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No dia 15 de julho, a Diretoria e 

as associadas da ABRATI estiveram 

reunidas em São Paulo, por ocasião 

do 22º Seminário Nacional NTU e 

da Feira Transpúblico, realizados no 

Transamérica Expo Center. 

Na reunião com as empresas 

associadas, o presidente da ABRATI, 

Renan Chieppe, fez detalhado informe 

da atuação da Diretoria junto à ANTT 

e aos poderes Executivo e Judiciário 

em defesa do sistema de transporte 

O Departamento de Estradas 

de Rodagem do Estado de São 

Paulo anunciou no início de julho 

um Programa de Construção e 

Reforma de Terminais Rodoviários 

de Passageiros. Serão destinados 

R$ 43 milhões em recursos para a 

construção de 43 novos terminais 

rodoviários de passageiros e a 

reforma de outros 85.

São Paulo vai 
construir 43 
novos terminais

Por promover ações diferen-

ciadas na prevenção de acidentes 

de trabalho, a Viação Itapemirim 

recebeu em junho o prêmio “Pro-

teção Brasil 2009”, atribuído pela 

revista Proteção, especializada 

em segurança do trabalho. Entre 

as ações desenvolvidas pela Ita-

pemirim figura o projeto voltado 

à qualidade do sono de seus mo-

toristas, abrangendo 2.000 pro-

fissionais da área e envolvendo 

visitas aos seus familiares, uso 

de equipamentos, exames para 

diagnóstico e boas condições de 

trabalho. 

Além de acompanhados por 

especialista em distúrbios do 

sono, os colaboradores dispõem 

de academias de ginástica e 

orientação nutricional. Na estra-

da, a companhia conta com dois 

ônibus “Relax Studio”, nos quais 

é possível descansar, receber 

estimulação luminosa e fazer 

refeições. 

Itapemirim ganha 
prêmio por ações 
de prevenção 

ABRATI reúne associadas em 
São Paulo e promove palestra

rodoviário interestadual e internacional 

de passageiros. 

Na mesma ocasião, os represen-

tantes das associadas assistiram a 

uma palestra sobre o atual panorama 

do transporte rodoviário de passagei-

ros e suas perspectivas, dada por 

Cláudio de Senna Frederico, vice-

presidente da Associação Nacional 

de Transportes Públicos (ANTP) e 

ex-secretário de Transportes Metropo-

litanos de São Paulo.

O presidente Renan Chieppe fez um informe aos representantes das associadas, que 

também assistiram a uma palestra sobre as atuais perspectivas para o setor.  
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Até 2013, os setores de transpor-

te rodoviário e aquaviário de passagei-

ros deverão estar com seus veículos 

e embarcações totalmente adaptados 

para receber pessoas portadoras de 

deficiência física. De acordo com as 

novas exigências, deverão ser prioriza-

dos a segurança e o conforto desses 

passageiros. 

A regulamentação, criada pelo 

Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial 

(Inmetro), em conjunto com a Asso-

ciação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), foi objeto de decreto que 

estabelece as normas gerais e os 

critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portado-

O prazo para acessibilidade nos 
ônibus interestaduais vai até 2013 

ras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida. A legislação prevê que os 

ônibus urbanos fabricados a partir de 

1996 deverão estar adaptados até o 

fim do atual mês de julho. Já os ônibus 

interestaduais terão que promover sua 

adequação até junho de 2010. 

A nova regulamentação prevê 

que tanto os veículos novos como os 

usados deverão dispor de assentos 

preferenciais para portadores de defici-

ência física, idosos, obesos e pessoas 

de baixa estatura, além de rampas e 

elevadores para cadeirantes. 

Ao lado dos assentos destinados 

a portadores de deficiência visual 

deverão ser liberados espaços para 

cães-guias. 

Dificuldades de acessibilidade por idosos 

e portadores de deficiência física deverão 

ser totalmente eliminadas.

