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Associados discutem a 
contratação de SAC único

Associados da ABRATI reuniram-

se em Brasília no dia 13 de julho 

para discutir a contratação de um 

serviço coletivo de atendimento aos 

clientes das associadas — SAC —, 

nos moldes exigidos pela Resolução 

nº 3.535/2010 da ANTT. Pelo mode-

lo proposto, a Associação figuraria, 

perante a empresa a ser contratada, 

como responsável solidária na ope-

ração. 

Na reunião, o Presidente Renan 

Chieppe explicou o objetivo maior da 

proposição, que é o de atender, com 

o menor custo para as associadas, 

ao disposto na legislação. Daí a ideia 

de usar um serviço mais abrangente, 

envolvendo várias empresas ao mes-

mo tempo. 

0 superintendente da ABRATI, 

José Luiz Santolin, informou aos 

empresários sobre todos os conta-

tos feitos por um grupo de trabalho 

designado pela Diretoria para estudar 

o assunto. O grupo realizou visitas a 

vários serviços semelhantes em diver-

sas cidades. No final, optou-se pela 

escolha da empresa que implantou 

o mesmo tipo de serviço para a Fe-

transpor, no Rio de Janeiro, e também 

para várias empresas associadas. Um 

representante da empresa apresentou 

proposta e proferiu palestra, durante 

a assembleia, para facilitar a compre-

ensão do projeto oferecido. 

Houve troca de ideias e debates 

sobre o tema, e foi decidido que um 

novo grupo de trabalho seria incumbi-

do de prosseguir nas tratativas junto à 

empresa especializada, visando a um 

entendimento final quanto à proposta 

apresentada inicialmente.

Das associadas à ABRATI, 38 em-

presas já manifestaram sua disposi-

ção de aderir ao esquema proposto.

Renan Chieppe, presidente da ABRATI.

Por meio do Convênio ICMS 

nº 87, de 9 de julho deste ano, 

o Conselho Nacional de Política 

Fazendária — Confaz — autorizou 

o governo do Estado de São Paulo 

a conceder isenção do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias 

e Serviços — ICMS — incidente 

sobre a prestação de serviços de 

transporte ferroviário de passa-

geiros. A isenção se aplica aos 

serviços prestados pela CPTM 

— Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos.

Transporte 
ferroviário de 
pessoas sem ICMS
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Nova pesquisa será feita em agosto 
Por intermédio do Instituto Vox 

Populi, a ABRATI vai realizar em agos-

to nova pesquisa de satisfação dos 

usuá rios dos serviços regulares de 

transporte rodoviário de passageiros.

Serão entrevistados passageiros em 

todos os principais terminais rodoviá-

rios do Brasil, nas capitais e cidades 

médias. 

O levantamento abrangerá os seg-

mentos interestadual, intermunicipal e 

internacional. 

Confraternização 
da ABRATI será
dia 1º de dezembro

Em 2010, a tradicional progra-

mação de fim de ano da ABRATI 

será realizada no dia 1º de de-

zembro. 

A última reunião com os as-

sociados ocorrerá na parte da 

manhã, no auditório da Associa-

ção, quando serão repassados 

os vários temas que mobilizaram 

a Diretoria e as operadoras do 

transporte rodoviário interestadual 

e internacional de passageiros ao 

longo do ano. Também será feita 

uma avaliação das perspectivas 

que se apresentam para o setor 

em 2011. No mesmo dia, a partir 

das 20 horas, no Clube Naval de 

Brasília, os associados e convida-

dos dos poderes Executivo, Legis-

lativo e Judiciário serão recebidos 

pela Diretoria para um coquetel, 

seguido do jantar anual de confra-

ternização. 
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

O governo federal lançou no dia 

13 de julho o edital de licitação do 

trem-bala, veículo de alta velocidade 

destinado a interligar as cidades do 

Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas. 

O leilão que vai definir o consórcio ven-

cedor ocorrerá no dia 16 de dezembro.

