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As Associadas escolhem dia 14 
nova Diretoria e Conselho Fiscal

Preço do óleo 
diesel é reajustado 
em 15%

Dia 19 Sérgio Braga recebe título de Cidadão de Salvador
No dia 19 de maio, na Câmara de Vereadores de Salvador, 

Bahia, será entregue ao Presidente da ABRATI e do SETPS 

— Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de 

Salvador, Sérgio Augusto de Almeida Braga, o título de Cida-

dão de Salvador. O título foi proposto pelo  Vereador Sandoval 

Guimarães, do PMDB, e aprovado por unanimidade. 

Além de sua atuação em diversos setores da economia, 

Sérgio Braga já ocupou vários cargos em entidades repre-

sentativas empresariais na Bahia, como na Associação das 

Empresas de Transportes Coletivos Urbanos de Feira de 

Santana; e nas federações de transportes de passageiros 

da Bahia e Sergipe, além de outras atuações em órgãos de 

classe de abrangência nacional. 

Sérgio Augusto de Almeida Braga nasceu em 8 de agosto 

de 1954 em Caratinga-MG. Diplomado em Ciências Contá-

beis, Administração de Empresas e Ciências Econômicas 

pela PUC-MG, foi sócio dos Escritórios Lopes Sá, diretor-

O Governo autorizou reajuste 

de 15% no preço do óleo diesel e 

de 10% no preço da gasolina. Os 

dois reajustes entraram em vigor 

no dia 2 de maio. O reajuste na 

gasolina será compensado com a 

redução da cobrança da CIDE, de 

R$ 0,28 por litro para R$ 0,18. O 

reajuste do diesel afetará o setor 

de transporte rodoviário. Pág. 2

O Presidente Sérgio Augusto de 

Almeida Braga convocou Assembléia 

Geral Ordinária das Associadas para 

as 10 horas do dia 14 de maio de 

2008, na sede da entidade, em Bra-

sília (Setor de Autarquias Sul, Quadra 

1, Bloco J, Edifício CNT, Torre A, 8º 

andar), com a finalidade de proceder 

a eleição da Diretoria e do Conselho 

Fiscal para o período de 23 de junho 

de 2008 a 22 de junho de 2011. A 

convocação cumpre o estabelecido 

no art. 19, na letra “a” do art. 22, na 

letra “k” do art. 26, e nos arts. 37 a 

42 do Estatuto da ABRATI.  

O art. 16 do Estatuto estabele-

ce que somente poderá votar e ser 

votada a Associada que esteja quite 

com a Tesouraria da ABRATI. Na 

Assembléia, somente poderão votar 

representantes das Associadas ao 

nível de Diretor ou Sócio-Gerente, ou 

pessoa expressamente credenciada, 

por procuração específica. Cada pro-

curador somente poderá representar 

e votar por uma Associada.

Para se informar sobre os diversos 

procedimentos e etapas do processo 

eleitoral, a Associada poderá consultar 

o Capítulo V, Seção I do Estatuto.

O Presidente Sérgio Augusto Braga 

reiterou que a participação de todas as 

Associadas na eleição é fundamental 

para que a ABRATI possa continuar 

cumprindo as finalidades previstas no 

Estatuto e fortalecendo a sua condição 

de interlocutora do setor de transporte 

rodoviário de passageiros perante as 

autoridades constituídas nos diferen-

tes níveis da Administração Pública.     

Câmara atenua 
restrições à venda 
de bebidas

A Câmara dos Deputados fez 

várias mudanças na legislação 

que dispõe sobre a venda de 

bebidas alcoólicas por estabeleci-

mentos localizados à margem de 

rodovias federais. Pág. 6

presidente da Transul 

Transportes Urbanos 

Ltda. e da Transportes 

Sol S/A, membro do 

Conselho de Administra-

ção, além de diretor da 

Companhia São Geraldo 

de Viação.

Dentre as condeco-

rações recebidas pelo 

empresário, destacam-

se as Medalhas “Santos 

Dumont” e “Inconfiden-

tes”, do Governo do 

Estado de Minas Gerais, e “Ordem do Mérito Legislativo”, 

da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, e a do Mérito 

Mauá, concedida pelo Governo do Distrito Federal.

Sérgio Augusto Braga.
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Governo aumenta preço do óleo 
diesel (15%) e da gasolina (10%)

Showbus mostra 
o melhor do ônibus 
Mercedes-Benz

Recursos para a compra de ônibus 
escolares já estão sendo liberados
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Desde o dia 2 de maio está em 

vigor o reajuste de 10% no preço da 

gasolina e de 15% do óleo diesel 

nas refinarias. Ao mesmo tempo, o 

Governo promoveu uma redução na 

cobrança da CIDE — Contribuição de 

Intervenção no Domínio Econômico. 

