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A Comissão de Constituição e Jus-

tiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara 

dos Deputados aprovou o Projeto de 

Lei 272/07, do deputado Jilmar Tatto 

(PT-SP), que torna mais rigorosas as 

punições para quem faça transporte 

remunerado de passageiros ou bens 

sem o devido licenciamento. 

Foi mantido o texto básico aprovado 

na Comissão de Viação e Transportes, 

CCJ da Câmara aprova punição 
mais dura para transporte pirata

que altera o Código de Trânsito Brasi-

leiro (CTB) para reclassificar a infração 

de média (multa de R$ 85,13 e perda 

de 4 pontos na carteira) para gravíssi-

ma  (multa de R$ 191,54 e perda de 

7 pontos). A penalidade administrativa 

passa de retenção para apreensão do 

veículo, e é excluída do texto original a 

proposta de classificar essa conduta 

como crime. 

Segundo o jornal Zero Hora, 

nos últimos cinco anos 122.000 

pessoas deixaram de utilizar 

ônibus em seus deslocamentos 

diários na Grande Porto Alegre. 

O fenômeno se deveria à inter-

net, ao telefone celular e ao 

aumento contínuo da frota de 

carros e motocicletas. 

No RS, o ônibus 
perde 122.000 
passageiros 

As principais montadoras e encar-

roçadoras do país apresentaram seus 

melhores produtos na 7ª FetransRio 

– Feira Rio Transporte –, realizada de 

12 a 14 de novembro na cidade do Rio 

de Janeiro. A feira aconteceu paralela-

mente ao 13º Etransport Congresso 

sobre Transporte de Passageiros, por 

iniciativa da Fetranspor – Federação 

das Empresas de Transporte de Passa-

geiros do Estado do Rio de Janeiro – e 

dos sindicatos filiados. Pág. 6

FetransRio mostra o melhor da 
indústria brasileira de ônibus

Patrocínio

ApoioCo-patrocínio

A  B  R  A  T  I
Reunião de associados

Jantar de confraternização 
Data: 3 de dezembro

Sede da ABRATI, 9h (reunião)
 Clube Naval, 20h (jantar)

Iª Cúpula Iberoamericana 
debate problemas do setor

As entidades do sistema de trans-

porte rodoviário de passageiros do 

Brasil, Argentina, México, Colômbia, 

Chile, Espanha e Portugal reuniram-se 

na Iª Cúpula Iberoamericana de Trans-

porte por Ônibus, em Buenos Aires. O 

presidente da ABRATI, Renan Chieppe, 

representou o Brasil. Pág. 8.

Em festa realizada na cidade 

do Rio de Janeiro, o Grupo JCA 

lançou um livro para comemo-

rar os 60 anos da Auto Viação 

1001 e da Viação Cometa, e os 

80 anos da Auto Viação Catari-

nense. Elas estão entre as mais 

antigas e eficientes operadoras 

do Brasil. Pág. 5

Três empresas 
do Grupo JCA 
fazem aniversário

A partir das 9 horas do dia 

3 de dezembro, na sede da 

Associação, associados e Dire-

toria da ABRATI farão sua última 

reunião do ano. No mesmo dia, 

às 20 horas, no Clube Naval de 

Brasília, a Diretoria receberá os 

associados e convidados para 

um jantar de confraternização.

No dia 3, reunião 
e jantar de 
confraternização
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

A Petrobras vai importar 1,8 bilhão 

de litros de um diesel mais limpo – o 

chamado S-50 –, com 50 partes por 

milhão (ppm) de enxofre, para suprir, 

a partir de 2009, às frotas metropoli-

tanas de transporte público de várias 

cidades brasileiras. Atualmente, o 

combustível usado nas regiões metro-

politanas é o S-500, com 500 partes 

por milhão – portanto, com emissão 

de material particulado muito maior. 

O S-50 é 10% mais caro do que o 

comercializado no país, e a diferença 

será passada ao consumidor, segundo 

informou o diretor de Abastecimento da 

estatal, Paulo Roberto Costa.

Para pôr fim à polêmica que vi-

nha se arrastando e que envolvia os 

fabricantes de ônibus e caminhões, 

a Petrobras, a Agência Nacional do 

Diesel mais limpo (importado) será 
utilizado a partir de maio de 2009

Petróleo e o Ibama, foi assinado um 

acordo entre as partes.  

Porém, o compromisso de reduzir 

o teor de enxofre do diesel brasileiro  

ainda não será cumprido: como os mo-

tores atualmente produzidos não estão 

adaptados a um diesel mais limpo, o 

acordo para utilização progressiva do 

diesel S-50 deverá resultar na redução 

de apenas 5% dos gases poluentes, 

quando se previa que seria de 70%. 

A cidades de Fortaleza, Belém e 

Recife terão 100% de sua frota utili-

zando diesel S-50 em maio de 2009. 

Curitiba passará a usar o combustível 

em agosto de 2009. Entre outubro de 

2009 e janeiro de 2010, o S-50 será 

estendido para as frotas de transporte 

público de Belo Horizonte, Porto Alegre 

e Salvador.

