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Uma blitz realizada no inicio 

de maio na Via Anhanguera, em 

Americana-SP, apreendeu oito 

ônibus clandestinos com quase 

400 passageiros. Eles se dirigiam 

a cidades do interior do Ceará, Ma-

ranhão, Bahia e Piauí. Sabiam que 

os ônibus eram clandestinos e dis-

seram que as passagens haviam 

sido adquiridas pela metade do 

preço estabelecido pela ANTT para 

as empresas regulares. Nenhum 

dos veículos apreendidos dispu-

nha de registro para operação de 

fretamento, nem de autorização 

para viagem e menos ainda de 

apólices válidas de seguro.

Clandestinos 
apreendidos na 
Via Anhanguera

Anfavea promove 
debate sobre novo 
diesel e emissões

A Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automoto-

res promoveu no dia 30 de maio,  

em São Paulo, o evento “Diesel 

e emissões em debate”, com 

o objetivo de levantar e difundir 

informações e esclarecimentos 

sobre a nova legislação para veí-

culos pesados e leves a diesel, 

que entra em vigor no dia 1º de 

janeiro de 2012. Foram discutidos 

os avanços e exigências da nova 

legislação, os novos limites de 

emissões, as novas tecnologias, 

o diesel com baixo teor de enxofre, 

o aditivo à base de ureia, as ne-

cessidades e novas práticas para 

os operadores de transporte e os 

efeitos sobre o meio ambiente. 

Associadas reelegem Renan 
Chieppe e a nova Diretoria 
para o triênio 2011/2014

Em outra assembleia, também na manhã de 24 de maio, o presidente Renan Chieppe e os 

representantes das associadas trataram de temas de interesse do setor.

O presidente Renan Chieppe agradeceu a 

confiança renovada pelas associadas.
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associadas da ABRATI realizaram duas 

assembleias na sede da Associação, 

em Brasília, com a finalidade de 

proceder à eleição da Diretoria e do 

Conselho Fiscal da entidade para o 

período de 23 de junho de 2011 a 22 

de junho de 2014. Renan Chieppe, da 

Viação Águia Branca e atual presiden-

te, foi reeleito por aclamação, tendo 

Luiz Wagner Chieppe, da Viação Salu-

taris e Turismo, sido escolhido vice-

-presidente. Também por aclamação 

foram reconduzidos vários diretores, 

e escolhidos novos nomes. Veja na 

página 2 a relação completa dos repre-

sentantes das associadas que estarão 

à frente da ABRATI a partir de agora.
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Associadas reelegem Renan Chieppe e nova 
Diretoria da ABRATI para o triênio 2011/2014

Nome Empresa Cargo 

Renan Chieppe Viação Águia Branca S/A Presidente

Luiz Wagner Chieppe Viação Salutaris e Turismo S/A Vice-Presidente

Paulo Alencar Porto Lima  Expresso Guanabara S/A Diretor Adm/Financeiro

Carlos Alberto Oliveira Medeiros Taguatur - Taguatinga Transp. Tur. Ltda         Diretor

Claudio Nelson Calhau R. Abreu Viação Santa Cruz S/A Diretor

Francisco Tude de Melo Neto Empresa Auto Viação Progresso S/A Diretor

Jacob Barata Filho Real Expresso Ltda Diretor

Leônidas Elias Júnior Viação Araguarina Ltda Diretor

Letícia Sampaio Kitagawa  Viação Sampaio Ltda Diretora 

Mário Luft  Viação Garcia Ltda Diretor

Paulo Humberto Naves Gonçalves  Empresa de Transportes Andorinha Ltda Diretor

Pedro Antonio Teixeira Planalto Transportes Ltda Diretor

Sandoval Caramori Reunidas S/A – Transportes Coletivos Diretor

Telmo Joaquim Nunes Auto Viação 1001 Ltda Diretor

Washington Peixoto Coura Empresa Gontijo de Transportes Ltda Diretor 

Gentil Zanovello Affonso Expresso Itamarati S/A Conselho Fiscal - Titular

Joel Fernandes Rodrigues Viação Cidade do Aço S/A Conselho Fiscal - Titular 

Roger Mansur Teixeira Pluma Conforto e Turismo S/A   Conselho Fiscal - Titular

Luiz Antonio Pretti Viação Pretti Conselho Fiscal - Suplente

Pedro Nemésio de Faria Viação Motta Ltda Conselho Fiscal - Suplente 

Rinaldo Pires de Miranda Viação Riodoce Ltda Conselho Fiscal – Suplente

Em assembleia das associadas, 

no dia 24 de maio, Renan Chieppe, 

da Viação Águia Branca e atual pre-

sidente, foi reeleito por aclamação, 

tendo Luiz Wagner Chieppe, da Viação 

Salutaris e Turismo, sido escolhido 

vice-presidente. Também por acla-

mação foram reconduzidos vários 

diretores, e escolhidos novos nomes. 

