
JUNHO 2008

Paraná reajusta 
as tarifas do setor 
intermunicipal

O órgão concedente do Estado 

do Paraná determinou reajuste 

tarifário do sistema de transporte 

rodoviário intermunicipal de pas-

sageiros. O percentual definido 

foi de 5,48%. As tarifas das linhas 

metropolitanas do interior tiveram 

reajuste de 3,94% em média.

Em Assembléia Geral Ordinária 

realizada na sede da Associação, em 

Brasília, os Associados decidiram, por 

unanimidade, aprovar a prorrogação, 

por três anos, do mandato da atual 

Diretoria e do Conselho Fiscal. O pe-

ríodo é o previsto no Estatuto, para 

cada administração.

Além da prorrogação do mandato,  

foram substituídos, por solicitação 

das empresas Andorinha e Real Ex-

presso, os diretores José Eduardo 

de Carvalho Chaves e José Augusto 

Pinheiro. Os novos representantes 

dessas empresas na Diretoria pas-

saram a ser, respectivamente, Paulo 

Humberto Naves Gonçalves e Jocimar 

Moreira Silva, que assumiram imedia-

tamente seus cargos. 

O Presidente Sérgio Augusto de 

Almeida Braga agradeceu a confiança 

nele depositada pelos Associados e 

ressaltou a grande responsabilidade 

assumida, reafirmando seu empenho 

em levar a bom termo a pauta cons-

tante do Plano de Trabalho para 2008 

da ABRATI, especialmente no que se 

refere à possibilidade de progrrogaçao 

dos atuais contratos de permissão. 

Destacou, ainda, que as empresas 

devem ter a melhoria da produtividade 

com uma de suas principais preocupa-

ções, de modo a se obter a modicida-

de tarifária desejada por todos.

A ANTT prorrogou para o dia 

11 de julho o prazo para enca-

minhamento de contribuições 

tendo em vista Audiência Pública 

a ser realizada na modalidade in-

tercâmbio documental, versando 

sobre alterações na Resolução nº 

1.166, de 5 de outubro de 2005. 

A proposta de alteração está dis-

ponível no site da ANTT.

ANTT realiza 
Audiência Pública 
sobre ResoluçãoA venda de bebidas é novamente 

proibida em rodovias na zona rural 
A Câmara dos Deputados aprovou 

projeto alterando outra vez a Medida 

Provisória nº 415, do governo federal, 

que trata, entre outros assuntos, da 

venda de bebidas alcoólicas em esta-

belecimentos localizados à margem 

de rodovias federais. Na prática, os 

deputados desfizeram as mudanças 

que haviam sido feitas pelos sena-

dores. Eles haviam decidido liberar 

totalmente a comercialização. O pro-

jeto aprovado pela Câmara mantém a 

proibição nas áreas rurais e libera a 

venda em estabelecimentos de áreas 

urbanas cortadas por estradas. A mul-

ta a ser aplicada aos estabelecimen-

tos de zona rural que desrespeitarem a 

lei será de R$ 1.500,00. O novo texto 

só depende da san      ção presidencial 

para entrar em vigor.

Ministério cria GT 
para tratar 
das permissões

O Ministro dos Transportes, Al-

fredo Nascimento, baixou Portaria, 

datada de 14 de maio de 2008, 

criando um Grupo de Trabalho para 

tratar da questão das permissões 

do transporte rodoviário interesta-

dual e internacional de passagei-

ros. O GT terá prazo de 60 dias 

para apresentar suas conclusões, 

prorrogáveis por iguais períodos. 

Na página 6, estamos pu-

blicando a íntegra da portaria 

ministerial. 