A Agência Nacional de Transportes 

Terrestres divulgou em seu site duas 

notas a respeito da Lei nº 11.975, que 

dispõe sobre a validade dos bilhetes 

de passagem no transporte coletivo 

rodoviário de passageiros. A lei foi 

publicada no dia 8 de julho último. 

Nas suas notas, a Agência informa 

que vai adequar ao texto da nova 

lei a regulamentação já existente e 

esclarece que, até que seja concluído 

o trabalho de adequação, permanece 

válida a legislação que era aplicada até 

então, uma vez nela estão  contempla-

das praticamente todas as garantias 

previstas na Lei nº 11.975.

A legislação que vem sendo apli-

cada pela ANTT para regulamentar 

os direitos e deveres dos usuários 

do transporte interestadual de pas-

sageiros está contida no Decreto nº 

2.521/1998, no Código Civil Brasilei-

ro, na Lei nº 8.078/1990 e na Reso-

lução ANTT nº 978/2005.

A ANTT lembrou que a Lei nº 

11.975 já está em vigor, mas que seus 

artigos 1º, 2º, 3º, 6º, 10º, 13º, 14º e 

15º ainda necessitam de regulamen-

tação. Não obstante, sua observância 

poderá ser objeto de fiscalização pela 

Agência, embora só devam ser apena-

dos após a devida regulamentação, o 

que se dará em prazo a ser divulgado 

oportunamente. A íntegra do texto da 

Lei nº 11.975 pode ser acessada no 

site da ABRATI (abrati.org.br). 

ANTT vai adequar sua 
regulamentação à 
nova lei das passagens
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A Viação Cometa encerrou em julho 

as comemorações dos seus 60 anos, 

inaugurando em São Paulo o moderno 

Centro de Memória da empresa, que 

recebeu o nome de Ivan Comodaro — 

um dos dois mais antigos funcionários 

da empresa e seu atual diretor supe-

rintendente. O Centro está instalado 

na garagem da Cometa, à Rua Nilton 

Coelho de Andrade, 772, Vila Maria, 

onde a companhia mantém sua sede 

há várias décadas. 

A partir de agora, torna-se possível 

conhecer praticamente todo o acervo 

histórico da Viação Cometa, mostra-

do em expografia permanente. São 

imagens, miniaturas, documentos, 

recortes de publicações, reproduções 

de anúncios, músicas e filmes sobre 

a empresa. Até mesmo a decoração 

original da sala da presidência foi recu-

perada. A sala é decorada com móveis 

antigos e tem suas paredes revestidas 

de madeira. Nelas, estão pôsteres 

do fundador, major Tito Mascioli, já 

falecido, e do empresário Jelson da 

Costa Antunes, que adquiriu o controle 

acionário da Cometa em 2002. Jelson 

morreu em 2006. 

Viação Cometa inaugura moderno 
Centro de Memória em São Paulo

Na preparação e reforma das ins-

talações (cerca de 200 m² de área) 

foram investidos R$ 230 mil. O atual 

presidente, Carlos Otávio da Costa 

Antunes, explicou que a finalidade 

do Centro de Memória é preservar e 

divulgar a história da empresa para o 

público interno e os visitantes. Está 

em estudos a ideia de receber visitas 

programadas de estudantes e pesqui-

sadores.

No Centro, modernos recursos visuais são 

usados para contar a história da empresa.

O presidente da Cometa, Carlos Otávio da Costa Antunes, fotografado na antiga sala da 

presidência, agora reformada, e que voltou a ser exatamente como em décadas passadas.