A publicação do edital e a rea-

lização da licitação dependiam de 

aprovação, pelo Tribunal de Contas 

da União, dos estudos feitos pela 

Agência Nacional dos Transportes 

Terrestres (ANTT) para a construção 

do trem de alta velocidade. A aprova-

ção foi obtida, mas o relatório ainda 

considera insuficientes as sondagens 

geológicas feitas pela agência, que 

não incluíram vários municípios envol-

vidos ao longo dos 550 quilômetros 

do percurso previsto.

Trem-bala: leilão em dezembro 
e conclusão entre 2014 e 2016

A intenção do governo federal é 

que o trem-bala seja implantado até 

2016, ano em que a cidade do Rio 

de Janeiro vai sediar a Olimpíada. Um 

dos aspectos da polêmica que cerca o 

projeto desde o seu início é o fato de 

muitos especialistas considerarem o 

prazo insuficiente, prevendo que o TAV 

não ficará pronto a tempo. 

Mas o Diretor-Geral da ANTT, Ber-

nardo Figueiredo, acredita que a parte 

da obra que ligará Rio de Janeiro e São 

Paulo poderá estar pronta em 2014 — 

ainda a tempo, portanto, de atender à 

realização da Copa do Mundo. 

O custo total estimado do TAV é 

de R$ 33,1 bilhões — também objeto 

de divergências. Quanto ao preço da 

passagem, o TCU recomendou que não 

seja superior a R$ 199,80.

O Instituto JCA 
divulga balanço da 
campanha de doações 

Uma carreata realizada nas cida-

des de Barra Mansa e Volta Redonda 

assinalou a entrada em operação da 

nova frota de ônibus Scania K340/

Marcopolo G7 da Viação Cidade do 

Aço. Os ônibus já estão atendendo a 

algumas das linhas da empresa e são 

dotados de ar-condicionado, poltronas 

confortáveis, banheiro, som ambiente, 

monitores de LCD, suspensão pneu-

mática, teto solar e porta de correr que 

permite maior visibilidade à cabine. 

Carreata em Volta Redonda e Barra Mansa marca a 
chegada dos novos ônibus Scania da Cidade do Aço 

Parte dos novos ônibus foi mostrada em desfile por Barra Mansa e Volta Redonda.

O Instituto Jelson da Costa Antunes 

divulgou o balanço final da campanha 

de doações que promoveu para ajudar 

as vítimas das fortes chuvas ocorridas 

em abril último no Rio de Janeiro, que 

deixaram centenas de desabrigados. 

Ao longo de dois meses, foi arreca-

dada grande quantidade de roupas e 

calçados, além de aproximadamente 

500 cestas básicas e mais de uma 

tonelada de arroz, feijão, açúcar, leite 

e biscoito. 

Também foram doados materiais 

de limpeza, fraldas, produtos de higie-

ne pessoal e água. Foram atendidas 

quatro famílias de alunos do Instituto 

JCA, 15 famílias de funcionários da 

Auto Viação 1001, 150 famílias de 

comunidades e 11 instituições.
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Câmbios produzidos em São Bernardo do 

Campo são exportados para a Alemanha.

No fim de junho, a Mercedes-Benz 

do Brasil atingiu a marca de 300.000 

câmbios produzidos em sua unidade 

de São Bernardo do Campo, desde 

quando tornou-se centro mundial de 

competência da Daimler AG para a 

fabricação de câmbios de médio porte. 

Em São Bernardo do Campo, são 

montados atualmente os câmbios 

G-56, G-60 e G-85, que equipam to-

dos os caminhões da linha Atego e os 

chassis de ônibus urbanos OF 1218, 

OF 1418, OF 1722, OH 1518, OH 

1622, O 500 U e O 500 M. A mesma 

unidade produz câmbios de porte mé-

dio para outras plantas da Daimler AG 

na Alemanha e na Turquia. 

