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ABRATI pede ao Ministro 
da Justiça que a PF atue no 
combate a crimes em ônibus

Cultura aprova  
projeto do Museu 
do Transporte

O Ministério da Cultura, 

aprovou o projeto de construção 

do Museu Brasileiro do Trans-

porte, com enquadramento nos 

benefícios da Lei Rouanet de 

incentivo à cultura. O Museu 

do Transporte será erguido em 

terreno próprio da Fundação Me-

mória do Transporte, com quase 

19.000 metros quadrados, às 

margens da rodovia D. Pedro I, 

km 143, em Campinas-SP.

O sistema de transporte rodoviário 

de passageiros tem convivido com 

problemas de segurança na forma 

de assaltos a mão armada ao longo 

de algumas rodovias brasileiras. Em 

alguns trechos, quadrilhas organizadas 

atacam os ônibus para roubar valores 

dos passageiros, submetendo-os a 

constrangimentos.

Esse quadro foi levado ao Ministro 

da Justiça, José Eduardo Cardozo, pelo 

presidente da ABRATI, Renan Chieppe, 

que foi recebido em audiência, quando 

manifestou a preocupação do setor 

com relação ao problema, pedindo a 

colaboração do Governo Federal. Um 

documento detalhado foi entregue ao 

titular da pasta.

O Ministro da Justiça ouviu aten-

tamente as ponderações da ABRATI, 

manifestando compreensão quanto ao 

problema e prometendo encaminhar o 

assunto à direção da Polícia Federal, 

órgão subordinado ao Ministério da 

Justiça, para exame de providências 

que venham reforçar o combate a esse 

tipo de crime.

O presidente Renan Chieppe desta-

cou ao Ministro José Eduardo Cardozo 

a grande importância de a Polícia Fe-

deral atuar no segmento de transporte, 

uma vez que cabe a ela o papel de 

ABRATI na campanha de alerta aos 
peregrinos da Jornada da Juventude

apurar infrações penais cujas práticas 

tenham repercussão interestadual ou 

internacional, caso dos crimes come-

tidos contra o transporte rodoviário 

interestadual.

A ABRATI entende que uma atuação 

firme da Polícia Federal, centralizando 

o combate estratégico a essa prática 

criminosa, interagindo com as demais 

instituições policiais dos estados e 

coordenando ações objetivas de re-

pressão aos crimes praticados contra 

os serviços de transporte rodoviário 

interestadual e internacional, será de 

grande valia para acabar de vez com 

esse tipo de ilícito penal.

O Ministro José Eduardo Cardozo.
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Ao lado da Agência Nacional dos 

Transportes Terrestres – ANTT – e do 

Ministério dos Transportes, a ABRATI 

está participando de uma campanha de 

alerta às pessoas que pretendem viajar 

ao Rio de Janeiro em junho próximo 

para participar da Jornada Mundial da 

Juventude. A campanha adverte para os 

riscos de viajar em ônibus irregulares. 

A ABRATI participou da criação,  

arcou com os custos de impressão e 

coordenou a distribuição nacional dos 

cartazes da campanha, que foram afixa-

dos em ônibus, guichês e outros espa-

ços de rodoviárias.                        Pág. 8
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Em 1956, quando a empresa União 

foi fundada, todos os seus veículos 

tinham carroçarias de madeira. Eram 

cinco os veículos que trafegavam sob 

a razão social da Transportes Coletivos 

Pereira e Irmão. O lugar era o pequeno 

distrito de Ermo, no município de Turvo, 

em Santa Catarina.  

A realidade de hoje é bem diferente. 

A companhia nunca parou de crescer, 

tanto em território catarinense como no 

estado vizinho do Rio Grande do Sul. 

Hoje, ela atende a grande número de 

cidades desses dois estados, além de 

chegar ao Chile, Argentina e Uruguai em 

operações de turismo.  

O número de segmentos de atua-

ção, dentro da atividade de transporte 

rodoviário de passageiros, cresceu. 

A intervalos, a empresa também deu 

grande ênfase aos processos de rees-

truturação administrativa e operacional, 

sempre com o objetivo de oferecer ser-

viços cada vez melhores aos usuários.

