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A Expresso Guanabara vem de-

senvolvendo, em diversas cidades, 

campanhas de conscientização de 

seus passageiros quanto aos benefí-

cios e à importância do uso do cinto 

de segurança. Foi o que aconteceu, 

por exemplo, no período do carnaval, 

quando a empresa realizou uma ação 

de conscientização na rodoviária João 

Thomé, em Fortaleza.  neste sentido. 

Expresso Guanabara conscientiza 
sobre o uso do cinto de segurança

Um personagem denominado “Homem 

Bolha”, devidamente caracterizado, cir-

culou pelo terminal distribuindo folhe-

tos educativos e chamando a atenção 

dos presentes sobre a necessidade do 

uso do equipamento. 

Todos os veículos da Guanabara 

são equipados com cinto de segurança 

e com suas campanhas a companhia 

está sempre lembrando aos seus pas-

sageiros que usar o cinto nos ônibus 

é tão importante quanto usá-lo no 

automóvel.

Segundo dados da Sociedade Bra-

sileira de Ortopedia e Traumatologia, o 

uso do cinto pode reduzir em até 75% 

o número de mortos e feridos num 

acidente de ônibus. O equipamento 

limita substancialmente os efeitos 

e consequências dos sinistros com 

veículos.

O Código de Trânsito Brasileiro 

obriga o uso do cinto de segurança nos 

ônibus e quem não o utiliza está infrin-

gindo a lei.

"Homem Bolha": trabalho de conscientização 

no terminal e dentro dos ônibus.  

A Marcopolo forneceu quatro ôni-

bus da Geração 7 para a companhia 

nigeriana ABC Transport, tradicional 

Marcopolo começa a exportar os 
ônibus da Geração 7 para Nigéria

cliente daquele país. No fim de feverei-

ro, a ABC Transport reuniu em Lagos, 

maior cidade da Nigéria, empresários 

do setor, convidados e representantes 

do governo local para apresentar os 

novos veículos de sua frota. A apre-

sentação contou com a participação 

de cerca de 30 outras operadoras de 

transporte rodoviário de passageiros, 

cujas empresas respondem por mais 

de 80% da frota de ônibus rodoviários 

do país. Também compareceram 

representantes da Mercedes-Benz e 

Volkswagen, empresas parceiras que 

forneceram os chassis.Os ônibus da Geração 7 chegam à Nigéria.

Conforme declarações do coorde-

nador-geral de operações rodoviárias 

do DNIT, Luiz Cláudio Varejão, citado 

pelo jornal Valor Econômico, o governo 

federal pretende destinar R$ 1,4 bilhão 

para a implantação de novos postos 

de pesagem de veículos nas rodovias 

federais. Projeto dessa natureza de-

verá constar do chamado PAC 2. A 

intenção é triplicar o número de postos 

de pesagem existentes atualmente. 

A implantação de mais balanças 

poderia contribuir para a redução do 

desgaste das rodovias.

Governo quer 
triplicar o número de 
postos de pesagem

Morre em acidente 
o empresário Tarcísio 
Schettino Ribeiro

O empresário Tarcísio Schettino 

Ribeiro, de 59 anos, ex-diretor da 

ABRATI, morreu na madrugada do 

dia 21 de março, domingo, em um 

acidente de lancha na lagoa Várzea 

das Flores, em Contagem, região 

metropolitana de Belo Horizonte. O 

acidente em um ponto da lagoa onde 

no momento a visibilidade era muito 

reduzida. Tarcísio Schettino Ribeiro era 

dono da Companhia Atual de Transpor-

tes e anteriormente presidira a UTIL. 

Tarcísio Schettino Ribeiro

(1,1)  -1- Inf Mar 2010.indd 22/3/2010 15:12:28(1,1)  -1- Inf Mar 2010.indd 22/3/2010 15:12:28



6INFORMATIVO ABRATI - MARÇO/10

O 500 RSD. 
Retorno garantido.