As linhas de montagem ocupam 

área de 4.800 m2, onde trabalham 

Mercedes-Benz já produziu mais 
de 300.000 câmbios no Brasil

cerca de 100 colaboradores em três 

turnos. A capacidade atual de produ-

ção é de mais de 1.000 câmbios de 

porte médio por dia.

A Caio Induscar, de Botucatu-SP, 

produziu e exportou para o Panamá 

uma unidade de seu modelo rodoviário 

Giro 3600, dotado de 14 poltronas 

padrão, espaço para 12 cadeiras de 

rodas e dois elevadores de acesso. A 

aquisição do veículo foi feita por meio 

de licitação pela SENADIS (Secretaría 

Nacional de Discapacidad), órgão do 

governo do Panamá. 

Entre outras adaptações, o modelo 

está equipado com toldos rebatíveis 

externos, para maior conforto durante 

as operações de embarque. Outro 

detalhe é o sanitário especial, com 

dimensões adequadas à entrada de 

cadeiras de rodas e equipado com 

pega-mãos e alarme de emergência. 

A carroçaria também traz o sistema 

de ar-condicionado instalado no salão 

do ônibus e na cabine do motorista, 

permitindo ajustes de temperatura 

diferentes para cada ambiente.

Caio Induscar exporta 
ônibus com elevador 
para o Panamá

Pessoas com mobilidade reduzida 

receberam especial atenção no projeto.
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Com a participação de pesquisado-

res da área de saúde, a Comil desenvol-

veu um micro-ônibus sanitário, batizado 

de Piá Saúde. O veículo foi concebido a 

partir dos conceitos de acessibilidade, 

conforto, higienização e segurança. A 

finalidade é assegurar a preservação 

da saúde de pessoas transportadas 

que sejam portadoras de enfermidades 

ou portadoras de mobilidade reduzida.

O Piá Saúde atende as normas 

de controle de infecção e conta com 

blindagem sanitária (tratamento an-

timicrobiano e higienização) antes 

mesmo de sair da fábrica. A cabine do 

motorista foi desenvolvida para evitar 

o contato direto com os pacientes. A 

segurança do paciente é monitorada 

a partir da cabine pelo motorista e o 

profissional da saúde, por meio de 

câmeras internas. 

Comil produz carro especial 
para transporte de pacientes

O Piá Saúde foi projetado para favorecer a 

limpeza e prevenir contaminações.

A acessibilidade é assegurada por 

um degrau retrátil e pelo pega-mão 

colocado na entrada do veículo. Cinto 

de segurança pélvico, identificação 

da entrada e do botão de emergência 

em braile são outras características 

introduzidas no novo veículo.
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Pesquisa da OTM 
apontará as maiores 
e melhores 

Para elaboração do ranking das 

maiores e melhores empresas do 

transporte e logística, as revistas 

Transporte Moderno e Technibus, da 

Editora OTM, já estão recebendo o 

questionário preenchido pelas em-

presas, juntamente com o balanço 

referente ao exercício de 2009. O 

questionário pode ser baixado no 

site do anuário Maiores e Melhores 

do Transporte e Logística, que pode 

ser acessado a partir do link (selo) 

encontrado no site da ABRATI.

O anuário será lançado no dia 30 

de novembro e a empresa vencedora 

em cada segmento será focalizada 

em ampla materia jornalística apre-

sentando seu perfil e desempenho. 

Mais informações podem ser obtidas 

via e-mail: angela@otmeditora.com.br 

A Mercedes-Benz do Brasil doou 

mais de R$ 1 milhão, em espécie e 

em veículos, para ajudar as regiões 

chilenas mais atingidas por um ter-

remoto e um tsunami em fevereiro 

deste ano, entre elas as cidades de 

Talca, Constitución, Concepción e 

Talcahuano. Os recursos em espécie 

serão utilizados na reconstrução de 

escolas e na compra de equipamentos 

para escolas, hospitais e departamen-

tos de bombeiros. Já os seis veículos 

Sprinter, que representaram metade da 

doação, estão sendo utilizados como 

ambulâncias e para transporte escolar 

nas cidades citadas. Três foram equipa-

dos como ambulâncias de remoção de 

pacientes e três são miniônibus para 

transporte escolar.