Novos programas de treinamento 

e informatização, assim como ações 

de marketing e fidelização, são im-

plementados permanentemente. Em 

junho do ano passado, a direção da 

empresa definiu um plano de trabalho 

com o intuito de promover mudanças 

gradativas, baseadas na opinião dos 

colaboradores. Consulta realizada na 

época mostrou que 90,34% dos cola-

boradores se disseram satisfeitos em 

trabalhar na Empresa União.

Transporte eficiente e passageiros satisfeitos são 
duas das marcas registradas da Empresa União 

Ônibus novos e pessoal bem treinado também são pontos altos dos serviços da empresa.

Caio Induscar produz Millennium BRT com 23 m
Nas carroçarias que a Caio Induscar 

montou sobre os chassis Mercedes-

-Benz O-500 UDA para produzir o Su-

perarticulado, foi utilizada a carroçaria 

Millennium BRT de 23 metros de com-

primento. A carroçaria tem cinco metros 

a mais que os articulados normais. 

No total, cerca de 100 dessas  car-

roçarias serão destinadas às diversas 

Estão operando em corredores 

especiais de transporte coletivo de pas-

sageiros de São Paulo as 30 primeiras 

unidades dos ônibus Mercedes-Benz 

O 500 MDA, piso normal, e UDA, piso 

baixo ou “low entry”, já apelidados de  

Superarticulados da Mercedes-Benz já operam
em corredores especiais da cidade de São Paulo

“superarticulados”. Os ônibus foram 

entregues ao Grupo VIP Transporte 

Urbano, que até o fim do ano pretende 

acrescentar mais 40 unidades à sua 

frota. O encarroçamento é da Caio 

Induscar (veja a matéria abaixo).  

Com 23 metros de comprimento, o 

ônibus superarticulado da Mercedes-

-Benz têm capacidade para transportar 

até 200 passageiros, sendo 58 senta-

dos, o que reduz fortemente os custos 

operacionais. 

Millennium BRT: equipamentos e espaço 

que dão maior conforto aos passageiros.

empresas que operam no transporte 

urbano de São Paulo. 

O superarticulado tem capacidade 

para transportar 58 passageiros senta-

dos e 112 em pé, o que corresponde a 

30% mais que os articulados padrão. 

A existência de rampas facilita o aces-

so de pessoas com necessidades 

especiais.
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O chassi F 250 incorpora importantes avanços tecnológicos e atende à norma Proconve P7.

Representantes de encarroçado-

res de ônibus da Argentina visitaram 

as instalações da MAN em Resende, 

Estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, 

conheceram os chassis da marca equi-

pados com os motores MAN da linha 

Euro 5 (Proconve P7). Na verdade, os 

chassis de ônibus produzidos na unida-

de visitada já estão presentes naquele 

país há 15 anos, ainda com a marca 

Volksbus. As diferenças ficam por 

conta da motorização e dos acréscimos 

tecnológicos decorrentes da chegada 

da MAN ao Brasil. 

Encarroçadores 
argentinos visitam 
a fábrica da MAN

No dia 8 de maio partiu da cidade 

de São Paulo, com a missão de per-

correr boa parte do território brasileiro, 

uma nova caravana de ônibus da marca 

Scania. É uma espécie de reeedição do 

Projeto Ponto a Ponto, de abril de 2003, 

com algumas diferenças. A primeira é 

a mudança de nome: chama-se agora 

Scania Experience Ônibus. A segunda: 

os cinco ônibus que integram a ca-

ravana, embora ostentem diferentes 

carroçarias – Caio, Comil, Neobus, 

Mascarello e Marcopolo –, têm todos o 

mesmo chassi, denominado F 250 4x2 

e equipado com motor dianteiro, fabri-

cado para atender à norma Proconve P7 

(Euro 5). Incorpora importantes avan-

ços tecnológicos que proporcionam não 

apenas emissões mais baixas, mas 

reduzem consideravelmente o consumo 

de combustível.  

A motorização dianteira é a diferen-

ça mais notável no novo chassi, uma 

vez que, em relação ao mercado brasi-

leiro, desde o ano 2000 a Scania vinha 

se concentrando prioritariamente na 

produção de chassis com motorização 

traseira. O chassi com motor dianteiro 

era fornecido exclusivamente aos mer-

cados da América Latina e da África. 

Houve uma exceção, em 2009, quando 

ela trouxe de volta o chassi F 94.

