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A Diretoria e os associados da 

ABRATI se reunirão em São Paulo a 

partir das 10 horas do próximo dia 15 

de julho, quarta-feira. 

Durante a reunião haverá uma 

palestra de Cláudio de Sena Frederi-

co, que falará sobre a qualidade nas 

empresas de transporte rodoviário de 

passageiros.

O encontro da ABRATI ocorrerá 

durante a realização da Transpúblico 

2009, no Transamérica Expocenter, 

na capital paulista. Promovida de 14 

a 16 de julho pela NTU, a Transpúblico 

incluirá a realização de uma feira com 

mais de 70 expositores e a comemo-

ração dos 50 anos da Associação 

Nacional dos Fabricantes de Ônibus 

— Fabus.

Os ônibus brasileiros podem 

ter o seu preço aumentado após 

a entrada em vigor da Resolução 

nº 316 do Contran. Montadoras 

e encarroçadoras passarão a 

ter custos maiores para produzir 

veículos que atendam às novas 

exigências sobre segurança e às 

regras de acessibilidade. Pág. 2

Ônibus poderão 
sair mais caros 
das fábricas

As empresas do setor de 

transporte rodoviário de passa-

geiros vêm intensificando sua 

atuação na área social. Cada 

vez mais, elas se empenham na 

implementação de projetos rela-

cionados à educação e formação 

de cidadania. Os beneficiados 

são crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade so-

cial. O ICA, mantido pelo Grupo 

Santa Cruz, de Mogi Mirim (SP) e 

a Fundação JCA, de Niteroi (RJ), 

são exemplos do empenho das 

empresas nessa área. Pág. 6 

Cresce a atuação 
social das 
empresas do setor

A Marcopolo apresentou sua 

nova linha de carroçarias de ôni-

bus rodoviários, a Geração 7. São 

os modelos Viaggio 900, Viaggio 

1050, Paradiso 1050 e Paradiso 

1200, que chegam ao mercado a 

partir de agosto. Pág. 4  

A Marcopolo 
apresenta sua 
nova Geração 7

ABRATI faz reunião em São 
Paulo durante a Transpúblico

A Fabus é presidida por José 

Antônio Fernandes Martins, membro 

do Conselho Consultivo da Marcopolo 

Carrocerias. Foi criada no dia 2 de 

junho de 1959, na cidade do Rio de 

Janeiro, por sugestão do então diretor 

presidente da encarroçadora de ônibus 

Ciferal, Fritz Weissmann. Além da 

Ciferal, foram empresas fundadoras 

a Cia. Americana Industrial de Ônibus 

(Caio), a Cia. Autocarrocerias Cerma-

va, a Carbrasa Carroçarias Brasileiras 

e a Carrocerias Vieira Comércio e 

Indústria. 

A Fabus congrega os fabricantes 

de ônibus no Brasil e sua missão é 

defender a classe, subsidiar tecnologi-

camente os órgãos gestores e oferecer 

produtos com segurança e conforto.

Congresso aprova projeto que 
regulamenta o tempo de direção

O Congresso Nacional aprovou o 

Projeto de Lei nº 2260/96, que acres-

centa dispositivos à Lei nº 9.503, de 

23 de setembro de 1997 (que instituiu 

o Código de Trânsito Brasileiro), para 

limitar o tempo ininterrupto de direção 

do motorista de caminhão ou ônibus 

trafegando em rodovia. 

De acordo com o projeto aprova-

do pelos congressistas, passa a ser 

vedado ao motorista de caminhão ou 

ônibus trafegando em rodovia dirigir 

ininterruptamente por mais de quatro 

horas. 

Decorrido esse período de tempo, 

o profissional deverá descansar pelo 

menos 30 minutos, de forma contí-

nua ou de modo descontínuo, exceto 

quando tiver de iniciar o período de 

repouso.   

Desde que não comprometa a 

segurança rodoviária e com o objetivo 

de lhe permitir chegar a um lugar de 

parada adequada, o motorista poderá 

prorrogar por até mais uma hora o 

tempo de direção, como forma de  

preservar a segurança das pessoas, 

do veículo ou de sua carga.
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

A Gráfica e Editora Itabira, espe-

cializada na confecção de bilhetes de 

passagens, e que atende hoje 70% 

do mercado no Espírito Santo, está 

ampliando suas operações para todo 

o território nacional. 

