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ABRATI na campanha de 
defesa dos direitos do idoso

A Secretaria de Direitos Humanos 

da Presidência da República (SDH/PR) 

e o Conselho Nacional dos Direitos 

do Idoso (CNDI), em parceria com a 

ABRATI e outras entidades, lançou 

no dia 15 de junho a Campanha 

Nacional de Conscientização sobre 

a Violência contra a Pessoa Idosa. 

Neste ano, o foco são os transportes 

coletivos urbano e rodoviário. Com o 

intuito de conscientizar os usuários, 

motoristas e demais trabalhadores na 

relação com os idosos, foram  afixados 

cartazes nos ônibus e nos terminais 

rodoviários com o slogan “As pessoas 

idosas têm o direito de ir e vir com 

segurança e tranquilidade. Respeitar 

esse direito é um ato de cidadania”.

A ABRATI agradece às empresas 

que apoiaram a campanha, que é ma-

neira de valorizar a imagem do setor 

perante a sociedade e o poder público.

Campanha busca assegurar aos idosos o direito de ir e vir com segurança e tranquilidade.

A Auto Viação 1001 investiu 

mais de R$ 50 milhões na compra 

de 120 novos ônibus. Parte é 

de veículos encarroçados com o 

modelo Marcopolo G7. Do total, 

20 carros já foram en tregues e en-

traram em operação: são 14 exe-

cutivos com poltronas semileito, 

dois modelos leito e quatro con-

vencionais, todos para atender 

à linha da empresa entre o Rio 

de Janeiro e São Paulo.   Pág. 5

As empresas de transporte rodo-

viário interestadual e internacional 

de passageiros têm até o dia 21 de 

agosto para implantar o SAC — Servi-

ço de Atendimento ao Consumidor. A 

Resolução nº 3.535, da ANTT, dirimiu 

dúvidas sobre o assunto. A partir de 

21 de agosto, o tempo de espera da 

ligação para falar com o atendente, 

Auto Viação 1001 
compra mais 
120 ônibus novos

Sai Resolução 
sobre remessa de 
documentos

ANTT regulamenta o SAC no 
setor rodoviário de passageiros

no SAC, não poderá ultrapassar 60 

segundos. As informações solicitadas 

pelo consumidor serão prestadas 

imediatamente e suas reclamações 

deverão ser resolvidas em até cinco 

dias úteis a partir do registro. As liga-

ções para o SAC serão gratuitas e o 

serviço deverá funcionar 24 horas por 

dia, sete dias por semana.  Pág. 2  

A Agência Nacional de Transpor-

tes Terrestres baixou a Resolução 

nº 3.524, que disciplina o envio de 

demonstrações financeiras e dos 

dados de desempenho operacional 

pelas empresas prestadoras de 

serviços de transporte rodoviário 

interestadual e internacional de 

passageiros que operam em regi-

me de permissão e de autorização 

especial. Entre outras exigências, 

a Resolução estabelece as diferen-

tes periodicidades para o envio dos 

dados mensais de desempenho 

operacional (de três em três me-

ses); dos demonstrativos contábeis 

em sua forma completa (uma vez 

por ano); os prazos para as remes-

sas e os documentos que devem 

ser encaminhados. 

O texto completo da Resolu-

ção nº 3.524 pode ser acessado 

no site abrati.org.br ou na página 

da ANTT (www.antt.gov.br).
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

A Agência Nacional de Transportes 

Terrestres — ANTT — baixou a Reso-

lução nº 3.535, publicada no Diário 

Oficial da União do dia 21 de junho, 

dirimindo dúvidas de interpretação 

sobre a implantação do Serviço de 

Atendimento ao Consumidor — SAC — 

pelas empresas que prestam serviços 

de transporte rodoviário interestadual 

e internacional de passageiros. A 

implantação foi determinada pelo 

Decreto nº 6.523, de 31 de julho de 

2008. As empresas têm prazo até 

o dia 21 de agosto para implantar o 

SAC. A partir desse dia, o tempo de 

espera da ligação para falar com o 

atendente não poderá ultrapassar 60 

segundos. As informações solicitadas 

pelo consumidor serão prestadas 

imediatamente e suas reclamações 

deverão ser resolvidas em até cinco 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres 
regulamenta o SAC para as empresas do setor

(5) dias úteis a partir do registro. As 

ligações para o SAC serão gratuitas e 

o serviço deverá funcionar 24 horas 

por dia, sete dias por semana. 