Caravana Scania de ônibus com 
motor dianteiro percorre o País

O formato do Scania Experience 

Ônibus também difere do Ponto a Ponto 

no tempo de permanência da caravana 

nas cidades que já estão sendo visita-

das: é de apenas um dia em cada uma. 

Ao todo, serão 22, nas cinco regiões 

brasileiras. Inicialmente, estará na 

estrada de maio a junho. Na segunda 

fase, vai rodar de agosto a outubro. Em 

2003, o Ponto a Ponto durou 80 dias 

e percorreu 15.000 quilômetros. Esta 

nova caravana rodará 17.000.

O evento de um dia nas cidades 

visitadas será organizado pela con-

cessionária Scania local. As cidades 

são as seguintes, nesta ordem: São 

Paulo-SP, Caxias do Sul-RS, Porto 

Alegre-RS, Florianópolis-SC, Curitiba-

-PR, Belo Horizonte-MG, Vitória-ES, Rio 

de Janeiro-RJ, Salvador-BA, Maceió-AL, 

Recife-PE, Natal-RN, Fortaleza-CE, São 

Luís-MA, Belém-PA, Palmas-TO, Campo 

Grande-MS, Cuiabá-MT, Porto Velho-RO, 

Goiânia-GO, Londrina-PR e São José do 

Rio Preto-SP.

Mais de 90 unidades do novo 

chassi foram vendidas na fase de pré-

-lançamento, sendo 42 delas para a 

empresa Jundiá, que opera transporte 

urbano, escolar, fretamento, rodoviá-

rio, especial e locação de veículos no 

Estado de São Paulo.

No dia 13 de abril a Viação Garcia 

promoveu o sorteio de dez prêmios 

– entre eles um automóvel zero km – 

entre seus motoristas. O ganhador do 

automóvel foi o profissional Genival 

Cândido dos Santos. Denominada Prê-

mio Motorista Classe A, a promoção foi 

criada pela companhia para demonstrar 

seu reconhecimento aos profissionais 

motoristas por seu trabalho e dedica-

ção, especialmente no que diz respeito 

à segurança, postura, pontualidade e 

economia no modo de dirigir os ôni-

bus. Este ano, classificaram-se 119 

motoristas, que receberam certificados 

de participação e concorreram aos 

prêmios sorteados. Na ocasião, foram 

homenageados com uma placa e pre-

miados com R$ 2.000,00 cada um os 

motoristas Reginaldo Alves dos Santos 

(o mais antigo na empresa, com 31 

anos de trabalho) e Valdenir Martins 

Toledo, que registrou sua oitava parti-

cipação consecutiva no Prêmio.

Viação Garcia premia  
motoristas por seu 
trabalho e dedicação
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Os compradores dos miniônibus 

Volare passaram a dispor de uma  fer-

ramenta que torna muito mais fácil a ta-

refa de configurar com total exatidão os 

veículos de seu interesse. No website 

da encarroçadora, eles podem montar 

A Volare cria configurador virtual 
para facilitar escolhas dos clientes

e visualizar as inúmeras configurações 

possíveis tomando como ponto de par-

tida uma ou mais versões dos modelos 

oferecidos. Pode-se escolher a cor, os 

desenhos da pintura, os opcionais e 

os acessórios.

“Desenvolvemos uma ferramenta 

semelhante às disponíveis nos sites 

das principais montadoras de auto-

móveis, que permite a visualização 

em 3D das possíveis configurações 

existentes. Assim, consolidamos nos 

nossos veículos, e entre os clientes, o 

conceito aplicado nos automóveis para 

oferecer mais conforto, segurança e 

acabamento superior”, explica Mateus 

Ritzel, gerente comercial da Volare.

Configurar o miniônibus é ainda mais fácil.

A fabricante expôs vários de seus modelos para utilização pelo setor do agronegócio. 

Com o apoio de seus concessio-

nários da região de Ribeirão Preto, 

a Mercedes-Benz participou da Feira 

Internacional de Tecnologia Agrícola 

em Ação – Agrishow 2013. Este é o 

principal evento dessa natureza na 

América Latina.

Como vem fazendo desde o ano 

passado, a montadora trabalhou na 

Mercedes-Benz divulga sua 
tecnologia BlueTec na Agrishow

divulgação da sua tecnologia BlueTec 

5, com a qual atende às exigências da 

legislação Proconve P7 (Euro 5). 