Veja abaixo a relação completa dos 

representantes das associadas que 

estarão à frente da Associação a partir 

de agora. 

Luiz Wagner Chieppe, novo  

vice-presidente da ABRATI. A escolha da nova Diretoria foi feita por aclamação.
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A Comil anunciou um crescimento 

de 15% em suas vendas de ônibus nos 

quatro primeiros meses de 2011. A 

encarroçadora acredita que o segundo 

semestre será ainda melhor e projeta 

dobrar o seu percentual de crescimen-

to. A expectativa é alcançar a produção 

de 20 carroçarias por dia. 

Segundo a companhia, de janeiro 

a abril deste ano foram entregues 

ônibus a mais de 150 clientes de 

todo o País. Uma das compradoras 

foi a Princesa dos Campos, que no 

mês passado recebeu oito ônibus, 

divididos entre os modelos Campione 

3.65 e Campione 3.45, os quais se-

rão utilizados em linhas rodoviárias 

intermunicipais da companhia, que já 

opera 23 carros da marca em suas 

linhas metropolitanas. 

Compra ainda mais expressiva foi 

feita pela Cisne Branco, empresa de 

transporte rodoviário do Maranhão, 

que está recebendo 100 unidades para 

atender as demandas do mercado de 

fretamento. Os veículos são equipa-

A Scania apresentou no dia 10 

de maio, em Porto Alegre, as alter-

nativas da marca em transporte de 

passageiros para sistemas BRT (Bus 

Rapid Transit). O evento fez parte da 

estratégia da montadora de intensifi-

car a busca por soluções viáveis para 

o transporte de passageiros em par-

ceria com os gestores das principais 

cidades brasileiras.  

 Gestores de trânsito urbano e 

clientes tiveram a oportunidade de 

conhecer os chassis K 310 8x2/2 

articulado com 20,30 metros, o K 310 

6x2, também articulado com 18,60 

metros e o K 270 6x2 com eixo dire-

cional e piso baixo. Todos os produtos 

estavam em exposição no local.

Comil cresceu 15% nos primeiros quatro 
meses do ano e quer chegar a 20 ônibus/dia

Scania leva a Porto 
Alegre suas soluções 
para o sistema BRT 

dos com poltronas altas e estofadas, 

cintos de segurança, vidros fumês 

quadripartidos, isolamento térmico e 

acústico, sensores de ré e de estacio-

namento, letreiro eletrônico e pisos 

taraflex, que são mais resistentes.

As carroçarias fornecidas à Princesa dos Campos, já com a pintura da empresa.

O ônibus urbano 7700 Hybrid.

Depois de ter sido testado em 

operação comercial em três capitais 

brasileiras (Curitiba, São Paulo e Rio 

de Janeiro), o 7700 Hybrid, ônibus 

híbrido da Volvo, foi apresentado no 

dia 26 de abril na cidade de Campinas-

-SP. O veículo opera com diesel e 

eletricidade, simultaneamente ou de 

forma independente. De acordo com a 

montadora, proporciona economia de 

ate 35% no diesel e reduz em 80% a 

90% as emissões de poluentes.  
São utilizados dois motores, um 

a diesel e outro elétrico. Este último 

é utilizado para arrancar o ônibus e 

acelerá-lo até uma velocidade de apro-

ximadamente 20 quilômetros por hora, 

e também como gerador de energia 

durante as frenagens. 

A Volvo mostra em Campinas o 
seu ônibus urbano Hybrid 7700
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O Grupo JCA adquiriu 177 chassis 

de ônibus rodoviários B340R, da Vol-

vo, todos na configuração 4x2 e motor 

de 340 cv. Os veículos se destinam ao 

programa anual de renovação de frota 

das empresas Auto Viação 1001, Auto 

Viação Catarinense e Opção Turismo. 

