela cedeu um cami-

nhão pesado Axor 1933 para ser 

utilizado na unidade de Campinas, 

durante um ano, exclusivamente 

para aulas práticas de condução. 

No ano passado, os 350 cur-

sos presenciais de qualificação 

profissional oferecidos pelo Sest 

Senat tiveram a participação de 

mais de 442.000 alunos em 

todo o Brasil. O número é 11,6% 

maior que o registrado em 2010, 

quando pouco mais de 396.000 

pessoas passaram pelas salas de 

aula das unidades. O curso mais 

procurado foi o de condutor de 

veículos de transporte coletivo 

de passageiros, que teve mais de 

58.000 matriculados.

De acordo com estimativas do 

setor de transporte, atualmente 

existem cerca de 40.000 vagas 

para motoristas em todo o País, 

mas não há profissionais habilita-

dos para preenchê-las.

Nas cinco regiões brasileiras, 

138 unidades do Sest Senat  
oferecem cursos de formação e 

aperfeiçoamento de motoristas.  

Eustáquio Sirolli, gerente sê-

nior de Treinamento de Vendas e 

Pós-Venda da Mercedes-Benz do 

Brasil, destaca o aspecto social 

dos cursos mantidos pelo Sest 

Senat, que “abrem oportunidades 

de trabalho a muitos profissionais 

do volante”.

Por enquanto, nem todos os postos de 

abastecimento dispõem do diesel S50.

O diesel S50 já está disponível em 

parte dos postos de combustíveis do 

País. O S50 é um diesel com baixo 

teor de enxofre, indispensável para o 

abastecimento dos veículos pesados 

(caminhões e ônibus) produzidos no 

Brasil desde 1º de janeiro de 2012. 

Tais veículos não admitem o uso de 

diesel com teores mais altos de en-

xofre e tendem a apresentar defeitos 

graves ou interrupção de seu funcio-

namento quando abastecidos, por 

exemplo, com o diesel S500.

No início de janeiro, a Agência 

Nacional do Petróleo (ANP) publicou 

resolução com critérios que definem 

quais postos terão de se adequar à 

lei para garantir o abastecimento na-

cional com o diesel menos poluente. 

Segundo a norma, fazem parte da 

lista os postos que tenham número 

de bicos de abastecedores de diesel 

superior à quantidade de bombas 

abastecedoras de combustíveis do 

ciclo Otto – gasolina e etanol. 

No dia 16 de dezembro, a Ex-

presso Guanabara e o Sebrae/CE 

entregaram a quatro restaurantes 

localizados em rodovias do Estado do 

Ceará uma importante certificação: o 

Selo Boa Mesa na Estrada. O selo é 

um reconhecimento à qualidade da 

alimentação e dos serviços desses 

estabelecimentos. A iniciativa da 

Guanabara torna mais qualificados 

os restaurantes onde os ônibus fazem 

paradas ao longo das rodovias. Rece-

beram o Selo Boa Mesa os seguintes 

estabelecimentos: Restaurante Hotel 

Municipal, de Araripe (categoria Garfo 

I), a Churrascaria e Lanchonete Alvo-

radas, de Quixeramobim (Garfo II), 

a Churrascaria Braseiro, de Itapajé 

(Garfo III) e a Churrascaria Pitombeira, 

de  Jaguaribe (Garfo III).  Pág. 2

Guanabara inicia a terceira etapa 
do Programa Boa Mesa na Estrada

A determinação da ANP vale ape-

nas para os estabelecimentos que 

tenham, no mínimo, dois bicos abas-

tecedores de óleo diesel, interligados 

a mais de um tanque de armazena-

mento. 