Diretoria da ABRATI é reeleita, 
com Sérgio Braga na Presidência

Sérgio Augusto de Almeida Braga

(3,1)  -1- Inf Jun08.indd 17/6/2008 16:27:06(3,1)  -1- Inf Jun08.indd 17/6/2008 16:27:06



2 INFORMATIVO ABRATI - JUNHO/08

Esta publicação pode ser acessada pela  internet: http://www.abrati.org.br

Presidente 
Sérgio Augusto de Almeida Braga  
Vice-Presidente
Renan Chieppe
Superintendente 
José Luiz Santolin

Secretário-Geral
Carlos Augusto Faria Féres
Editor responsável
Ciro Marcos Rosa

Produzido por Plá Comunicação Ltda.

Endereço: SAUS Quadra 1 - Bloco J  
Edifício CNT Torre A – 8º andar - Entrada 10/20  
CEP 70070-944  –  Brasília – Distrito Federal
Fones: (61) 3322-2004 – Fax: (61) 3322-2058 – 3322-2022    
E-mail: abrati@abrati.org.br
Internet: http://www.abrati.org.br

Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

A Marcopolo está investindo R$ 50 

milhões na ampliação e modernização 

das suas três unidades brasileiras 

(duas em Caxias do Sul-RS e uma no 

Rio de Janeiro-RJ). Nas três unidades, 

os recursos estão sendo aplicados em 

obras de expansão da área construída, 

na implementação de cabines de pin-

tura, na aquisição de equipamentos 

para as linhas de montagem e em 

automatização de processos na área 

de produção de componentes.

A montadora também anunciou 

que ainda em 2008 deverá anunciar a 

formação de mais uma empresa joint-

venture no exterior, mas não informou 

em qual país.

Marcopolo investe na 
ampliação das três 
fábricas brasileiras

De 8 a 11 de julho, ocorre no 

Centro de Eventos Fiergs, em Porto 

Alegre, a 10ª Transpo-Sul, evento 

voltado aos mercados de transporte 

e de logística do Sul do país. A feira, 

simultânea ao congresso, ocupará 

área de 14.000 m2. Fabricantes de 

caminhões e grandes fornecedores 

de implementos rodoviários, pneus, 

distribuidores de combustíveis e outros 

estarão apresentando seus produtos. 

Também será desenvolvida extensa 

programação de palestras.

Transpo-Sul, uma 
vitrine para
logística e transporte

Contran disciplina a inscrição de 
pesos e capacidades em veículos

O Conselho Nacional de Trânsito 

adotou a Deliberação nº 164, de 30 

de maio de 2008, que disciplina a 

inscrição de pesos e capacidades 

em veículos de tração, de carga e de 

transporte coletivo de passageiros, de 

acordo com os artigos 117, 230-XXI, 

231-V e 231-X, do Código de Trânsito 

Brasileiro. 

A Deliberação estabelece que, 

para efeito de registro, licenciamento 

e circulação, os veículos de tração, de 

carga e os de transporte coletivo de 

passageiros deverão ter indicação de 

suas características registradas para 

obtenção do CAT — Certificado de Ade-

quação à Legislação de Trânsito —, de 

acordo com os requisitos do Anexo que 

acompanha a Deliberação.

Em seu artigo 2º, a Deliberação 

preceitua que, para efeito de fiscali-

zação, independente do ano de fabri-

cação do veículo, deve-se considerar 

como limite máximo de PBTC — Peso 

Bruto Total Combinado — o valor vigen-

te na Resolução CONTRAN nº 210/06, 

ou suas sucedâneas, respeitadas as 

combinações de veículos indicadas na 

Portaria DENATRAN nº 86/06, ou suas 

sucedâneas, desde que compatível 

com a CMT — Capacidade Máxima de 

Tração — e o PBTC, conforme defini-

dos na Deliberação, declarados pelo 

fabricante ou importador mesmo que, 

por efeito de regulamentos anteriores, 

tenha sido declarado um valor de PBTC 

distinto.

No parágrafo único, consta que, 

para efeito de fiscalização de CVC´s 

— Combinações de Veículos de Carga 

—, detentoras de AET — Autorização 

Especial de Trânsito — emitida confor-

me Resolução CONTRAN Nº 211/06, 

ou suas sucedâneas, prevalecem as 

informações de pesos e capacidades 

constantes da AET, com exceção do 

valor da CMT inscrito pelo fabricante 

ou importador.