O exec utivo Pedro Janot, presiden-

te da Companhia Aérea Azul, apontada 

como quarta maior no setor aéreo 

brasileiro, anunciou, em declarações 

ao portal G1, a disposição da empresa 

de atrair uma parte das pessoas que 

viajam de ônibus no Brasil. 

“São 100 milhões de viagens de 

ônibus por ano. Então nosso objetivo 

é capturar uma parte dessas pessoas 

para os nossos aviões”, afirmou. 

O executivo mencionou que a ex-

pectativa das companhias aéreas é 

no sentido de que o número de seus 

passageiros vai dobrar nos próximos 

cinco anos. E fez uma previsão:  parte 

desse crescimento será decorrente da 

conquista dos brasileiros que hoje via-

jam de ônibus. Acrescentou que, para 

tanto, a ideia será manter as tarifas 

dos aviões em nível próximo ao das 

tarifas dos ônibus.

Em 2009, a guerra de tarifas entre 

as aéreas derrubou os preços das pas-

sagens e fez crescer em quase 20% a 

procura por voos domésticos.

Companhias aéreas 
querem atrair mais 
passageiros de ônibus

A empresa mineira Riodoce está 

incorporando à sua frota 31 novos 

ônibus. São 21 com encarroçamento 

Marcopolo e dez com encarroçamento 

Neobus. Os veículos receberam nova 

pintura, já com a nova programação 

visual desenvolvida pela Villela De-

sign, de Belo Horizonte. Dos carros 

com carroçaria Marcopolo, quatro são 

Riodoce recebe 31 ônibus novos 
e adota nova pintura para a frota

Geração 7, modelo Paradiso 1.200, e 

foram montados sobre o chassi Scania 

K380; oito são do modelo Ideale, com 

chassi Mercedes-Benz  1408 e nove 

são da Geração 6, modelo Paradiso 

1050, sobre chassi Mercedes-Benz  

1722. Os dez ônibus Neobus são do 

modelo Spectrum City e têm chassi 

Mercedes-Benz 1418.

A nova pintura dos ônibus da Riodoce: perfeita harmonia com os avanços tecnológicos.
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ABRATI presente à assembleia 
geral da AITBUS no Mexico

O diretor administrativo financeiro 

Cláudio C. Nelson Abreu, e o supe-

rintendente José Luiz Santolin repre-

sentaram a ABRATI na assembleia 

geral da Associação Ibero Americana 

de Transporte em Autobús (AITBUS), 

realizada no dia 12 de março em San-

ta Fé, Cidade do México. A ABRATI é 

afiliada da AITBUS. Os representantes 

brasileiros também participaram do 

Foro Iberoamericano de Transporte por 

Autobus e fizeram uma apresentação 

do sistema brasileiro para as represen-

tações dos países latinoamericanos 

mais Espanha e Portugal.

Na ocasião, foi comemorado o vi-

gésimo aniversário da Canapat, entida-

de congênere da ABRATI naquele país.

No dia 2 de março, a Direto-

ria da ABRATI reuniu-se na sede 

da Associação, em Brasília, 

para a avaliação de assuntos de 

interesse do setor. O presidente 

Renan Chieppe repassou com os 

demais diretores o andamento 

das ações empreendidas pela 

ABRATI no primeiro bimestre, 

além de questões pendentes.

De acordo com a Resolução 

316/2009, do CONTRAN, os ve-

ículos novos fabricados a partir 

de 1º de janeiro de 2010, somen-

te poderão ser comercializados 

quando possuírem dispositivo 

refletivo afixado, na forma das 

disposições constantes da cita-

da Resolução. Os veículos em 

circulação, fabricados até 1º de 

julho de 2009, somente terão 

renovada a licença anual, corres-

pondente a 2010, quando aten-

derem às mesmas exigências. 

Diretoria da 
ABRATI se reúne 
em Brasília

Dispositivo 
refletivo é exigido 
desde janeiro

A mesa que conduziu os trabalhos da assembleia (acima) e participantes.