Todos serão equipados com o sistema 

ESP, ou Sistema Eletrônico de Estabili-

dade (em inglês Eletronic Stability Pro-

Durante a Agrishow, realizada 

de 2 a 6 de maio em Ribeirão Preto-

-SP, a Mercedes-Benz deu grande 

destaque aos seus caminhões Axor 

e Actros, procurando demonstrar 

as vantagens proporcionadas pelos 

vários modelos desses dois produtos 

no que diz respeito a produtividade, 

robustez, força, capacidade de carga 

no transporte de grãos, rentabilidade, 

reduzido consumo de diesel e menor 

custo operacional. 

A participação da montadora no 

evento esteve voltada para os seto-

res sucroalcooleiro e florestal, como 

também aos produtores de café, 

laranja, soja, milho e algodão, e aos 

pecuaristas em geral. 

Foram expostos os caminhões pe-

sados Axor Premium 3344 6x4 e Axor 

2831 6x4, indicados para operações 

fora-de-estrada, e o Actros 2646 LS, 

para transporte rodoviário de cargas.

O setor sucroalcooleiro foi o que 

mais chamou a atenção dos visitan-

tes na feira, mas foram destacadas 

também outras importantes atividades 

produtivas, como café, laranja, soja, 

milho, algodão e pecuária.

Mercedes-Benz demonstra na Agrishow as 
vantagens dos seus caminhões pesados

Grupo JCA compra 177 chassis 
Volvo com sistema de estabilidade 

gram), dispositivo de segurança com 

sensores que monitoram a aceleração 

lateral do veículo e que, se necessário, 

atuam no freio para evitar capotamen-

to. Na avaliação de Heinz Kumm Junior, 

diretor executivo da Auto Viação 1001, 

“o ponto forte dos veículos, além dos 

itens de segurança, é o seu alto grau de 

confiabilidade, disponibilidade e baixo 

custo operacional”.

Comil apresenta o 
micro-ônibus Piá 
Saúde em Brasília

Nos dias 10, 11 e 12 de maio, a 

Comil exibiu em Brasília o seu micro-

-ônibus Piá Saúde, projetado para o 

transporte de pacientes. O veículo 

atende às normais sanitárias e à le-

gislação vigente, adotando avançados 

conceitos de acessibilidade, conforto, 

higienização e segurança. Tem capa-

cidade para transportar 18 pacientes.

Caminhão pesado Axor Premium 3344 6x4: operações fora-de-estrada.

O caminhão pesado Actros 2646 LS para transporte rodoviário.
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A Iveco está introduzindo uma gran-

de inovação em sua linha extrapesada, 

o Iveco Stralis NR Eurotronic (460 cv 

de potência), nas configurações 4x2, 

6x2 e 6x4. O modelos são equipados 

de série com transmissão ZF automa-

tizada de 16 marchas, que dispensa 

totalmente o pedal de embreagem.  

O acionamento das marchas é 

feito por meio de teclas localizadas 

no painel, o que torna o caminhão 

muito mais fácil de guiar, além de mais 

confortável e seguro. O dispositivo 

também  contribui para a imediata ele-

vação do nível técnico da condução do 

motorista. Um sistema de telemetria 

— o Sistema Frota Fácil — possibilita 

o completo controle dos custos opera-

cionais de cada veículo. 

A transmissão amplia em até 7% a 

economia de combustível,  ao mesmo 

tempo em que proporciona um siste-

ma de freio motor com até 985 cv de 

potência de frenagem.

Scania lança o novo caminhão 
P 340 6x4, um fora-de-estrada

Iveco apresenta o 
Stralis NR com 
nova transmissão

Um novo caminhão destinado a 

operações fora de estrada foi lançado 

pela Scania: o P 340 6x4, desenvolvido 

especialmente para atender os setores 

de construção, florestal e cana-de-açú-

car. Equipado com suspensão elevada, 

o veículo chegou ao mercado oferecen-

do excelentes condições operacionais 

em locais de difícil acesso. Pode ser 

equipado com caçambas, fueiros ou 

implementos canavieiros.

A cabine do P 340 6x4 tem teto 

solar, revestimento interno e bancos 

em vinil. A intenção é proporcionar uma 

visão privilegiada, além de conforto 

operacional e segurança ao condutor. 

O caminhão dispõe de ar-condicionado 

de série, vidros elétricos, CD Player e 

preparação para rádio PX.

O P 340 6x4 conta ainda com 

adaptações voltadas às principais ope-

rações do segmento fora-de-estrada. 