A Superintendência de Serviços de 

Transporte de Passageiros — SUPAS 

— divulgou os valores atualizados das 

multas, indenizações e do seguro de 

responsabilidade civil pertinentes à 

prestação de serviços de transporte 

rodoviário interestadual e internacional 

de passageiros. Os valores estão em 

vigor desde a zero hora do dia 1º de 

julho de 2009, em razão do reajuste 

do valor máximo do coeficiente tari-

fário — CT — vigente para o serviço 

convencional com sanitário, em piso 

pavimentado, de 7,048% (sete inteiros 

e zero quarenta e oito centésimos por 

cento). O reajuste foi determinado por 

decisão da Diretoria Colegiada  da 

ANTT, conforme a Resolução ANTT 

nº 3.173, de 25 de junho de 2009, 

publicada no Diário Oficial da União 

de 29 de junho de 2009.

I - Valores das multas de que trata 

o art. 1º da Resolução ANTT nº 233, 

de 25 de junho de 2003, modificada 

pelas Resoluções ANTT números 579, 

de 16 de junho de 2004, 643 de 4 de 

julho de 2004, 653 de 27 de julho de 

2004, 700 de 25 de agosto de 2004, 

776, de 21 de outubro de 2004, e 

1.723, de 9 de novembro de 2006.

II - Valores das indenizações de 

que trata o art. 74 do Decreto nº 

2.521, de 1998.

III - Valor do seguro de responsabi-

lidade civil de que tratam o inciso XV 

do art. 20 e o inciso XX do art. 29 do 

Decreto nº 2.521, de 20 de março de 

1998, e o Anexo à Resolução ANTT 

nº 019, Título III: R$ 2.488.073,35 

(dois milhões, quatrocentos e oitenta 

e oito mil, setenta e três reais e trinta 

e cinco centavos).

O site da ABRATI (abrati.org.br) 

disponibiliza outras informações.

SUPAS divulga os 
valores atualizados 
das multas
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Para comemorar a marca de um 

milhão de caminhões Mercedes-Benz 

vendidos no Brasil, a montadora está 

lançando uma série especial limita-

da do caminhão pesado Axor 2544, 

equipado com cabine leito, teto alto, 

ar-condicionado, faróis de neblina, 

banco pneumático para o motorista, 

vidros e espelhos elétricos, espelho 

de rampa e direção regulável. O veículo 

também traz itens tecnológicos como 

freios ABS, freio-motor Top Brake, com-

putador de bordo e piloto automático. 

Chamam atenção a cor grafite metálica 

e o design arrojado da cabine leito com 

teto alto. 

O caminhão inclui espelho de 

rampa, aviso sonoro de marcha à ré 

e retrovisor auxiliar no lado do acom-

panhante. Além disso, dispõe de dois 

tanques de combustível, de plástico: o 

principal, de 500 litros, e um adicional 

Mercedes-Benz lança uma série 
comemorativa do pesado Axor

de 130 litros. Sua coluna de direção 

é regulável em ângulo e altura. O 

segundo eixo traseiro é de fábrica. 

O motor, eletrônico, é o OM 457 LA 

(potência de 428 cv a 1.900 rpm e 

torque de 2.100 Nm a 1.100 rpm). 

O câmbio, de 16 velocidades, é o 

Mercedes-Benz G 240. 

O Axor 2544 é indicado para aplicações 

rodoviárias de médias e longas distâncias.

A Volvo Buses apresentou em 

Londres o primeiro ônibus double deck 

híbrido, o Volvo B5L Hybrid. Seis unida-

des desses veículos foram entregues 

para a Arriva London, um dos maiores 

operadores de transporte coletivo de 

Londres, na Inglaterra. A tecnologia 

híbrida Volvo gera redução no consumo 

de combustível e nas emissões de 

gases e também diminui significativa-

mente os níveis de ruído do veículo. 

O sistema é paralelo e o veículo pode 

ser acionado por só uma fonte de pro-

pulsão, de maneira independente, ou 

pela combinação das duas fontes de 

força ao mesmo tempo.

O conceito híbrido consiste de um 

motor de arranque, um motor de acio-

Volvo apresenta em Londres seu 
novo ônibus double deck híbrido 

namento e um alternador combinados, 

além de uma unidade de controle 

eletrônico. A recarga das baterias 

elétricas é feita pelo motor diesel.