A Mercedes-Benz expôs na feira o 

caminhão leve Accelo 1016, o semi-

pesado Atego 2429 6x2 e os extra-

pesados Axor 2041 4x2 Estradeiro e  

Axor 3344 6x4 cavalo-mecânico para 

operações fora de estrada.

O grupo Caio Induscar anunciou in-

vestimentos de R$ 30 milhões em sua 

fábrica de Botucatu-SP, destinados ao 

redimensionamento do atual complexo 

industrial, que passará a acolher mais 

quatro empresas. 

A primeira empresa é a Tecglass, 

que se dedica à produção de vidros 

temperados e absorverá a célula de 

portas e janelas. As outras duas serão 

a CPA (transformação de alumínio em 

chapas) e a GR3, que distribui alumínio 

processado.

Ao mesmo tempo, a Caio Induscar 

assinou carta de intenção para a futura 

instalação de uma unidade fabril na 

cidade de Barra Bonita-SP. A cidade foi 

escolhida por oferecer um pacote de 

benefícios que viabilizam o projeto, in-

cluindo disponibilidade de mão de obra, 

benefícios fiscais e área de terreno 

adequada para a instalação da planta.

Caio Induscar investe 
R$ 30 milhões na 
fábrica de Botucatu

A Volvo apresentou o seu articulado 

híbrido 7900, com 18 metros de com-

primento e capacidade para transportar 

até 154 passageiros. Destina-se à ope-

ração em corredores especiais e adota 

o mesmo conceito dos seus ônibus 

híbridos, hoje presentes em mais de 

20 países. A propulsão é assegurada 

por dois motores, um diesel de 240 hp 

e um elétrico com 150 Kw de potência. 

A energia gerada pela frenagem é ar-

mazenada em bateria de lítio, também 

alimentada por um gerador. O motor a 

diesel reduz em 87% as emissões de 

óxido de nitrogênio e em 50% as emis-

sões de material particulado.

Articulado híbrido da 
Volvo transporta 
até 154 passageiros
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Na feira Agrishow, realizada em 

Ribeirão Preto, a Scania apresentou 

uma ampla linha de caminhões da sua 

linha off road 2013, com destaque para 

o novo modelo P 310 6x4 com redutor 

nos cubos. 

Ela também mostrou os caminhões 

G 480 6x4, G 440 6x4, P 250 6x4 e P 

250 8x2, além do chassi de ônibus F 

250 4x2 NZ (com motor dianteiro) e do 

caminhão R 620 6x2, apontado como 

o mais potente do País.

Segundo a fabricante, o novo ca-

minhão P 310 6x4 com redutor nos 

cubos do eixo traseiro – capacidade 

para tracionar até 100 toneladas – foi 

uma resposta à demanda do mercado, 

que buscava mais rentabilidade e dese-

A Scania mira no agronegócio e mostra em 
Ribeirão Preto nova linha de caminhões off road

java dispor de um veículo  com maior 

capacidade de carga. A caixa de câmbio 

automatizada nessa faixa de potência 

também atende a tal exigência. 

Conforme a Scania, o caminhão P 310 6x4 é uma resposta à demanda do mercado.

Quanto ao chassi de ônibus F 250 

4x2 NZ, destina-se, principalmente, a 

suprir a necessidade de transporte de 

trabalhadores no campo.

O caminhão Actros 1851 Giga 

Space foi apontado como o veículo 

comercial mais sustentável de 2013 

pelas equipes editoriais das revistas 

alemãs VerkehrsRundschau e Trucker. 

Em decorrência, recebeu o prêmio Gre-

en Truck 2013 (Caminhão Verde 2013). 

O Actros 1851 atende à norma Euro 

6, a mais rigorosa em termos de exigên-

cias ambientais. Os critérios decisivos 

na avaliação feita pelas revistas – es-

pecializadas em caminhões – foram  o 

consumo de combustível, as emissões 

de CO
2
, as emissões de escape e a 

carga útil máxima. 

Para os testes foi adotada uma rota 

padronizada. O consumo de combustí-

vel do Actros 1851 foi quase três litros 

menor em comparação com o veículo 

classificado em segundo lugar.

Caminhão Actros 
1851 ganha o título 
de “caminhão verde”

A participação da Iveco na feira 

Agrishow deste ano, em Ribeirão Preto,  

teve a exposição de seis modelos de 

veículos: o Daily (leve), o novo Vertis 

HD (médio), o Tector (semipesado), o 

Traker (pesado) e o Stralis (extrapesa-

do em duas versões).