No caso da gasolina, o imposto caiu 

de R$ 0,28 por litro para R$ 0,18. Em 

relação ao diesel, a redução será de 

R$ 0,07 por litro para R$ 0,03.

Desta forma, segundo o ministro 

da Fazenda, Guido Mantega, o aumen-

to na gasolina não será sentido pelos 

consumidores. No que se refere ao 

diesel, porém, ele admitiu que haverá 

aumento de 8,8% nas bombas, em-

bora insista em afirmar que o impacto 

desse reajuste nos índices de inflação 

não passará de 0,015 ponto percen-

tual. O diesel é um dos principais 

insumos e componentes de custo do 

Concluída a fase licitatória do 

programa Caminho da Escola, desti-

nado a fornecer ônibus novos para as 

escolas de municípios de todo o país, 

foram liberados em abril recursos da 

ordem de R$ 36 milhões a estados e 

municípios. O dinheiro corresponde 

Nos dias 12, 13 e 14 de maio, 

a Mercedes-Benz do Brasil está rea-

lizando em sua unidade industrial 

de Campinas-SP um grande evento 

voltado aos clientes do segmento de 

ônibus na América Latina. Em área 

de mais de 10.000 m2, foi montada 

uma grande exposição de produtos e 

serviços para o setor de transporte de 

passageiros.    

Estão sendo apresentados os 

lançamentos da montadora e de-

monstrada sua expressiva atuação no 

segmento, que a coloca como maior 

fabricante de ônibus da América Latina 

e líder nas vendas para o mercado 

brasileiro e nas exportações. 

Para o evento, a Mercedes-Benz 

também reúne jornalistas de vários 

países, especializados em ônibus.

setor de transporte rodoviário, seja de 

passageiros, seja de cargas.

O Governo estima que a redução 

da CIDE resultará em perda nominal 

de receita da ordem de R$ 2,5 a R$ 

3 bilhões.

Os ônibus seguem o padrão desenvolvido especialmente para o transporte de escolares.

à segunda parcela do PNATE (Progra-

ma Nacional de Apoio ao Transporte 

Escolar). As demais parcelas serão 

liberadas mensalmente até novembro 

deste ano. Neste ano, as encarroçado-

ras deverão entregar às escolas cerca 

de 2.500 novos ônibus.

Segundo o Ministro da Fazenda, os 

aumentos não atingem os consumidores.
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Volkswagen-Resende tem novo Gerente de Marketing

A Mercedes-Benz adota novo conceito para as 
instalações de seus concessionários de todo o país 

Para aumentar a agilidade e me-

lhorar ainda mais o atendimento e a 

qualidade na prestação de serviços 

para clientes de veículos comerciais, 

a rede de concessionários da marca 

Mercedes-Benz está recebendo várias 

inovações em termos de projeto arqui-

tetônico, identidade visual e localiza-

ção. Até agora, as mudanças foram 

adotadas por 30 concessionários. 

O programa de renovação estimula 

as empresas a atuarem mais perto das 

operações dos clientes, levando as 

instalações para rodovias de intensa 

movimentação de caminhões, nas 

regiões de maior crescimento. “Quere-

mos atender bem, no lugar certo, com 

instalações adequadas ao perfil dos 

clientes e ao tipo de produto de que 

eles necessitam”, explica Tânia Silves-

tri, diretora de Marketing e Desenvol-

vimento da Rede de Concessionários 

da Mercedes-Benz do Brasil. 

A Mercedes-Benz vem dando total 

apoio aos concessionários na imple-

mentação do novo conceito. O suporte 

oferecido envolve consultoria nas eta-

pas de escolha do local, de projeto e 

de construção. O objetivo é otimizar a 

rotina de atendimento no concessio-

nário. Por exemplo, o cliente passa a 

contar com maior facilidade de acesso, 

podendo ingressar nas amplas vagas 

da recepção de serviço ou na oficina 

de produto de Pós-Vendas. Em 1998, 

tornou-se analista de Marketing do 

Produto. Em 2002, foi promovido a 

supervisor de Marketing do Produto e 

passou a criar também as estratégias 

de promoção para apoio a vendas de 

ônibus. 

Já como gerente interino, também 

coordenou a participação da Volkswa-

gen Caminhões e Ônibus no Salão 

Internacional do Transporte de São 

Paulo, a mais importante feira do seg-

mento no país, e toda a estratégia de 

lançamento da linha de caminhões ex-

trapesados VW Constellation 19.370, 

31.370, 25.320 e 25.370. 

com seu caminhão e até com carreta. 