A Volvo mostra como uma das maiores 

tradições de Londres pode ser moderna.

Com texto 

do jornalista J. 

Pedro Corrêa, 

fotografias de 

Sérgio Sade e 

ilustrações de 

Juan Enrique 

Frias Justinia-

no, foi lançado 

no dia 7 de ju-

lho o livro “20 

anos de lições de trânsito – Desafios 

e conquistas do trânsito brasileiro de 

1987 a 2007”. A obra corresponde a 

uma completa radiografia do setor e 

mostra a gravidade dos seus impac-

tos sociais e econômicos. Ao longo 

de 256 páginas, mostra os avanços 

e insucessos registrados nas duas 

últimas décadas por um dos trânsitos 

mais violentos do mundo. 

A Polomex, que é uma joint venture 

da Marcopolo com a Mercedes-Benz, 

forneceu 145 ônibus urbanos Torino 

para a Rede de Transporte de Passa-

geiros (RTP), do México. Os veículos 

entraram em operação no mês de 

junho e percorrem dez rotas na co-

bertura das zonas mais importantes 

da Cidade do México. Eles contam 

com nova tecnologia de preservação 

e motorização, atendendo à norma 

norte-americana EPA 4 (equivalente 

à Euro 5).

Os novos Torino foram produzidos 

na unidade de Monterrey, no México, 

e 50 das unidades dispõem de equi-

pamentos para acessibilidade.

Marcopolo entrega 
145 Torino para o 
transporte mexicano

Livro avalia as duas 
últimas décadas do 
trânsito brasileiro
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Seminário da NTU discute alternativas para a oferta 
de transporte público na Copa do Mundo de 2014

Nos dias 14, 15 e 16 de julho, a 

Associação Nacional das Empresas 

de Transportes Urbanos (NTU) e a 

Associação Nacional dos Fabricantes 

de Ônibus (Fabus) realizaram no Tran-

samérica Expo Center, em São Paulo, 

o 22º Seminário Nacional NTU e a Feira 

Transpúblico. Os eventos assinalaram 

os 50 anos da Fabus. 

Em torno do tema central “Trans-

porte Público na Copa do Mundo”, 

o evento reuniu empresários e es-

pecialistas do setor para debater as 

diversas propostas de infraestrutura na 

preparação das cidades brasileiras que 

vão sediar o Campeonato Mundial de 

Futebol, em 2014. Um dos destaques 

foi a discussão sobre a possibilidade 

de serem implantados sistemas BRT 

(Bus Rapid Transit) nessas cidades.

Já a Transpúblico reuniu cerca de 

70 empresas, entre elas encarroça-

doras, montadoras, distribuidoras de 

petróleo e derivados, desenvolvedores 

de sistemas de gestão, bilhetagem 

eletrônica e outras. 

A Mercedes-Benz destacou suas 

soluções para sistemas BRT, envolven-

do assessoria especializada e ampla 

gama de produtos, como os chassis 

OF 1218 para linhas distribuidoras, 

O 500 U e OH 1622 L para linhas 

alimentadoras e O 500 MA articulado. 

Já a Scania expôs o novo chassi de 

motor dianteiro F 230 4x2, equipado 

com motor de nove litros, e o ônibus 

de 15 metros e piso baixo, com terceiro 

eixo direcional. No estande da Volvo, 

foram mostrados os chassis B9SALF 

articulado e B9SALF biarticulado, com 

100% de piso baixo.

O chassi Mercedes-Benz O 500 U, que a montadora aponta como ideal para a operação de linhas alimentadoras em sistemas de corredores. 

No estande da Volvo, o destaque foi para os chassis B9SALF e B9SALF biarticulado.

A Scania apresentou seu novo chassi de motor dianteiro, o F 230 4x2.
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