Assembleia 
geral será no 
dia14 de abril

No dia 14 de abril será realiza-

da assembleia geral da Diretoria 

e dos Associados da ABRATI, em 

Brasília. Na assembleia, a Dire-

toria fará a prestação de contas 

referente ao exercício de 2009 e 

apresentará o Plano de Trabalho 

para 2010.   
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Ao final da assembleia geral 

da Associação Ibero Americana de 

Transporte em Autobús (AITBUS), re-

alizada no dia 12 de março em Santa 

Fé, Cidade do México, foi divulgada a 

Declaração de Santa Fé, em que os 

transportadores expressam suas posi-

ções concernentes aos compromissos 

já firmados em outras ocasiões e 

reiteram postulados indispensáveis 

à melhor forma de prestação dos ser-

viços de transporte de passageiros, 

em especial no que se refere aos 

aspectos do marco regulatório e da 

segurança institucional reclamada 

por todos os representantes em seus 

respectivos países.

Também foi eleita a nova pre-

sidência da AITBUS, com mandato 

para 2010 e 2011, que será ocupada 

pela representação do Chile. O diretor 

administrativo financeiro Cláudio C. 

O Seguro Obrigatório para Cobertu-

ra de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre 

(DPVAT) poderá passar a ser pago de 

forma parcelada, como já ocorre com 

o IPVA (Imposto sobre a Propriedade 

de Veículos Automotores). É o que 

estabelece um projeto em tramita-

ção no Senado Federal e que já foi 

aprovado pela Comissão de Assuntos 

Econômicos.

O Setpesp – Sindicato das Empre-

sas de Transporte de Passageiros do 

Estado de São Paulo – promove de 9 

a 11 de abril o 15º Congresso de Res-

ponsabilidade Civil e Direito Aplicado 

ao Transporte Terrestre de Passagei-

ros. O evento será realizado em São 

Roque-SP, no Hotel Vila Rossa, e terá 

abertura pelo Ministro Marco Aurélio 

Mello, do Supremo Tribunal Federal, e 

pelos desembargadores Antonio Carlos 

Viana Santos e Heraldo de Oliveira 

Silva, respectivamente presidente do 

Tribunal de Justiça de São Paulo e da 

Academia Paulista de Magistrados. 

Estarão presentes, como palestran-

tes, ministros do Superior Tribunal de 

Justiça, desembargadores, advogados 

e economistas.

Assembleia geral da AITBUS 
divulga a Declaração de Santa Fé

Nelson Abreu, e o superintendente 

José Luiz Santolin, que representaram 

a ABRATI, também participaram do 

Foro Iberoamericano de Transporte por 

Autobus e fizeram uma apresentação 

do sistema brasileiro para as represen-

tações dos países latinoamericanos 

mais Espanha e Portugal.

Eles visitaram empresas de trans-

porte e terminais rodoviários, e partici-

param do Expoforo 2010, na Cidade do 

México, onde a indústria daquele país 

apresentou inúmeras novidades em 

equipamentos e avanços tecnólogicos. 

Cláudio Nelson Abreu e José Luiz 

Santolin visitaram vários grupos e 

empresas de transporte rodoviário de 

passageiros daquele país, conhecendo 

suas práticas mais atualizadas e as-

pectos relativos ao marco regulatório 

mexicano, como também aos cenários 

do mercado local. Seguro Obrigatório 
poderá vir a ser 
pago em parcelas

O Setpesp promove 
congresso sobre 
responsabilidade civil

De acordo com informação do 

jornal Folha de S. Paulo, até o fim de 

março a Agência Nacional de Transpor-

tes Terrestres deve publicar o edital 

definitivo de licitação para o projeto 

do trem-bala entre as cidades do Rio 

de Janeiro, São Paulo e Campinas. 