O SAC garantirá ao usuário, no pri-

meiro menu eletrônico, as opções de 

contato com o atendente, de reclama-

ção e de cancelamento de contratos 

e serviços. A opção de atendimento 

inicial pelo atendente não deve ser 

condicionada ao prévio fornecimento 

de dados pelo consumidor. Além disso, 

a Resolução define que em casos de 

reclamação e cancelamento de servi-

ços, não é permitida a transferência da 

ligação, devendo todos os atendentes 

possuir atribuições para executar es-

sas funções.

O serviço garantirá o atendimento, 

em caráter preferencial, às pessoas 

com deficiência auditiva ou de fala, 

devendo a empresa atribuir número 

telefônico específico para este fim, po-

dendo ser complementado por outros 

tipos de comunicação.

O usuário poderá acompanhar sua 

reclamação ou pedido pelo número do 

registro, e a empresa deverá gravar 

as conversas e guardá-las por dois 

anos. O áudio pode ser solicitado pelo 

consumidor por um período de 90 dias 

após a reclamação ou pedido. Ainda de 

acordo com a Resolução da ANTT, o 

sistema informatizado deve ser progra-

mado tecnicamente de forma a garantir 

agilidade, segurança das informações 

e o respeito ao usuário.

As empresas prestadoras dos ser-

viços deverão informar a ANTT, para o 

e-mail sacempresas@antt.gov.br, em 

até cinco dias anteriores à implementa-

ção do SAC, os meios de comunicação 

disponíveis para atendimento ao usuá-

rio. E a cada seis meses, encaminhar 

à Ouvidoria da ANTT relatórios com 

o detalhamento dos atendimentos 

efetuados. 

Em caso de descumprimento 

de alguma das determinações as 

multas variam de R$ 1.145,19 a R$ 

3.435,57, conforme a gravidade, para 

as empresas do setor de transporte 

rodoviário de passageiros.

A Resolução nº 3.535 também vale 

para as empresas de exploração de 

infraestrutura rodoviária e ferroviária 

outorgada, e inclui exigências especí-

ficas para elas. 

Para reclamações e cancelamentos de serviços as ligações não poderão ser transferidas.
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O extrapesado Actros 2646 6x4 é o de 

maior potência na linha da montadora.

Este ano, a Induscar-Caio espera produzir 10.000 ônibus na sua fábrica de Botucatu. 

A Mercedes-Benz iniciou as vendas 

do caminhão extrapesado Actros 2646 

6x4 no Brasil. O veículo traz novos 

Mercedes-Benz inicia as vendas 
do extrapesado Actros rodoviário

padrões de tecnologia, segurança e 

conforto para o transporte rodoviário 

de cargas. As primeiras seis unidades 

foram adquiridas pela empresa Fagun-

des Construção e Mineração, do Rio 

Grande do Sul. Ela também comprou 

40 unidades do Actros 4844 8x4 para 

aplicações fora-de-estrada, em ativida-

des de mineração. 

Equipado com o motor eletrônico 

OM 501 LA de 6 cilindros em V (potên-

cia de 456 cv a 1.800 rpm e torque de 

224 mkgf a 1.080 rpm), o Actros 2646 

LS oferece a maior potência da linha de 

caminhões extrapesados rodoviários 

da Mercedes-Benz no País.

A fábrica da Iveco em Sete Lagoas-

(MG) registrou em maio seu recorde 

de produção num único mês no Brasil. 

Foram produzidos 3.368 veículos, 

sendo 1.768 caminhões e 1.600 Fiat 

Ducato. De janeiro a maio de 2010 

foram emplacados no Brasil 4.734 

veículos Iveco. O número corresponde 

a um crescimento de 52,8% sobre o 

mesmo período de 2009.