As demais disposições da Delibe-

ração, bem como seu texto completo, 

podem ser acessadas no site da ABRA-

TI (WWW.abraati.org.br).

Segundo o Instituto Brasileiro de 

Planejamento Tributário, a carga tri-

butária no Brasil aumentou 1,87% no 

primeiro trimestre deste ano, atingin-

do o percentual de 38,90% do Produto 

Interno Bruto (PIB) brasileiro. Ainda 

segundo o IBPT, trata-se de um novo 

recorde para os primeiros trimestres 

de cada ano. Em 2007, no mesmo 

período, conforme o instituto, a carga 

tributária era de 37,03%. 

A carga tributária (ou fiscal) é a 

soma de todos os tributos (impostos, 

taxas e contribuições) pagos pela 

sociedade aos três níveis de governo, 

em relação ao PIB. 

Carga tributária bate novo recorde
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Com 1.010 caminhões pesados 

comercializados em maio, a Merce-

des-Benz atingiu o recorde histórico 

mensal de vendas no mercado brasi-

leiro, computados os desempenhos 

de todos os fabricantes do país. As 

vendas acumuladas nos cinco pri-

meiros meses deste ano superaram 

4.300 unidades, com crescimento de 

52% em relação a idêntico período 

Mercedes-Benz supera recorde de 
vendas de caminhões pesados

de 2007. Entre janeiro e maio, foram 

comercializadas 1.449 unidades do 

modelo Axor 2540. 

A linha Axor lidera as vendas da 

montadora, que apresentaram notável 

evolução desde 2006. Naquele ano, a 

Mercedes-Benz havia comercializado 

390 unidades; em 2007, passou para 

650 veículos e em 2008, até agora, já 

chegou aos 860.

No mês de maio, a Volkswagen 

Caminhões e Ônibus comercializou 

no mercado brasileiro mais 1.024 

unidades do Volksbus. Esse resultado 

somou-se à venda de 2.956 cami-

nhões, possibilitando à montadora 

estabelecer um recorde histórico de 

vendas no mercado doméstico em um 

só mês: 3.980 veículos.  

Na avaliação da Volkswagen, as 

vendas seguem aquecidas. Neste ano, 

ela já comercializou no mercado do-

méstico 42% mais caminhões e 16% 

mais ônibus em relação ao mesmo 

período do ano anterior.

Volkswagen vende 
1.024 ônibus e 2.956 
caminhões em maio

Urbanos puxam as vendas de ônibus da 

Volkswagen-Resende.

A Iveco obteve em abril o melhor 

resultado de vendas de sua história 

no Brasil, com 945 unidades comer-

cializadas no mês. É o quarto maior 

volume no ranking de vendas das mon-

tadoras de caminhões. O crescimento 

de 126,1% na comparação com abril 

de 2007 rendeu à montadora market 

share de 9,3% no mês. 

Iveco alcança seu 
melhor resultado 
de vendas

Os caminhões da linha Axor são líderes nas vendas de pesados da Mercedes-Benz.

Na avaliação de muitos especia-

listas, a terceira crise do petróleo já 

começou e poderá ser bem mais grave 

do que as de 1973 e 1979. Entre o 

início de 2003 e o fim de 2007, o pre-

ço internacional do barril de petróleo 

subiu de US$ 40 para US$ 90. Nos 

últimos seis meses, saltou de US$ 90 

para US$ 139. A escalada já supera, 

em percentual, a todos os choques 

do petróleo da década de 1970. 

Apesar de muitos países, inclusive o 

Brasil, virem buscando alternativas 

para substituição de parte do petró-

leo que consomem, esse ainda é o 

principal combustível. A tendência 

de alta, que se mantém constante, 

tem efeito sobre praticamente tudo 

o que se consome nos dias de hoje: 

do querosene de aviação ao arroz e 

feijão; dos fertilizantes às roupas e 

aos pneus. 