A resolução determina que os pos-

tos garantam condições operacionais 

para viabilizar a comercialização do 

combustível. De acordo com a Agên-

cia, quase 4.000 postos no país se 

encaixam nesses padrões e, assim, 

terão que se adaptar. 
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Com a entrega do Selo Boa Mesa na Estrada, a 
Guanabara inicia a terceira etapa do Programa

A Expresso Guanabara e o Sebrae-

-Ceará iniciaram no dia 16 de dezem-

bro a terceira etapa do Programa Boa 

Mesa na Estrada. Nesse dia, foi entre-

gue o Selo Boa Mesa, nas categorias 

Garfo I, II e III, a quatro restaurantes 

localizados em rodovias do Estado 

do Ceará. O selo é uma certificação 

formal e representa o reconhecimento 

das melhorias implementadas por 

esses restaurantes em todos os 

seus processos. Para os clientes, é a 

garantia de que estão se alimentando 

de forma saudável e higienicamente 

segura, e em local onde têm o melhor 

atendimento. Em janeiro a Guanabara 

deu início ao processo de consultoria 

em oito restaurantes localizados no 

Estado do Piauí.

Os estabelecimentos cea renses 

que receberam o Selo Boa Mesa 

foram o Restaurante Hotel Municipal, 

de Araripe (Garfo I), a Churrascaria e 

Lanchonete Alvoradas, de Quixeramo-

bim (Garfo II), a Churrascaria Braseiro, 

de Itapajé (Garfo III) e a Churrascaria 

Pitombeira, de  Jaguaribe (Garfo III). 

Lançado pela Guanabara em par-

ceria com o Sebrae-CE, o Programa 

Boa Mesa torna mais qualificados os 

restaurantes onde os ônibus fazem 

paradas para refeições. Para a com-

panhia, a satisfação deve estar pre-

sente em todos os momentos de uma 

viagem, e foi isso que motivou sua 

proposta de parceria ao Sebrae, em 

2005, com o objetivo de proporcionar 

melhorias na qualidade dos restau-

rantes que recebem passageiros do 

transporte rodoviário.

Naquele ano e em 2008 (primeira 

etapa) foram realizados dois encontros 

com os proprietários de restaurantes 

que aderiram ao programa. Eles pude-

ram então conhecer a importância da 

boa apresentação, higiene, bom aten-

dimento e montagem de self-service 

adequado ao cliente, além de noções 

básicas de administração. 

Em outubro de 2010 foi lançada 

a segunda etapa, iniciando-se o pro-

cesso que levaria à certificação. Os 

restaurantes inscritos, localizados nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oes-

te, começaram a receber a consultoria 

e orientação do Sebrae-CE, com vistas 

à homologação e cerfificação com o 

Selo Boa Mesa.  

Esta é mais uma ação de natureza 

inovadora da Expresso Guanabara e 

deverá se refletir também na realização 

da Copa do Mundo de 2014, pois cria 

uma rede de estabelecimentos prepa-

rados para atender às exigências dos 

turistas nacionais e estrangeiros que 

irão se deslocar pelas estradas do País 

durante o evento. 

Da esquerda para a direita, durante a entrega do selo Boa Mesa na Estrada: Paulo Porto, 

diretor do Grupo Guanabara, Paulo e Luiza Vasconcelos (Restaurante Alvorada), Carlos 

Magalhaes diretor da Guanabara, José de Almeida (Churrascaria Braseiro), Salete e Dimas 

de Castro (Churrascaria Pitombeira), Pablo Santana (Hotel Municipal de Araripe) e Alcir 

Porto, diretor do SEBRAE-CE.
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Em 2011, foram emplacados 

no Brasil mais de 14.900 ônibus e 

mais de 42.600 caminhões da marca 

Mercedes-Benz. O resultado repre-

senta um novo recorde de vendas da 

montadora no País, em comparação 

com o desempenho ano passado, 

Em 2011, a Mercedes-Benz registrou novo 
recorde nas vendas de ônibus e caminhões

quando foram vendidos no mercado 

brasileiro 14.320 chassis de ônibus 

e 40.850 caminhões da marca. No 

que se refere aos veículos Sprinter, 

também foi registrado o maior volume 

de vendas dos últimos 11 anos, com 

o emplacamento de 6.300 unidades.