Iveco bate recorde 
de produção 
em Sete LagoasA Induscar, fabricante dos ônibus 

Caio, instalada em Botucatu, no in-

terior paulista, trabalha para superar 

em 2010 a marca dos 10 mil ônibus 

produzidos. Até abril, conforme as 

estatísticas da FABUS, a Induscar-Caio 

produziu 2.960 carroçarias e alcançou 

uma participação de 29% do mercado. 

Na avaliação da encarroçadora, as 

condições são favoráveis para que 

ela possa continuar crescendo nos 

mercados interno e externo. 

Induscar-Caio vê condições para 
produzir 10.000 ônibus em 2010

Nos primeiros quatro meses de 

2010, a Induscar-Caio embarcou  506 

carrroçarias destinadas ao mercado 

externo, com crescimento de 370% 

sobre igual período de 2009.

Recentemente, a empresa ganhou 

o direito de produzir 2.000 ônibus 

escolares para o Programa Caminho 

da Escola, do governo federal, em lici-

tação liderada pela MAN-Volkswagen. 

A Caio fará a carrroçaria sobre chassis 

Volksbus produzidos em Resende (RJ).

Marcopolo investe 
mais R$ 60 milhões 
em suas operações

A Marcopolo vai investir R$ 60 

milhões até o fim do ano em suas 

operações no Brasil e no exterior. Os 

recursos são parte de um programa 

de investimentos de R$ 330 milhões, 

iniciado em 2008, para modernização 

das fábricas e dos processo produti-

vos, e para o desenvolvimento da linha 

de produtos.  

Segundo José Rubens de la Rosa, 

diretor-geral da Marcopolo, a maior 

parte dos investimentos está sendo 

aplicada nas unidades brasileiras de 

Ana Rech e Planalto, em Caxias do Sul, 

e na Ciferal, no Rio de Janeiro. 
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José Rubens de la Rosa, da Marcopolo.
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Com a formatura de mais três 

turmas, a Escola de Formação Profis-

sional Marcopolo comemorou no fim 

de maio 20 anos de funcionamento. 

Com foco na inclusão social, a escola 

alia teoria à prática e oferece cursos 

profissionalizantes a jovens da co-

munidade, primeiro emprego remu-

Escola de Formação Profissional da 
Marcopolo comemora 20 anos

nerado e a possibilidade de construir 

uma carreira sólida  na empresa. Em 

20 anos, a EFPM já formou mais de 

600 profissionais. Para as turmas de 

2010/2011, a principal mudança é a 

ampliação, de 60 para 90, do número 

de vagas nas unidades da EFPM Ana 

Rech e Planalto. 

A escola tornou-se um modelo bem-sucedido de formação profissional na empresa.  

Luís Carlos Pimenta: novas funções.

A Ouro Verde Transporte e Lo-

cação, de Curitiba, comprou 150 

caminhões Mercedes-Benz. Do total, 

foram entregues 46 unidades do 

caminhão pesado Axor 3344 S 6x4 

cavalo-mecânico e 37 unidades do 

Axor 3344 P 6x4 plataforma. Também 

já estão em operação no cliente 44 

unidades do pesado 2726 6x4 e 15 

unidades do semipesado 1718 4x2, 

ambos da linha tradicional. A empre-

sa compradora está ampliando seus 

negócios e buscando novos clientes 

no setor de etanol, um dos seus ra-

mos de atuação que tem registrado 

crescimento expressivo.

Antes de fechar a compra, a Ouro 

Verde testou o caminhão pesado Axor 

3344 S, durante um ano, nas severas 

atividades do setor de etanol. Os tes-

tes foram acompanhados pela equipe 

de Vendas da Mercedes-Benz e pelo 

concessionário Divesa.