Em sua participação, a montadora 

de Sete Lagoas procurou enfatizar que 

seu atual portfólio abrange todos os 

tipos de aplicação em transporte de 

carga para o segmento agrícola, seja 

para o pequeno produtor rural, seja 

para fazendas ou usinas. 

No momento em que o Brasil pre-

tende atingir mais uma safra recorde 

(2012/2013), a Iveco informa que viu 

na Agrishow uma grande oportunidade 

de continuar avançando no segmento 

do agronegócio. 

Iveco leva seis 
modelos de veículos à 
feira do agronegócio

Caravana Estrelas 
do Brasil percorre a 
Região Centro-Oeste

A caravana “Estrelas do Brasil”, 

ação promocional e comercial dos 

caminhões da Mercedes-Benz do Bra-

sil, chegou à Região Centro-Oeste no 

início de maio e iniciou suas atividades 

por Goiânia-GO, seguindo depois para 

Brasília-DF. Na Ceasa de Goiânia foram 

expostos diversos caminhões para os 

setores atacadista, varejista e horti-

frutigranjeiro. Nos concessionários, 

visitantes e clientes da marca tiveram 

a oportunidade de testar os veículos 

Accelo, Atego, Actron, Axor e Actros, 

para cuja aquisição o fabricante está 

oferecendo condições especiais de 

financiamento. 

Com a caravana, a montadora quer 

mostrar aos clientes que a linha de ca-

minhões Mercedes-Benz agrega muito 

mais valor ao seu negócio.
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Os milhões de passageiros de ônibus continuam sendo submetidos a uma injustificável 

frustração: seguem pagando ICMS, ao contrário dos passageiros de avião. 

Supremo Tribunal Federal: isenção de ICMS 
para passageiro de ônibus ainda sem decisão

No Brasil, uma inexplicável diferen-

ça de tratamento continua pondo de 

um lado o passageiro de ônibus, que é 

penalizado com o pagamento de ICMS 

no preço da sua passagem, e o pas-

sageiro de avião, cuja passagem está 

isenta do pagamento de ICMS. Essa 

anomalia vigora desde 2001, quando 

o Supremo Tribunal Federal, acolhendo 

pedido do Ministério Público, declarou 

inconstitucional a cobrança de ICMS 

sobre o preço das passagens aéreas, 

mas não estendeu a mesma isenção 

ao preço das passagens de ônibus 

rodoviários.  

Naquela ocasião, tratando-se de 

transporte coletivo de passageiros, se-

ria possível esperar-se que o transporte 

por ônibus também fosse incluído na 

isenção.Mas não foi. Recentemente, o 

presidente da ABRATI, Renan Chieppe, 

escreveu para o jornal O Globo um ar-

tigo em que fez a seguinte indagação: 

“Afinal, o que está em questão: a 

venda do serviço público de transporte 

interestadual ou o tipo de veículo usado 

para prestar o serviço? Parece evidente 

que é a venda do serviço.”

O advogado e especialista na área 

de transporte, Jocimar Moreira, acres-

centa outra pergunta:

“Por que foi isentado apenas um 

segmento da sociedade – os passagei-

ros de avião – e excluída a maioria – os 

passageiros de ônibus interestaduais, 

que na condição de passageiros são 

titulares dos mesmos direitos?”

Em 2002, a Confederação Nacional 

do Transporte, a pedido da ABRATI,  

impetrou junto ao STF uma ação que 

pedia a correção da injustiça, esten-

dendo-se aos passageiros de ônibus a 

mesma e justa isenção que o Tribunal 

havia assegurado aos passageiros de 

avião. 

Decorridos onze anos, a ação ainda 

tramita no STF. Em 2006, ela recebeu 

os votos favoráveis do Ministro Nelson 

Jobim, relator, e do Ministro Sepulve-

da Pertence. Na mesma ocasião, o 

ministro Gilmar Mendes pediu vista 

do processo. Dois anos depois, ele 

deu seu voto favorável, mas então o 

Ministro Marco Aurélio votou contra. Em 

seguida, o  Ministro Joaquim Barbosa 

também pediu vista. 