Nos últimos dez anos, o mercado 

de caminhões passou de aproximada-

mente 60.000 para 173.000 unidades 

vendidas no ano. Já o segmento de 

ônibus saltou de 16.000 para 35.000 

veículos. “São volumes expressivos, 

que deverão se repetir nos próximos 

anos, com algumas oscilações, até 

2016. A Copa do Mundo e a Olimpíada 

irão se refletir positivamente nas ven-

das de veículos comerciais”, destaca 

Joachim Maier, vice-presidente de 

Vendas da Mercedes-Benz do Brasil.

Segundo o executivo, com o início 

da produção de caminhões na planta 

de Juiz de Fora (Minas Gerais) neste 

mês, e o aumento da capacidade na 

planta de São Bernardo do Campo 

(São Paulo), a Mercedes-Benz do Bra-

sil está preparada para atender a toda 

essa demanda de veículos comerciais 

no País, mantendo a liderança nas 

vendas de ônibus e aumentando sua 

participação de mercado no segmento 

de caminhões.

O transporte urbano absorveu boa parte da produção de ônibus da Mercedes-Benz.

Os ônibus Comil contam com modernos recursos tecnológicos, inclusive monitoramento.

O Consórcio Sorocaba comprou 

188 novos ônibus urbanos encarroça-

dos pela Comil. O consórcio é integra-

do pelas empresas CS Brasil, perten-

cente ao Grupo Julio Simões Logística, 

e pela Metropolitana Transportes. As 

duas empresas são responsáveis 

pela operação de 44 linhas urbanas 

na cidade de Sorocaba, no interior de 

São Paulo. 

Os novos veículos têm chassis 

Volkswagen e Scania. Todos contam 

com câmeras de segurança e sistema 

de monitoramento por GPS. 

A Comil fornece 188 ônibus urbanos para 
consórcio de transporte urbano de Sorocaba

Para Dario Ferreira, diretor comer-

cial da Comil, o Consórcio Sorocaba é 

um exemplo que os sistemas de trans-

porte público do Brasil devem seguir, 

com a oferta de tecnologia a favor da 

segurança e qualidade dos serviços.
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Os chassis da Série F são indicados pela Scania para aplicações que exijam maior robustez.

Ao apresentar recentemente sua 

linha 2012 de chassis para ônibus, 

a Scania destacou a nova versão da 

Série F, com veículos que chegam ao 

mercado brasileiro com motores dian-

teiros e já atendendo às normas do 

Proconve P7. Eles estão disponíveis 

nas potências 250 e 310 hp e são 

indicados para operações urbanas 

e rodoviárias de curtas e médias 

distâncias.

Wilson Pereira, diretor de Vendas 

de Ônibus da Scania no Brasil, lembra 

que existe a perspectiva de uma gran-

de demanda por veículos alimentado-

res, até por conta dos futuros eventos 

esportivos, como a Copa do Mundo e 

a Olimpíada. Os veículos com motori-

zação dianteira ainda representam a 

grande fatia do transporte urbano de 

passageiros, respondendo por mais 

de 90% de participação no segmento. 

Scania dá destaque à Série F na sua linha 2012 
de chassis para ônibus urbanos e fretamento 

“Os chassis Scania Série F são ideais 

para quem quer economia, robustez, 

rentabilidade e baixo custo operacio-

nal”, completa o executivo. 

Os chassis de ônibus Scania Série 

F admitem carroçarias de 12,6 até 

13,2 metros na configuração 4x2. São 

equipados com o novo motor de 9 litros 

e 5 cilindros, torque de 1150 Nm na 

versão de 250 hp, e de 1550 Nm no 

modelo de 310 hp. Se comparados 

aos antigos motores de 9 litros, os 

propulsores da linha 2012 ganharam 

aproximadamente 5% em potência e 

9% em torque. Além disso, são 7% 

mais econômicos.
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A Companhia São Geraldo de 

Viação, integrante do Grupo Gontijo, 

deu sequência à renovação de sua 

frota com a aquisição de 42 ônibus 

Geração 7 da Marcopolo. Todos têm 

46 lugares, sanitário, ar-condicionado 

de controle digital e calefação. O ban-

A Companhia São Geraldo de Viação também 
renova sua frota com ônibus Marcopolo G7

co do motorista dispõe de regulagem 

eletropneumática. 