O edital provavelmente vai exigir 

que a tarifa controlada vigore apenas 

para a classe econômica no trecho 

entre o Rio e centro da cidade de 

Governo deve liberar tarifas para 
trechos intermediários do trem-bala

São Paulo. Quanto aos itinerários 

intermediários, as tarifas deverão ser 

liberadas, para que a tarifa se aproxi-

me o mais possível daquela praticada 

na ponte aérea. 

Na minuta de edital da consulta 

pública o preço-teto estava definido 

em R$ 0,50 por quilômetro e resultava 

na tarifa total de R$ 206,15 entre a 

estação Barão de Mauá, no Rio, e o 

Campo de Marte, em SP.

(1,1)  -2- Inf Mar 2010.indd 22/3/2010 15:13:22(1,1)  -2- Inf Mar 2010.indd 22/3/2010 15:13:22



3INFORMATIVO ABRATI - MARÇO/10 3

Na edição 2010 do Prêmio Lotus, 

da Editora Frota, de São Paulo, a 

Mercedes-Benz conquistou seis prê-

mios e dois títulos em sete categorias 

de chassis para ônibus. 

O principal destaque conferido à 

montadora foi o título de “Marca do 

Ano em Ônibus”, em reconhecimento 

à liderança nesse mercado em 2009. 

Outros dois trofeus foram para “Marca 

do Ano em Chassi Urbano” e “Marca 

do Ano em Chassi Rodoviário”. 

Mercedes-Benz é escolhida marca 
do ano no segmento de ônibus

Na classificação por produtos, a 

Mercedes-Benz ficou com os prêmios 

de “Chassi do Ano” (conferido ao chas-

si OF 1722 para ônibus pela quinta vez 

seguida, sendo oito anos consecutivos 

para a marca nesta categoria), “Chassi 

Urbano do Ano” (outra conquista do OF 

1722 por cinco vezes em sequência, 

desde seu lançamento, em 2006) e 

“Chassi Rodoviário do Ano” (O 500 RS 

por quatro vezes seguidas).

No segmento de caminhões, as 

vitórias foram em duas categorias: 

“Caminhão Leve do Ano”, com o mo-

delo 710 (nove conquistas no Prêmio) 

e “Caminhão Médio do Ano”, com o 

médio L 1318 (pela terceira vez).

O Prêmio Lótus é uma das prin-

cipais iniciativas de reconhecimento 

de produtos e marcas de veículos 

comerciais.

A Caio Induscar vai fornecer carro-

çarias urbanas de piso alto e de piso 

baixo ao mercado mexicano. Com esse 

objetivo, assinou contrato de parceria 

com a Volvo México. Os modelos são o 

Mondego e o Millennium. As primeiras 

unidades, parcialmente desmontadas 

(CKD) já foram produzidas na planta da 

Caio Induscar em Botucatu-SP e têm 

embarque previsto para abril. Deverão 

ser entregues 150 unidades em 2010 

e 250 no próximo ano.

Caio Induscar 
faz parceria para 
fornecer ao México

A encarroçadora Comil Ônibus 

desenvolveu sobre o chassi Volksbus 

15.190 EOD a sua versão escolar do 

modelo Svelto. Com ela, vai participar 

do programa federal Caminhos da Es-

cola. A carroçaria Svelto Midi passou 

por modificações para atender a todos 

os requisitos do transporte escolar. 

O pára-choque traseiro é retrátil, as 

poltronas triplas têm cintos de se-

gurança e o estepe na traseira é de 

acesso externo. Outras alterações são 

o porta-pacotes com estrutura tubular 

e as janelas com dois vidros móveis. 

Ficou pronto o  
Svelto versão 
escolar da Comil

O Svelto Midi foi modificado para atender 

aos requisitos do transporte escolar.

Patabis ad pes nemus poterurnit, novena, unicum is horur, te, constem edenati

Chassi rodoviário Mercedes-Benz O 500 RS.

A Iveco está fornecendo ao gover-

no do Estado do Ceará dois lotes de 

microônibus CityClass 70C16, de sua 

fabricação, totalizando 76 unidades. 