Isso agiliza a prestação de serviços, 

com o cliente retornando rapidamente 

à sua atividade de transporte. 

O programa inclui a aplicação de 

novo padrão de identidade visual da 

concessionária, e também envolve os 

processos internos e a atuação dos 

profissionais das várias áreas.

Ricardo Barion: efetivado no Marketing.
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Ricardo Barion, 33 anos, é o novo 

gerente de Marketing da Volkswagen 

Caminhões e Ônibus. Barion ocu-

pava interinamente a função desde 

setembro de 2007, e agora se torna 

o mais jovem executivo a ocupar o 

cargo na montadora. O novo gerente 

dá continuidade à tarefa de coordenar 

desde o planejamento de produtos 

até a estratégia de comunicação da 

empresa, que há mais de cinco anos 

consecutivos é líder brasileira em 

vendas de caminhões acima de cinco 

toneladas de peso bruto total. 

Paulistano, casado, Ricardo Barion 

iniciou sua carreira como estagiário 

na Ford do Brasil, em 1996. No ano 

seguinte, ingressou na Volkswagen 

Caminhões e Ônibus como analista 

Novo visual valoriza a marca Mercedes-Benz e o nome do concessionário.
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Marcopolo figura de novo entre as 
melhores em cidadania corporativa

Submetido a eventual situação de risco (por exemplo, a necessidade de fazer uma 

manobra brusca), o ônibus equipado com o sistema ESP mantém a estabilidade. 

Pelo segundo ano consecutivo, a 

Marcopolo foi classificada como uma 

das Melhores Empresas em Cidadania 

Corporativa no Brasil. A escolha foi 

feita com base em levantamentos 

estatísticos da atuação das empre-

sas em práticas de responsabilidade 

social, na análise dos seus balanços 

sociais e em informações colhidas 

junto ao Instituto Ethos, à Bovespa, 

IBGC e revista Exame. 

A encarroçadora de Caxias do Sul 

foi apontada como uma das princi-

Mascarello produz 
a versão 2008 do 
urbano GranVia

A Mascarello lançou a versão 

2008 do ônibus urbano GranVia, com 

inovações no visual e mudanças que 

tornam o veículo mais seguro. Um 

exemplo é a posição das lanternas, 

que agora estão mais distanciadas 

entre si, o que melhora a visibilidade 

dos sinais luminosos de frenagem. 

Na parte dianteira, a área menor do 

pára-brisa ajuda a reduzir o risco de 

eventuais impactos de pedras após a 

passagem de outros veículos. 

A Volvo apresentou na pista do 

Centro de Manutenção da TAM, em 

São Carlos-SP, um ônibus e um ca-

minhão dotados das mais modernas 

tecnologias disponíveis no mundo 

em termos de segurança passiva e 

ativa. Algumas dessas tecnologias 

foram recentemente incorporadas aos 

veículos produzidos pela montadora. 

Outras, são oferecidas opcionalmen-

te aos compradores da marca. Com 

o concurso de pilotos suecos, foram 

feitas — pela primeira vez no Brasil 

— várias demonstrações práticas do 

funcionamento e da eficiência de dis-

positivos que auxiliam nas frenagens, 

favorecem a dirigibilidade, melhoram 

a estabilidade em condições adversas 

e alertam o motorista nos casos de 

condução dispersiva.

Volvo apresenta ônibus e caminhão dotados dos mais 
avançados equipamentos de segurança disponíveis

D
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o “O caminhão e o ônibus que apre-

sentamos representam a vanguarda 

em segurança veicular comercial. 

Somos líderes mundiais nessa área”, 

destacou na ocasião o presidente da 

Volvo do Brasil, Tommy Svensson. 

Segundo Luiz Caparelli, gerente de 

ônibus da Volvo Bus Latin América, 

cerca de 150 unidades Volvo equi-

padas com os novos dispositivos já 

foram negociadas com clientes brasi-

leiros e latino-americanos. 

No caminhão e no ônibus de-

monstrados em São Carlos, estava 

instalado o ESP (Electronic Stability 

Program), sistema que reduz a pos-

sibilidade de derrapagem e capota-

gem nas curvas. Ambos os veículos 

também eram dotados do dispositivo 

ACC2, que auxilia o motorista a 

manter distância segura do veículo à 

frente. Um terceiro equipamento — o 

LKS (Lane Keeping System) alertava 

o condutor sempre que o veículo saía 

da faixa de rodagem. Finalmente, os 

veículos estavam equipados com o 

sistema de freios ABS.

pais empresas em responsabilidade 

ambiental, pelo seu elevado padrão 

de ecoeficiência, proteção ao meio 

ambiente e projetos relacionados às 

questões ambientais. 