As novas carroçarias foram monta-

das sobre chassis Scania 6x2 K-420, 

com motor de 420 cv de potência 

dotado de injeção eletrônica. A caixa 

de marchas tem Confort Shift com 

acionamento eletropneumático e 

retarder. A suspensão é controlada 

eletronicamente. 

A Empresa Gontijo de Transportes, 

do mesmo grupo, também adquiriu 

mais 100 ônibus com essas mesmas 

características.

Os novos ônibus já entraram em operação nas principais linhas da São Geraldo.

A Volvo iniciou em dezembro último 

a entrega de novos ônibus urbanos 

da marca à empresa Jamaican Urban 

Transit Company (JUTC), da cidade de 

Volvo Bus Latin America vende 
mais 230 ônibus para a Jamaica

Kingston, Jamaica. As 60 unidades 

iniciais foram parte do pedido total de 

230 veículos destinados a um progra-

ma maciço de melhoria do transporte 

público na capital jamaicana. 

São 210 ônibus B290R (conven-

cionais) e 20 unidades do B340M 

(articulados), fornecidos em lotes ao 

longo de três anos. “O programa resul-

tará em mais qualidade de vida para 

a população da cidade de Kingston. 

Temos orgulho de os ônibus Volvo fa-

zerem parte de mais esse processo”, 

disse Luiz Carlos Pimenta, presidente 

da Volvo Bus Latin America.

O primeiro lote de urbanos já foi entregue.

A encarroçadora Caio Induscar está 

oferecendo um curso gratuito para 

qualificação de mão de obra da comu-

nidade de Botucatu. O curso atende 

ao perfil dos postos de trabalho da 

região e é realizado em parceria com 

a Prefeitura Municipal de Botucatu e 

com a Guarda Mirim da cidade. 

A encarroçadora doou todo o 

maquinário e os equipamentos ne-

cessários como compressores, com-

putadores, impressoras, ferramentas 

diversas, esmeril, entre outros. O cur-

so inclui um módulo sobre cidadania. 

Caio Induscar 
qualifica mão de obra 
em Botucatu
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A Mercedes-Benz vendeu 87 ônibus 

articulados O 500 MA para utilização 

no sistema BRT do Rio de Janeiro. Do 

total, 47 unidades foram adquiridas 

pela Auto Viação Jabour; as outras 40 

serão operadas pelo Expresso Pégaso. 

Todos os veículos já contam com a 

avançada tecnologia BlueTec 5, que 

atende às exigências da norma Procon-

ve P7. A Jabur e a Pégaso vão operar no 

BRT do Rio de Janeiro vai utilizar 87 ônibus 
articulados com o chassi O 500 Mercedes-Benz

BRT Transoeste, projeto de corredores 

exclusivos do Rio de Janeiro que já tem 

duas estações em atividade, devendo 

ser concluído com 64 estações no 

primeiro semestre de 2012.

Segundo Gilson Mansur, diretor 

de Vendas e Marketing de Ônibus da 

Mercedes-Benz do Brasil, a venda refor-

ça a confiança e a liderança da marca 

na região e no mercado brasileiro como 

um todo. Os ônibus articulados esco-

lhidos, todos do modelo O 500, são os 

lideres de vendas no País desde seu 

lançamento, em 2006.

Mais de 1.000 unidades do chassi O 500 

articulado foram vendidas desde 

o seu lançamento.

Motoristas de ônibus do Rio foram à fábrica 

da Mercedes-Benz conhecer o chassi O 500.
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