A Mercedes-Benz e uma marca 

com forte presença no Chile há qua-

Montadora faz donativo a cidades 
chilenas atingidas por terremoto

se 60 anos, por meio da Kaufmann 

— Distribudor General Autorizado 

Mercedes-Benz y Freightliner en Chile 

— sua representante no país e maior 

empresa do setor de veículos, com 35 

sucursais próprias.

Os veículos estão sendo utilizados para 

transporte escolar e como ambulâncias.

A linha de chassis para ônibus é a mais 

ampla e completa disponível no País. 

Com 1.707 unidades comerciali-

zadas em junho no mercado interno, 

a Mercedes-Benz do Brasil alcançou 

o maior volume mensal de vendas de 

ônibus de sua história. Considerado 

todo o primeiro semestre, as vendas 

chegaram a 8.948 unidades, com 

crescimento de 66% em relação ao 

mesmo período de 2009. A montadora 

é líder do segmento, com mais de 50% 

de participação no mercado. 

Simultaneamente, as vendas de 

caminhões alcançaram expressivo 

crescimento no semestre, com 64% a 

mais que o resultado obtido em 2009. 

“O excepcional desempenho de 

vendas de ônibus deste mês e de todo 

o semestre reafirma a liderança absolu-

ta da Mercedes-Benz no segmento de 

Mercedes-Benz supera seu 
recorde de vendas de ônibus 

transporte de passageiros, setor em 

que mantém mais de 50% de partici-

pação de mercado”, comenta Joachim 

Maier, vice-presidente de Vendas da 

Mercedes-Benz do Brasil.

Volare cresce nos 
serviços de transfers 
e receptivos

A partir de modelos desenvolvidos 

especialmente para o segmento de 

turismo, a Volare continua aumentan-

do sua participação nos serviços de 

transfers e receptivos. Nelson Gehrke, 

diretor-executivo da marca, explica 

que, com o maior investimento em 

turismo no Brasil nos últimos anos, 

a companhia decidiu desenvolver 

versões específicas para atender a 

esse mercado. 

Os cinco modelos Volare disponí-

veis para turismo apresentam capa-

cidades de 12 até 32 passageiros e 

contam com inovações tecnológicas, 

como, por exemplo, acesso sem fio 

à internet (wireless) e sistema de 

radionavegação por GPS. 
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Além de modernos, os novos ônibus G7 da Xavante oferecem mais itens de conforto.

A Iveco está fornecendo 233 

caminhões Eurocargo 170E22, na 

versão 4x2, ao governo do Estado de 

Minas Gerais. Serão 188 unidades 

equipadas com caçamba de seis m3, 

e 45 unidades com coletores de lixo. 

A solenidade de entrega simbólica dos 

veículos ocorreu no dia 22 de junho.

A licitação faz parte do Programa 

Novo Somma, linha de financiamen-

to com recursos próprios do BDMG 

(Banco de Desenvolvimento de Minas 

Gerais), que apoia investimentos 

dos municípios mineiros nas áreas 

de infraestrutura urbana, gestão 

sustentada e integrada dos resíduos 

sólidos urbanos, além de máquinas 

e equipamentos para gestão viária e 

coleta de lixo.