Nas últimas semanas, transpor-

tadores de carga de vários países 

iniciaram movimentos de paralisação 

de suas atividades, em protesto pelos 

seguidos aumentos do petróleo. Entre 

eles, Argentina, Espanha, Malásia, 

Inglaterra, França, Coréia do Sul e 

Filipinas. 

Especialistas acham que terceiro 
choque do petróleo já começou
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A Scania doou ao Hospital do Cân-

cer de Barretos dois cavalos-mecânicos 

do modelo R Highline 420 6x2, que 

vão tracionar duas carretas equipadas 

com unidades móveis de prevenção e 

diagnóstico de câncer. Equipados com 

caixa de câmbio automatizado Opti-

cruise e suspensão a ar, os veículos 

podem transportar até 66 toneladas. 

A Scania responderá por todas as 

despesas de manutenção das duas 

unidades, cobertas por seu Contrato 

de Serviços, enquanto estiverem em 

operação no Hospital do Câncer.

Caminhões da Scania vão ajudar a  
combater o câncer em Barretos

Christopher Podgorski e o governador 

Serra entregam as chaves dos veículos.

Cinco caminhões Volkswagen 

Worker 15.180 receberam mecanis-

mos adaptadores e estão rodando nos 

trilhos do Metrô de São Paulo. São 

utilizados nos serviços de troca de 

trilhos e de recuperação, manutenção 

de luminárias, manutenção do siste-

ma de lubrificação dos trilhos e aten-

dimento a emergências e acidentes. 

Com o retraimento das rodas de aço, 

os veículos podem circular também 

em pátios e ruas. O Metrô deverá 

adquirir mais unidades em 2009.

Caminhões VW 
rodam sobre os 
trilhos do Metrô

Com rodas de aço adaptadas, o caminhão 

se desloca sobre os trilhos do Metrô.

Veículos Mercedes-Benz Sprinter 

foram demonstrados pelo fabricante 

em versões ambulância para UTI Mó-

vel, durante a Hospitalar 2008 — 15ª 

Feira Internacional de Produtos, Equi-

pamentos, Serviços e Tecnologia para 

Hospitais, Laboratórios, Farmácias, 

Clínicas e Consultórios. 

No estande da montadora estavam 

uma UTI móvel, instalada no furgão 

313 CDI com teto alto, e uma unidade 

Veículo Sprinter agiliza prestação 
de serviços no setor hospitalar

de suporte avançado de vida no chassi 

com cabina 413 CDI.

O fabricante destacou a eficiência 

da Sprinter nas operações de socorro 

médico de emergência, pelas suas 

dimensões externas compactas e pela 

excelente performance e agilidade. 

Além desses atributos, também cha-

mou atenção para a versatilidade do 

veículo, que possibilita a montagem de 

diversos tipos de ambulância.

Veículos Sprinter em demonstração na Hospitalar 2008.

O pneu Bridgestone modelo R297, 

principal produto da Bridgestone no 

segmento de carga, está chegando ao 

mercado com novas medidas.  Para 

os veículos semi-pesados e médios 

foi desenvolvida a medida 10.00 R20. 

Para os pesados e semi-pesados, a 

nova medida 11.00 R22.

As novas medidas estão sendo 

acrescentadas às já existentes e 

se destinam a ser utilizadas indis-

tintamente por caminhões e ônibus 

rodoviários. 

Bridgestone lança
novas medidas
do pneu R297
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De janeiro a maio, os preços das 

passagens aéreas foram aumentados 

em 11,13% no Brasil. A tendência é de 

que continuem subindo, a depender da 

evolução do preço do petróleo.  