Luís Carlos Pimenta, com mais 

de 30 anos de serviços prestados 

ao Grupo Volvo, assume no dia 1º de 

agosto o cargo de presidente da Volvo 

Bus Latin America e a responsabilida-

Luís Carlos Pimenta assume no
dia 1º a Volvo Bus Latin America

Ouro Verde amplia 
operações e compra 
mais 150 caminhões
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O Banco Mercedes-Benz tem novo 

diretor comercial. É Angel Martínez, 

que completou 15 anos de atuação na 

Mercedes-Benz. Norte-americano cria-

do no Brasil, Martínez começou sua 

trajetória profissional no Grupo Daim-

ler em 1995, nos Estados Unidos. 

Também passou pela Bélgica, Itália, 

Argentina e voltou ao Brasil em 2000 

para trabalhar na Mercedes-Benz. 

Em maio, o Banco Mercedes-Benz 

atingiu novo recorde de desempenho, 

liberando R$ 369,4 milhões, com um 

aumento de 27% na comparação com 

maio de 2009.

de integral pelas operações de ônibus 

urbanos e rodoviários da montadora 

em toda a América Latina. Ele substitui 

o sueco Per Gabell, que está indo para 

o México, onde assumirá nova função 

de liderança no grupo.

Desde 2002 Pimenta era respon-

sável por todo o pós-venda das áreas 

de ônibus e caminhões da marca no 

continente. Anteriormente, havia presi-

dido a Volvo Cars Brasil. No âmbito de 

sua nova função incluem-se as áreas 

de projetos, industrialização e comer-

cialização de ônibus, além de soluções 

de transporte coletivo. Estará baseado 

em Curitiba.

Novo diretor 
comercial do Banco 
Mercedes-Benz
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Um ônibus Multego Marcopolo vem 

sendo utilizado na cidade de Joanes-

burgo, África do Sul, para transportar 

os jogadores e a delegação da seleção 

brasileira de futebol nos treinos e jogos 

da Copa do Mundo. O ônibus foi pro-

duzido pela Marcopolo no Brasil sobre 

Ônibus Marcopolo transporta a 
seleção brasileira na África do Sul

chassi Mercedes-Benz 0500 2436 

RSD. Conta com isolamento acústico 

sobre o rodado traseiro e na plata-

forma do motor, e tem 48 poltronas 

executivas revestidas em couro. Sofá 

e mesa para jogos na parte traseira, 

sistema de áudio, ar-condicionado 

climatizado, aparelho de DVD e mo-

nitores de tela plana completam os 

equipamentos.

Também com vistas à Copa do 

Mundo, a Marcopolo forneceu mais de 

700  rodoviários e urbanos destinados 

ao transporte de passageiros e dos 

atletas participantes da competição 

— inclusive da seleção anfitriã, a da 

África do Sul. 

A Marcopolo tem fábrica na Áfri-

ca do Sul desde 2000, que atende 

também aos países vizinhos. No ano 

passado, dos mais de 800 ônibus 

comercializados na região, 560 foram 

produzidos na planta de Joanesburgo.

O Multego da seleção brasileira, produzido 

pela Marcopolo em Caxias do Sul.

O Actros atual representa a terceira geraçao  

do caminhão lançado em 1996.

A Auto Viação 1001 investiu mais 

de R$ 50 milhões na compra de 120 

novos ônibus, parte deles com car-

roçarias Marcopolo G7. Do total, 20 já 

foram entregues e entraram em opera-

ção: são 14 executivos com poltronas 

semileito, dois modelos leito e quatro 

convencionais, todos para atender à 

linha Rio de Janeiro-São Paulo. Até o 

fim do ano, a empresa receberá mais 

54 rodoviários destinados a suas 

rotas estaduais e 46 urbanos com 

chassi Mercedes-Benz OF 1722 com 

carroçaria Marcopolo modelo Viale.

A empresa também está revi-

talizando seus pontos de venda 

nas rodoviárias. As bilheterias da 

Rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro, 

receberam nova programação visual. 

Está prevista, ainda para este ano, 

a ampliação da Sala VIP da empresa 

no terminal, e a construção da Sala 

Net para uso dos clientes da 1001 e 

das outras empresas do Grupo JCA. 