Os veículos foram adquiridos via FNDE 

— Fundo Nacional de Desenvolvimen-

to da Educação — e serão utilizados 

Governo do Estado do Ceará 
adquire 76 micro-ônibus Iveco

no transporte de alunos carentes que 

residem em regiões de difícil acesso. 

O modelo é equipado com motor de 

155 cavalos de potência e torque de 

41 kgfm. Cada unidade conta com uma 

poltrona especial adequada a alunos 

cadeirantes e cadeira de rodas.
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A Mercedes-Benz do Brasil obteve 

junto ao Banco Nacional de Desenvol-

vimento Econômico e Social (BNDES) 

empréstimo de R$ 1,2 bilhão, que 

será utilizado para expandir sua ca-

pacidade de produção na fábrica de 

São Bernardo do Campo. Ali, são pro-

duzidos caminhões, ônibus, motores,  

transmissões e eixos. No prazo de 18 

meses, a unidade terá sua capacidade 

anual de veículos comerciais aumen-

tada para 75.000 unidades.

De acordo com previsão do pre-

sidente da Mercedes-Benz do Brasil, 

Jürgen Ziegler, em 2010 a montadora 

deverá vender 68.000 veículos comer-

ciais, com evolução de 32% sobre as 

51.500 comercializadas em 2009.  

Ainda conforme o executivo, “a 

aplicação dos recursos na planta de 

São Bernardo do Campo será ampla 

Mercedes-Benz aumentará sua capacidade 
de produção para 75.000 veículos anuais

e não se restringirá ao aumento da 

capacidade produtiva. Também serão 

feitos investimentos em pesquisas, 

desenvolvimento de tecnologias e 

modernização das áreas de produção, 

logística e de serviços da empresa”. 

O Centro de Pesquisa e Desenvol-

vimento Tecnológico deverá desenvol-

ver novos componentes e tecnologias, 

inclusive motores a diesel apropriados 

para atender a nova e restrita legisla-

ção ambiental, Conama P7.

Além do aumento da produção, a montadora continuará investindo em novas tecnologias.

O atendimento incluiu outras ações 

voltadas às comunidades de seis cidades.

Entre os dias 09 e 11 de março, 

uma carreta itinerante da Scania, em 

parceria com o Hospital de Câncer de 

Barretos e a ONG OrientaVida, realizou 

atendimentos de saúde em seis cida-

des do Vale do Paraíba, no Estado de 

São Paulo: Potim, Guará, Aparecida, 

Piquete, Cunha e Lorena. O evento foi 

em comemoração ao Dia Internacional 

da Mulher. Os atendimentos incluíram 

exame medico com uma ginecologista, 

exame papanicolau e mamografia. 

Além dos exames, o Sest Senat 

(Serviço Social do Transporte/Ser-

viço Nacional de Aprendizagem no 

Transporte), promoveu ações para as 

comunidades locais, como serviços de 

estética, cabeleireiros e massagistas. 

Carreta itinerante Scania atua em 
programa de prevenção do câncer

Outro parceiro do projeto, o Instituto 

Avon, ministrou palestras tendo como 

foco o aumento da renda familiar me-

diante a revenda de produtos Avon, e 

também sobre o combate à violência 

doméstica.

A Mascarello criou uma nova ver-

são da sua carroçaria urbana Gran Via. 

Trata-se de um modelo articulado com 

maior valor agregado, tendo em vista 

a operação em sistemas troncais que 

exigem veículos com maior capacidade 

de passageiros. O Gran Via articulado 

tem maior área envidraçada, com 

janelas seladas; novo sistema de 

dutos do ar-condicionado e platafor-

ma inteiriça sob as poltronas (acima 

do piso do corredor). O sistema de 

iluminação é por lâmpadas LED´s. O 

modelo também pode ser construído 

na configuração com piso baixo, para 

melhor acessibilidade e facilidade em 

embarques e desembarques.

Mascarello lança 
Gran Via articulado 
próprio para BRTs
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