No início de junho falou-se na pos-

sibilidade de que a Gol e a TAM, as 

O Ministro dos Transportes, Alfredo 

Nascimento, baixou Portaria em 14 de 

maio de 2008, criando um Grupo de 

Trabalho para tratar da questão das 

permissões do transporte rodoviário 

interestadual e internacional de pas-

sageiros. O GT terá prazo de 60 dias 

para apresentar suas conclusões, 

prorrogáveis por iguais períodos. 

É a seguinte a íntegra da Portaria 

nº 14:

“O Ministro dos Transportes, no 

uso das atribuições que lhe confere o 

art. 87, Parágrafo único, incisos I e II, 

da Constituição Federal, e:

Considerando o aumento do nú-

mero de demandas judiciais com o 

objetivo de compelir a União a dar 

início a procedimento licitatório para 

permissão de transporte interestadu-

al de passageiro, em que pese esta 

competência ser da ANTT por força 

de lei; e

Considerando que o prazo previsto 

no Decreto nº 2.521, de 20 de mar-

ço de 2008 para a prorrogação das 

Grupo de Trabalho do Ministério dos Transportes 
terá 60 dias para estudar questão das permissões

permissões, realizadas sem licitação 

expira em outubro de 2008, resolve:

Art. 1º Criar Grupo de Trabalho com 

os seguintes objetivos:

I - supervisionar o cumprimento 

pela Agência Nacional de Transportes 

Terrestres - ANTT, das obrigações 

impostas à União no tocante aos 

processos de outorgas das linhas de 

transporte rodoviário interestadual e 

internacional de passageiros; e

II - propor as medidas necessárias 

com vistas à regularização dos serviços 

de permissão da exploração das linhas 

de transporte rodoviário interestadual e 

internacional de passageiros.

Art. 2º O Grupo de Trabalho será 

composto por:

I - Um representante da Secretaria 

Executiva - SE, que o coordenará;

II - um representante da Consultoria 

Jurídica - CONJUR;

III - um representante da Secretaria 

Nacional de Política de Transportes;

IV - um representante da Secretaria 

de Gestão dos Programas de Transpor-

tes - SEGES; e

IV - um representante da Agência 

Nacional de Transportes Terrestres 

- ANTT.

Parágrafo único. O Grupo de Tra-

balho poderá, quando necessário, 

convidar representantes de outras 

áreas do Governo Federal e do setor 

do transporte rodoviário interestadual 

e internacional de passageiros para 

oferecerem informações necessárias 

às suas atividades.

Art. 3º O Grupo de Trabalho terá o 

prazo de sessenta dias para apresen-

tação do relatório final das atividades, 

podendo este prazo ser prorrogado por 

iguais períodos.

Parágrafo único. O relatório final 

deve ser apresentado ao Secretário 

Executivo.

Art. 4º As atividades do Grupo de 

Trabalho deverão ser desenvolvidas 

sem prejuízo das atribuições rotineiras 

de seus membros.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor 

na data de sua publicação.”

Preço das passagens aéreas já subiu 11,13% em 2008
duas principais companhias nacionais (80% do mercado 

coméstico), avaliem a possibilidade de devolver parte de 

seus aviões arrendados aos fabricantes.   

Segundo o Sindicato Nacional das Empresas Aéreas, 

no ano passado o querosene de aviação subiu 12%. Em 

2008, até agora, o reajuste foi de 31%. O item combustí-

vel representaria, hoje, de 40% a 45% do total de custos 

das empresas. Antes, era cerca de 30%.

De acordo com informações publicadas pelas empre-

sas, a TAM teve lucro de R$ 2,6 milhões no primeiro tri-

mestre e a Gol registrou prejuízo de R$ 74,1 milhões.

Nos Estados Unidos, as cinco principais companhias 

norte-americanas deverão paralisar 350 aeronaves nos 

próximos 12 meses. Desde o fim de 2007 oito empresas 

americanas anunciaram o fim de suas operações e uma 

entrou em recuperação judicial.

Mercado doméstico

Participação em %

Abril

Vôos 

internacionais

Participação em %

Abril
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