Hoje o Ministro Joaquim Barbosa 

é o presidente do Supremo Tribunal 

Federal, mas até agora não ofereceu o 

seu voto naquele processo, o que leva 

o advogado Jocimar Moreira a lamentar:   

“A Constituição diz que todos são 

iguais perante a Lei. Pelo visto, nesse 

caso, alguns são mais iguais que os 

outros. Passageiro de avião é mais 

igual e por isso não paga ICMS. Já o 

de ônibus é menos igual, logo paga.”
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Em 2013 a Empresa União Cas-

cavel Transporte e Turismo – Eucatur 

– está comemorando 49 anos de ati-

vidades. E passando por mais um mo-

mento de revisão de alguns aspectos 

dos procedimentos administrativos e 

operacionais, além da habitual reno-

vação anual da frota. Enquanto busca 

consolidar cada vez mais a excelência 

dos serviços prestados na área de 

transporte de passageiros, a compa-

nhia está ampliando sua presença 

Carinho no atendimento valoriza os serviços da 
Eucatur nas diferentes regiões brasileiras

no transporte de cargas e em outros 

campos de atuação. Faz jus, assim, 

à Visão que adotou: Ser referência 

em transporte rodoviário nas regiões 

Norte, Centro-Oeste e Sul até 2016, e 

no Sudeste até 2020. Transporte feito 

com carinho é a frase que sintetiza de 

maneira bastante apropriada o padrão 

de desempenho que ela se impôs e 

pelo qual zela permanentemente.

A Eucatur foi fundada em 31 de 

março de 1964 por Assis Gurgacz para 

ligar Cascavel a Santa Teresa do Oeste, 

no Paraná. Os serviços foram posterior-

mente estendidos a várias outras cida-

des da região. Em 1972, a empresa 

estabeleceu linha entre o Oeste parana-

ense e o então Território de Rondônia. 

Menos de uma década depois, ampliou 

os serviços para Rondônia com viagens 

de turismo, fretamento e especiais. 

Mais tarde, abriu a mais longa linha 

regular do Brasil, entre Porto Alegre e 

Rio Branco, Acre, com 4.200 km e 72 

horas de viagem. A empresa também 

liga o Brasil à Venezuela.

A Eucatur oferece uma extensa va-

riedade de serviços. Em alguns horários 

e linhas, opera com ônibus equipados 

com internet a bordo. Os passageiros da 

linha Porto Alegre-Florianópolis contam 

com o Double Service, serviço misto de 

executivo e leito. Todos os horários con-

vencionais são atendidos com  veículos 

equipados com poltronas semileito.

São mantidos cursos de treinamen-

to nas áreas de manutenção, operacio-

nal, agências de venda de passagens 

e qualificação de motoristas.Entre dezenas de outras linhas, a Eucatur liga o Oeste do Paraná a Rondônia e ao Acre.

A ABRATI uniu-se à Agência Nacio-

nal dos Transportes Terrestres – ANTT 

– e ao Ministério dos Transportes em 

uma campanha de alerta às pessoas 

que pretendem viajar ao Rio de Janeiro 

em junho próximo para participar da 

Jornada Mundial da Juventude. 

A campanha adverte para os riscos 

de viajar em ônibus irregulares e lembra 

que o transporte clandestino favorece 

o crime, já que os transportadores pi-

ratas não recolhem impostos e utilizam 

ABRATI em campanha de alerta aos 
peregrinos da Jornada da Juventude

ônibus sucateados. Ou seja: além de 

não oferecerem qualquer conforto aos 

passageiros, ainda colocam em risco 

a vida deles.

Na parceria com a ANTT a ABRATI 

participou da criação, arcou com os 

custos de impressão e coordenou a 

distribuição nacional dos cartazes da 

campanha, que foram afixados em 

guichês e outros espaços de rodoviá-

rias, bem como no interior dos ônibus 

interestaduais e internacionais.

A ANTT mantém em seu site (www.

antt.gov.br)  um serviço de informações 

fornecidas e atualizadas por 15 conces-

sionárias de rodovias. Localização de 

praças de pedágio, valor das tarifas, 

postos de combustível, postos da Polí-

cia Rodoviária Federal são algumas das 

informações disponíveis. Em alguns 

casos, também é informada a localiza-

ção de equipamentos de controle de 

velocidade.

Site da ANTT traz 
informações sobre 
várias rodovias
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