Além disso, estão sendo instalados 

terminais de autoatendimento para 

compra e retirada de passagens nas 

rodoviárias. O Terminal Rodoviário Ro-

berto Silveira, em Niterói, foi o primeiro 

a receber o novo serviço, que será 

estendido a outros terminais operados 

pela companhia.

Simultaneamente, a companhia 

continua investindo nos programas 

permanentes voltados ao desenvolvi-

mento profissional e ao bem-estar dos 

seus colaboradores. Diversas gara-

gens e a sede da empresa receberam 

novas instalações e refeitórios. Para 

os motoristas, alojamentos completa-

mente novos para descanso e salas 

de TV. Houve investimentos em novas 

salas, com equipamentos modernos 

para aprendizado.

Viação 1001 investe 
em infraestrutura, 
frota e pessoal 

Os leitores da revista britânica Tru-

ck & Driver elegeram o Actros 2009 da

Mercedes-Benz o “Caminhão da Déca-

da”. Participaram dessa escolha os dez 

Mercedes-Benz Actros escolhido 
como “caminhão da década”

modelos de “Caminhão do Ano” vence-

dores entre 2001 e 2010. Desde que 

o Actros foi lançado, em 1996, cerca 

de 650.000 unidades já foram vendi-

das. A atual e terceira geração desse 

caminhão para transporte rodoviário 

chegou ao mercado em março de 2008 

e continua sendo a primeira e única a 

dispor do sistema de frenagem Active 

Brake Assist. 

Na Alemanha, em pesquisa junto 

aos leitores da Editora ETM, as vans, 

caminhões, ônibus e serviços Merce-

des-Benz se destacaram nas catego-

rias “Os melhores veículos comerciais 

de 2010” e “As melhores marcas”, 

aparecendo em sete primeiros lugares.
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O 500 RSD. 
Retorno garantido.

Usando os parâmetros do Progra-

ma de Controle da Poluição do Ar por 

Veículos Automotores (Proconve), a 

Associação Nacional das Empresas 

dos Transportes Coletivos (NTU) rea-

lizou uma série de simulações para 

determinar o volume das emissões de 

dióxido de carbono dos automóveis, 

motocicletas e ônibus urbanos. Os 

resultados apontaram que um carro 

joga no ar nove vezes mais dióxido 

de carbono (CO
2
) per capita do que o 

ônibus, considerada a mesma relação 

per capita (passageiro). No caso da 

motocicleta, as emissões chegam a 

17 vezes mais. O problema se torna 

ainda mais grave quando se considera 

que 80% da população brasileira se 

concentram nas grandes cidades.

Um levantamento divulgado este 

ano pelo Ministério do Meio Ambiente 

apontou que o transporte coletivo é 

responsável por 2% das emissões de 

monóxido de carbono (CO), 14% de NOx 

(óxidos de nitrogênio) e 11% de CO
2
 

(dióxido de carbono), enquanto o trans-

Estudo da NTU aponta que emissões dos 
ônibus por passageiro são muito mais baixas

porte individual lança na atmosfera 

83% de CO, 9% de NOx e 23% de CO
2
.

Segundo Marcos Bicalho dos 

Santos, diretor superintendente da 

NTU, 30% dos deslocamentos da 

população brasileira são realizados 

em meios motorizados e individuais, 

que ocupam 70% das vias de circu-

lação. Isso contribui fortemente para 

comprometer a qualidade do ar e do 

trânsito urbano nas cidades. O espaço 

restante é dividido entre os ônibus 

urbanos, caminhões e outros veículos 

de carga.  Fica claro que, no caso do 

segmento de transporte, uma das 

medidas para baixar o nível das emis-

sões é o estímulo contínuo ao uso dos 

ônibus, que normalmente transportam 

de 70 a 80 passageiros. Um ônibus é 

capaz de substituir 50 automóveis ou 

70 motocicletas. 

A frota brasileira de ônibus é de 

105.000 veículos, que transportam dia-

riamente 55 milhões de passageiros.

Considerando o número de passageiros por veículo, os ônibus poluem nove vezes menos.
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