A experiência acumulada no aten-

dimento de vários anos ao mercado 

capixaba propiciou à gráfica o desen-

volvimento de produtos e procedimen-

tos que reduzem substancialmente 

A Volvo do Brasil já está rece-

bendo as inscrições para a edição 

2009/2010 do Prêmio Volvo de Se-

gurança no Trânsito. Considerado o 

mais importante na área, o prêmio vai 

selecionar as melhores campanhas, 

ideias e programas desenvolvidos no 

País para um trânsito mais seguro e 

humano. 

O Prêmio Volvo contempla traba-

lhos nas seguintes categorias: “Cida-

de”, “Empresa”, “Geral”, “Imprensa”, 

“Motorista Profissional” e “Transporta-

dores de Cargas e/ou Passageiros”. 

Os vencedores nacionais das catego-

rias “Cidade”, “Empresa” e “Transpor-

tadores de Cargas e/ou Passageiros” 

recebem o Troféu Volvo de Segurança 

no Trânsito” e uma viagem à Suécia, 

sede mundial do Grupo Volvo. Os ven-

cedores das categorias “Imprensa”, 

“Geral” e “Motorista profissional” rece-

bem o troféu, a viagem para a Suécia 

e um auxílio de R$ 3 mil.

Inscrições para o 
18º Prêmio Volvo de 
Segurança

O custo de produção — e con-

sequentemente o preço final — dos 

ônibus pode se tornar mais elevado 

após a entrada em vigor da Resolução 

nº 316, do Conselho Nacional de Trân-

sito, Contran. A resolução estabeleceu 

novas regras para a fabricação de 

veí culos de transporte coletivo (ôni-

bus, vans e microônibus). Também 

fixou prazos para que montadoras e 

encarroçadoras de ônibus passem a 

realizar ensaios de materiais, promo-

ver alterações nas linhas de monta-

gem e produzir veículos que atendam 

plenamente às exigências das regras 

de acessibilidade e de segurança dos 

veículos automotores de transporte de 

passageiros.

O jornal Valor Econômico ouviu 

fabricantes de veículos e carrocerias 

e eles informaram que o percentual 

Custo dos ônibus pode aumentar 
após Resolução nº 316 do Contran

de elevação dos custos ainda não foi 

dimensionado.

As novas regras serão implantadas 

gradativamente até o fim de 2012 e 

aproximam as disposições brasileiras 

das europeias. Alguns requisitos pas-

sarão a vigorar em futuro próximo. Um 

deles é a inclusão de faixas refletivas 

para aumentar a visibilidade nos veícu-

los zero quilômetro, produzidos a partir 

de 1º de janeiro de 2010. A exigência 

também se estenderá à frota já em 

circulação hoje no País.

Outro exemplo é a proibição de 

que sejam utilizados no eixo diantei-

ro dos veículos, pneus reformados, 

seja pelo processo de recapagem, 

recauchutagem ou remoldagem, bem 

como de rodas com quebras, trincas 

ou deformações, ou consertos, em 

quaisquer dos eixos. 

Gráfica do Grupo Itapemirim 
oferece segurança em bilhetes

a possibilidade de fraudes em pas-

sagens rodoviárias municipais, inter-

municipais e interestaduais. “Nosso 

objetivo agora é oferecer essa mesma 

solução, já testada e aprovada, a 

outras empresas de transporte de 

passageiros de todo o País”, explica 

o gerente Clóves Custódio.

Mais informações podem ser ob-

tidas no site www.itabira.com.br, ou 

pelo telefone 0800 704 2480.
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Nada menos que 6.000 motoristas 

de caminhão são treinados anualmen-

te pela Mercedes-Benz. Desse traba-

lho da montadora resultam, para os 

clientes da marca, significativa redu-

ção no consumo de combustível, mais 

Todo ano, a Mercedes-Benz treina 6.000 motoristas

segurança, menor desgaste de pneus 

e menor quantidade de manutenções 

corretivas nos veículos. São mais de 

140.000 horas de treinamento, com 

cursos que não só ajudam a melhorar o 

desempenho dos caminhões como via-

Nos cursos, os profissionais aprendem como obter o melhor aproveitamento dos veículos. 

A Scania comemorou no dia 29 de 

maio os 50 anos da inauguração da 

sua fábrica de motores no Brasil — a 

primeira unidade de produção fora da 

Suécia. O projeto buscava atender 

às exigências de nacionalização de 

conteú do adotadas naquele momento 

pelo governo brasileiro. Hoje, o Brasil 

abriga uma das quatro principais 

unidades completas de produção da 

Scania. O mercado brasileiro também 

é o maior da história da marca.