Para a construção, está equipado com 

escape vertical, tomada de força e 

ejetor de partículas. Os veículos para 

as operações com cana-de-açúcar e 

madeira têm tomada de ar traseira 

alta, o que evita a aspiração de resí-

duos, aumentando a durabilidade do 

filtro de ar. O P 340 6x4: suspensão elevada.  

Michelin lança o novo pneu X 
Multiway e o sistema Vida Total

A Michelin acaba de lançar um 

novo pneu para ônibus e caminhões, 

batizado de X Multiway, na versão 

295/80 R 22.5 XZE. Destina-se ao 

uso em todas as posições, sendo 

otimizado para eixos direcionais de 

ônibus, cavalos-mecânicos, caminhões 

e semi-reboques. O novo pneu tem a 

banda dez milímetros mais larga, utiliza 

um novo composto de borracha de alta 

performance e, segundo o fabricante, 

tem a primeira vida 20% mais longa que 

a do pneu Michelin XZE2+. 

A Michelin destaca uma série de 

avanços no seu novo produto, come-

çando exatamente pela durabilidade. 

Testes comparativos realizados por 

empresas de transporte de cargas e 

de transporte de passageiros (como 

as companhias interestaduais 1001, 

Pluma e Graciosa), apontaram que 

o Multiway pode realmente alcançar 

uma primeira vida 20% mais longa. 

A melhor performance é atribuída ao 

novo composto de borracha e à nova 

Paneu X Multiway XZE, novo lançamento.

arquitetura, que inclui dispositivo de 

proteção mais eficiente no fundo da 

escultura, além de um segundo novo 

composto interno de borracha coloca-

do abaixo das lonas do topo do pneu, 

que  proporciona menor aquecimento 

durante o uso e proteção mais eficien-

te da carcaça contra agressões. Ao 

assegurar a maior durabilidade possí-

vel da carcaça, a Michelin teve como 

principal preocupação viabilizar um 

número ainda maior de recapagens. 
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O 500 RSD. 
Retorno garantido.

A Mercedes-Benz superou a marca 

de 50.000 peças remanufaturadas 

para caminhões e ônibus. O volume 

inclui cerca de 28.000 motores e 

13.700 câmbios, além de peças e 

componentes como motores de partida 

e unidades injetoras. No processo de 

remanufatura, conforme a necessida-

de, as embreagens são fornecidas 

diretamente pelos fabricantes.

A linha Renov de produtos remanu-

faturados foi lançada pela Mercedes-

-Benz em 2004 com o objetivo de 

oferecer mais vantagens econômicas 

para os clientes. O custo do produto, 

por exemplo, corresponde a aproxima-

damente 55% do valor de uma peça 

nova. A garantia é de 12 meses (a 

mesma oferecida às peças originais), 

sem limite de quilometragem e vá-

lida em todo território nacional, e o 

agregado usado serve como parte do 

pagamento do remanufaturado. A linha 

está disponível para diversos modelos 

de chassi de ônibus, veículos Sprinter 

e caminhões Mercedes-Benz.

Mercedez-Benz já fez 
mais de 50.000 peças 
remanufaturadas

O superintendente da ABRATI, José 

Luiz Santolin, foi um dos homenage-

ados pela Confederação Nacional do 

Transporte no dia 28 de abril, ocasião 

em que recebeu a comenda de Grande 

Oficial da Ordem do Mérito do Trans-

porte Brasileiro, Medalha JK, por sua 

extensa atuação no setor de transporte 

de passageiros. Santolin foi presidente 

da Seção de Transporte Aéreo da CNT 

e dirigiu sindicatos e associações do 

setor, além de haver trabalhado em 

empresas de transporte rodoviário e 

aéreo de cargas e de passageiros.

José Luiz Santolin (ABRATI) e José 
Gulin são homenageados pela CNT

Otávio Cunha, presidente da NTU, e José 

Luiz Santolin, da ABRATI.

Medalha e Mérito para José Gulin foram 

entregues por Marcos Gulin, da Fepasc.

Na oportunidade, a CNT também 

homenageou o ex-ministro da Secretaria 

de Portos, Pedro Brito, e outras 14 

lideranças sindicais e empresariais, 

sendo quatro com a comenda de Grande 

Oficial e dez com a de Oficial. Da área 

do transporte rodoviário de passageiros, 

também foram homenageados Abrão 

Abdo Izaac, em caráter póstumo,  e José 

Gulin, da empresa Princesa dos Campos. 

O presidente da Confederação, 

Clésio Andrade, destacou a importân-

cia da homenagem no ano em que ela 

completa 19 anos de criação.
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