Outros aspectos que pesaram na 

escolha foram o seu código de ética, 

a relação com fornecedores, clientes, 

entidades de classe e a comunidade 

em geral, o envolvimento dos colabora-

dores nas ações sociais e a conquista 

e manutenção das certificações SA 

8000, ISO 16000 e ISO 14000. 
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Menos de um mês após a signifi-

cativa redução verificada nos feriados 

prolongados da Semana Santa, as 

rodovias federais voltaram a registrar 

forte elevação no número de acidentes 

e de mortos. O número de mortes, por 

exemplo, cresceu em 29%, passando 

de 75 para 97. Já os acidentes aumen-

taram quase 11%. O fato foi atribuído, 

principalmente, à presença menor do 

policiamento e da fiscalização nas ro-

dovias de todo o país. Na Semana San-

ta, como se recorda, havia sido feito 

um esforço concentrado visando evitar 

a repetição dos alarmantes índices 

registrados nos meses anteriores.  

De acordo com levantamento es-

tatístico feito pela Polícia Rodoviária 

Federal, observou-se uma tendência 

de crescimento do número de mortes, 

sem que tenha havido, necessariamen-

te, uma relação direta com feriados 

prolongados como, por exemplo, o de 

21 de abril (Tiradentes). Como para 

confirmar essa tendência, também 

nas estradas estaduais concedidas do 

Estado de São Paulo houve aumento de 

23% no número de acidentes.

A Polícia Rodoviária Federal aponta, 

como causa mais provável do recru-

descimento do número de acidentes 

o efetivo relativamente reduzido com 

que ela vem trabalhando, o que traz, 

como conseqüência, maior dificuldade 

para cobrir toda a malha rodoviária 

brasileira. 

Diante dessa dificuldade, os co-

mandos se empenham em distribuir 

de maneira estratégica seus efetivos 

em serviço, localizando-os nos pontos 

tradicionalmente mais sensíveis, em-

bora esse critério nem sempre seja 

suficiente para prevenir ocorrências.    

Minas Gerais, Bahia, São Paulo, 

Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul 

são os estados com registros mais 

elevados de acidentes e de ferimentos 

fatais. A própria PRF calcula que, para 

tornar o policiamento mais eficiente, 

seria necessário um efetivo em torno 

de 10.000 homens. No momento, 

estão sendo utilizados pouco mais de 

8.700 policiais rodoviários. 

Outra possível causa apontada foi a 

intensificação das chuvas no período, 

principalmente no Sul e no Sudeste.

Para fiscalizar melhor, a PRF precisaria que seu efetivo fosse aumentado. 
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Polícia Rodoviária Federal registra 
tendência de aumento dos acidentes

A Câmara atenua 
proibição de venda de 
bebidas alcoólicas

A Câmara dos Deputados introduziu 

substanciais modificações na Medida 

Provisória do Governo que proibia a 

venda de bebidas alcoólicas em esta-

belecimentos localizados à margem de 

rodovias federais. O novo texto é bem 

mais brando e estabelece que a proi-

bição fica restrita a rodovias em áreas 

rurais. Estabelecimentos à margem de 

estradas em perímetro urbano ficam a 

salvo da proibição. 

Em compensação, os deputados 

aprovaram punições mais severas 

para aqueles motoristas que forem 

flagrados ao volante após a ingestão 

de bebidas alcoólicas. Quem passar 

pelo teste do bafômetro e apresentar 

mais de 0,6 decilitros de álcool por 

litro de sangue (o equivalente a uma 

taça de vinho), será detido e multado, 

e terá a carteira de motorista suspensa 

por 12 meses. Caso se trate de um 

crime de trânsito, responderá preso 

ao processo.

Todas as mudanças foram acer-

tadas entre os líderes da base aliada 

que apóia o Governo na Câmara e o Mi-

nistro de Relações Institucionais, José 

Múcio. O Ministro da Justiça, Tarso 

Genro, também deu opinião favorável 

à "flexibilização" do texto.  

De acordo com os parlamentares,  

o foco da nova legislação deixa de ser 

dificultar a venda de bebida alcoólica 

nas estradas e passa a ser a punição 

do motorista alcoolizado.

Inicialmente, havia a pretensão de 

também regulamentar a propaganda 

de bebidas alcoólicas, inclusive a das 

chamadas "ices", mas isso foi deixado  

fora da medida provisória e será discu-

tido em um projeto de lei específico.

Agora, o projeto será examinado 

pelo Senado Federal.
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