Iveco fornece 233 
caminhões Eurocargo 
para Minas Gerais

Xavante incorpora novos ônibus 
com mecânica Mercedes-Benz

Em outubro, a Viação Xavante, de 

Barra do Garças-MT, que opera no 

Centro-Oeste brasileiro, vai completar 

40 anos, comemorados com a compra 

de novos ônibus Mercedes-Benz O500 

com carroçaria Marcopolo Geração 7.
Fo
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Evento vai discutir 
novas tecnologias para 
o transporte urbano

De 1 a 3 de setembro, no Sheraton 

Barra Hotel, no Rio de Janeiro, opera-

doras de transporte urbano, desenvol-

vedores de soluções, autoridades do 

governo e investidores vão se encon-

trar no Urban Transport World Brasil 

2010. O evento deverá discutir novas 

tecnologias e práticas para a área, e 

promover a troca de experiências e 

conhecimentos. Líderes do transporte 

de todo o Brasil e de outros países 

vão tratar da agenda do transporte 

brasileiro, falar de seus mais recentes 

projetos e promover contatos.

Informações e inscrições com 

Cristiane Costa no +1 646 619 1775 

ou cristiane.costa@terrapinn.com. 

Empresas associadas à ABRATI têm 

desconto de 15% na taxa de inscrição.

A Viação Xavante conta com sete 

garagens próprias nos estados de 

Mato Grosso e Goiás. Para maior 

conforto de seus passageiros, man-

tém nove salas VIP ao longo de suas 

principais linhas.

O novo ônibus e a nova pintura: tradição e modernidade rodam juntos na Pretti.

A Viação Pretti Ltda., de Colatina-

ES, renova sua frota com ônibus 

Mercedes-Benz 0500 RS (motor OM-

457/LA) e carroçaria Marcopolo Viaggio 

da Geração 7. A novidade está tendo 

a aprovação total dos passageiros da 

Viação Pretti renova a frota com 
ônibus Marcopolo da Geração 7

linha Vitória-Mantenópolis, no Espírito 

Santo. Outra inovação adotada foi a 

pintura do carro alusiva à Copa do 

Mundo de futebol.

A Pretti é uma das mais tradicio-

nais empresas do Espírito Santo.
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O 500 RSD. 
Retorno garantido.
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Administrado pela iniciativa privada, entra em 
operação o novo terminal rodoviário de Brasília

Neste 25 de julho está entrando em 

operação o novo Terminal Rodoviário 

de Brasília, administrado pela iniciativa 

privada, no sistema de concessão. Um 

consórcio formado pelas empresas 

Socicam, JCGontijo Engenharia S/A e 

Construtora Artec Ltda. é o responsável 

pela administração e operação.

Destinado aos serviços de trans-

porte rodoviário interestadual de longa 

distância, o novo terminal tem 20.000 

m2 de área construída e foi implanta-

do em área de 90.000 m2 localizada 

no Setor de Múltiplas Atividades Sul 

(SMAS), próxima a um grande shopping 

do Plano Piloto de Brasília. Uma de 

suas inovações é a aplicação prática 

do conceito de arquitetura sustentável, 

com melhor aproveitamento da ilumi-

nação natural e das águas pluviais. 

O consórcio responsável informa que 

foram investidos aproximadamente R$ 

55 milhões na construção.

O terminal deverá movimentar 

cerca de 4.600 passageiros por dia 

(140.000 mensais), em 160 partidas e 

chegadas diárias. São 25 plataformas 

de embarque e sete de desembarque. 

Vão operar 46 empresas de ônibus.   

São 60 bilheterias. As informações 

sobre partidas e chegadas aparecem 

em paineis eletrônicos. A segurança, 

dentro e fora do terminal, utiliza um 

sistema inteligente de câmeras. Ba-

nheiros gratuitos, fraldário, bicicletário, 

banho, serviço de assistência social e 

carrinhos para transporte de bagagem 

ampliam o conforto dos usuários. 

O complexo respeita os padrões 

de acessibilidade, com rampas de 

inclinação adequada, telefones e sa-

nitários adaptados, piso tátil, balcões 

na altura apropriada para atendimento 

a cadeirantes, central de informações 

com atendimento especial etc. 

O centro comercial tem dez lojas 

e quatro quiosques, com opções de 

alimentação e de compras e serviços 

variados. Toda a operação vai gerar 

476 postos de trabalho. 

O terminal deverá receber aproximadamente 140.000 passageiros por mês.