Em 1959, a fábrica foi localizada 

no bairro do Ipiranga, na cidade de São 

Paulo. O primeiro motor produzido foi 

um modelo D10, com seis cilindros e 

potência de 165 HP. No fim de 1962, 

as instalações foram transferidas para 

São Bernardo do Campo.

Volvo lança os modelos B9SALF de 
ônibus articulados e biarticulados

bilizam o melhor aproveitamento dos 

recursos disponíveis nos veículos. Os 

motoristas também são esclarecidos 

sobre a importância de sua atuação 

para a preservação ambiental.

Desde 1982 a Mercedes-Benz 

oferece cursos de especialização para 

clientes frotistas. Em 27 anos, foram 

treinados cerca de 200.000 motoris-

tas e monitores de clientes da marca. 

O curso é denominado Técnicas de 

Operação, e ministrado nas versões 

básica e avançada. Proporciona ga-

nhos concretos em aspectos vitais do 

uso do veículo, melhorando em média 

25% sua autonomia. Há também 

melhora média de 20% no tempo de 

percurso e, ainda, redução próxima de 

50% no número de troca de marchas: 

assim, o esforço do motorista é dimi-

nuído e o câmbio dura mais.

Ônibus com os novos chassis rodam no sistema BRT da capital do Chile, Santiago.  

Há 50 anos a Scania 
começou a produzir 
motores no Brasil

A Volvo Bus Latin America lançou 

no Brasil dois chassis urbanos de 

grande capacidade de transporte: o 

B9SALF articulado e o B9SALF biar-

ticulado. São os únicos do mercado 

brasileiro com 100% de piso baixo, e 

oferecem total acessibilidade aos pas-

sageiros. Estão equipados com motor 

de 9 litros e 360cv de potência, coloca-

do no entre-eixo do primeiro carro.
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No dia 24 de junho, em São Paulo, 

a Marcopolo apresentou aos principais 

clientes de todo o Brasil sua nova linha 

de carroçarias de ônibus rodoviários, 

denominada Geração 7. Elas come-

çam a ser produzidas em agosto.

Por enquanto, serão oferecidos os 

modelos Viaggio 900, Viaggio 1050, 

Paradiso 1050 e Paradiso 1200. 

Todos podem ser montados sobre 

os chassis rodoviários das principais 

montadoras brasileiras. Ainda não 

serão substituídos os modelos da 

Geração 6.

Com a Geração 7, a Marcopolo 

acredita ter criado um novo padrão 

de qualidade, conforto, segurança, ro-

bustez e economia. José Rubens de la 

Rosa, diretor-geral da encarroçadora, 

afirma que os modelos vão muito além 

do design bonito e futurista: “Os veícu-

los são mais confortáveis e seguros, 

podem transportar até quatro passa-

geiros a mais que os concorrentes em 

configuração similar, e gastam cerca 

de 10% menos quando computada a 

economia de combustível, o menor 

desgaste dos pneus e dos freios, e a 

manutenção facilitada”.

Marcopolo lança sua nova linha de 
carroçarias rodoviárias: Geração 7  

Os novos ônibus pesam, em mé-

dia, 500 quilos menos, e apresentam 

menor coeficiente aerodinâmico. A ori-

ginalidade do design pode ser vista, por 

exemplo, na integração entre a parte 

superior da frente e o teto do veículo, 

com linhas em formato de gota que 

possibilitam embutir o equipamento de 

ar-condicionado. O acabamento lateral 

externo é liso, sem superfícies salien-

tes. Os aros das rodas são em peça 

única de alumínio estampado.

Outro detalhe interessante e econô-

mico diz respeito aos farois, indicado-

res de direção dianteiros e traseiros, 

luzes traseiras de posição e de freio, 

luzes deliminadoras e brake-light, que 

utilizam a tecnologia de LEDs.

Outras soluções novas foram intro-

duzidas na cabine do motorista e no 

salão de passageiros: poltronas mais 

largas, descansa-pernas regulável, 

porta-pacotes mais profundos, parede 

corrediça para separação entre os pas-

sageiros e o ambiente do motorista, e 

um inovador sistema de “abas”, ou sa-

télites, com teclas, que se aproximam 

ou se distanciam do motorista para sua 

maior comodidade ao dirigir. 

Os novos ônibus são mais leves e têm visual mais limpo e aerodinâmico.

No porta-focos, luz de leitura em LEDs.

Novas poltronas, mais ergonômicas.

Painel com abas laterais móveis.

Novos conjunto de farois em LEDs.

Retrovisor externo com maior visibilidade.
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Da mesma maneira como inves-

tem cada vez mais na preparação e 

no desenvolvimento de seu pessoal, 

as empresas do setor de transporte 

rodoviário de passageiros mantêm uma 

atuação crescente na área social. O ob-

jetivo é oferecer às comunidades onde 

elas se inserem alguns dos benefícios 

já proporcionados aos seus colabo-

radores, principalmente por meio de 

projetos relacionados à educação e 

formação de cidadania.

Dois exemplos dessa preocupação 

são dados pelas empresas do Grupo JCA 

(1001, Auto Viação Catarinense, Viação 

Cometa, Rápido Macaense, Expresso do 

Sul e Rápido Ribeirão Preto) e do Grupo 

Santa Cruz  (Viação Santa Cruz, Expres-

so Cristália e Viação Nasser). 

A Fundação JCA, mantida pelas 

empresas do Grupo JCA, com sede 

em Niteroi (RJ), apoia alunos caren-

tes da rede pública desde o ensino 

fundamental e proporciona formação 

profissional aos jovens, tendo como 

meta a sua inserção no mercado de 

trabalho. Os jovens são indicados por 

escolas públicas parceiras do Instituto, 

e têm idade entre 13 e 15 anos. Uma 

das condições é que pertençam a fa-

Empresas de transporte rodoviário de passageiros 
dão ênfase cada vez maior ao trabalho na área social

mílias com renda per capita de até ¾ 

do salário mínimo.

Atualmente, são desenvolvidos dois 

programas. O Fortalecendo Trajetórias 

oferece apoio a alunos da rede pública 

que apresentem notável desempenho 

escolar. São proporcionados bolsas 

de estudo, material didático, uniforme, 

alimentação, transporte e acompanha-

mento psicopedagógico.

Já o Programa Oficina de Ensino 

tem como foco a educação e formação 

profissional de jovens, visando sua 

inserção no mercado de trabalho. Os 

cursos profissionalizantes estão orien-

tados à preparação dos jovens de 18 

a 24 anos para atuarem nas diversas 

áreas do setor de transporte. São eles: 

Mecânica diesel e injeção eletrônica, 

eletricidade veicular e refrigeração de 

ônibus, pintura de ônibus, auxiliar de 

plataforma e auxiliar administrativo. Nos 

últimos cinco anos, mais de 700 jovens 

foram atendidos pelo Instituto JCA.    

No caso do Grupo Santa Cruz, foi 

criado há 12 anos o ICA — Instituição 

de Incentivo à Criança e ao Adolescente. 

Sua atuação está voltada às crianças e 

adolescentes da cidade de Mogi Mirim 

(SP), com o objetivo de transformar 

suas realidades sociais. O ICA busca 

desenvolver em crianças, adolescentes 

e jovens que se encontrem em situação 

de vulnerabilidade social a consciência 

de suas potencialidades, mediante o 

aprimoramento moral, ético e de cida-

dania. São desenvolvidos projetos nas 

áreas educacional, cultural e social, no 

âmbito de um programa denominado 

Carpe Diem. 

Hoje, a instituição atende direta-

mente 200 crianças e adolescentes 

entre 10 e 18 anos. Uma nova sede 

está sendo construída, o que permitirá 

ao ICA atender a pelo menos mais 100 

crianças por ano. 

Na área social, são oferecidos 

cursos gratuitos no segmento metal-

mecânico para maiores de 14 anos; 

orientação e incentivo ao desenvol-

vimento afetivo e à saúde sexual de 

adolescentes entre 13 e 18 anos, e 

desenvolvidas ações voltadas à capa-

citação profissional de deficientes. Na 

parte educacional, são implementadas 

ações de incentivo à leitura e, na parte 

cultural, proporcionam-se atividades de 

especialização musical e de iniciação 

e aperfeiçoamento nas atividades de 

circo, teatro e dança.

Na Fundação JCA, jovens são preparados para o mercado de trabalho.  O ICA desenvolve atividades como dança, teatro e circo.
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