A Agência Nacional de Transportes 

Terrestres – ANTT – publicou o aviso 

de que no dia 11/12/2008 procederá 

à seleção de empresas prestadoras 

de serviços regulares do Sistema de 

Transporte Rodoviário Interestadual e 

Internacional de Passageiros, para a 

prestação de serviços, por autorização, 

das linhas de temporada turística de 

caráter não permanente, entre o Brasil 

e a Argentina. O período de operação 

será de 1º de dezembro de 2008 a 15 

ANTT seleciona operadoras para a 
temporada turística de 2008/2009

de abril de 2009,  sem seccionamentos 

por itinerário e pontos fronteiriços acor-

dados, com base nos termos definidos 

nas reuniões bilaterais Brasil/Argenti-

na. As empresas deverão apresentar a 

relação das linhas pretendidas até o dia 

10/12/2008, mediante requerimento 

dirigido ao Diretor-Geral da ANTT, no 

endereço da Agência. Maiores deta-

lhes podem ser obtidos na página da 

ANTT (antt.gov.br) ou no site da ABRATI 

(abrati.org.br).

Foi adiado para o segundo semes-

tre do próximo ano o leilão do trem de 

alta velocidade projetado para ligar as 

cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, 

com a possível construção de uma 

extensão até Campinas, no interior pau-

lista. A informação aparece no balanço 

do andamento das obras e projetos 

do PAC – Programa de Aceleração do 

Crescimento – do governo federal. 

Inicialmente, o leilão estava marca-

do para fevereiro de 2009. Os seguidos 

atrasos no cronograma de preparação, 

especialmente no que se refere aos 

estudos de viabilidade, levaram ao 

adiamento.

Já o governo do Estado de São 

Paulo anunciou que será em dezembro 

próximo o lançamento do edital de li-

citação do Expresso Aeroporto – linha 

de trem rápido entre o bairro da Luz, 

na Capital, e o aeroporto internacional 

de Cumbica, em Guarulhos. A estação 

central, que ficará em uma área entre 

as atuais estações Luz e Júlio Prestes, 

funcionará como terminal aeroportuá-

rio, com plataformas exclusivas e bal-

cões de atendimento das companhias 

aéreas. Será implementada uma nova 

via de 28,3 quilômetros de extensão. 

A licitação a ser realizada em 

dezembro incluirá o projeto executivo 

e as obras. A concessão será por 35 

anos, saindo vencedora a proposta que 

apresentar a menor tarifa. O teto foi 

fixado em R$ 28,00.

Governo reconhece 
o atraso e adia 
leilão do trem-bala
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Com pouco mais de seis meses de 

trabalho, duas carretas (foto abaixo) 

cedidas pela Scania ao Hospital de 

Câncer de Barretos obtiveram impor-

tantes resultados. Um dos veículos, 

percorrendo os estados de São Paulo, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Rondônia, Minas Gerais, Goiás e Tocan-

tins, fez mais de 300 cirurgias e 3.500 

exames de prevenção de câncer de 

colo do útero, próstata e pele. A outra, 

registrou em agosto 2.000 exames de 

prevenção de câncer de mama.

Levantamento realizado anualmen-

te pelo Instituto Datafolha mostrou 

que, pelo sexto ano consecutivo, a 

Mercedes-Benz foi a marca de cami-

nhão mais lembrada espontaneamente 

pelos consumidores. Com isso, a 

Mercedes-Benz do Brasil conquistou o 

seu sexto troféu Top of Mind. 

O índice de lembrança da marca foi 

maior que o dobro do índice obtido pela 

segunda marca mais lembrada.

Mercedes-Benz continua sendo a 
mais lembrada marca de caminhão

Na avaliação dos executivos da 

montadora, a conquista de mais um 

troféu Top of Mind reflete o êxito da 

maior aproximação que a Mercedes-

Benz vem promovendo com frotistas 

e profissionais autônomos. Somente 

neste ano, por exemplo, a Empresa 

implantou os programas Rota do 

Conhecimento (ação itinerante de 

informação para caminhoneiros sobre 

segurança, saúde, finanças, tecnologia 

e meio ambiente); o Atego Road Show 

(demonstração de caminhões médios e 

semipesados da linha Atego em parce-

ria com concessionários); e o Circuito 

Ceasa (demonstração de caminhões 

em unidades das centrais de abasteci-

mento de vários pontos do país).

A Mercedes-Benz também vem ocu-

pando amplo espaço na mídia, incluin-

do veiculações na TV, com campanhas 

que destacam as soluções oferecidas 

pela empresa para a excelência dos 

negócios de seus clientes.A marca mais lembrada espontaneamente.

Seis unidades do novo ônibus Volvo 

7700 Hybrid foram encomendadas por 

uma operadora do Luxemburgo, na 

Europa, e deverão ser entregues pela 

Volvo Bus, da Suécia, no início do pró-

ximo ano. É o primeiro pedido desses 

veículos, lançados pela montadora em 

setembro. Segundo o fabricante, outras 

operadoras analisam a conveniência 

de adquirir o produto, que opera com 

um pequeno motor diesel e um motor 

elétrico. Eles podem ser utilizados indi-

vidualmente ou em conjunto. A energia 

gerada nas frenagens é armazenada 

em baterias.

Carretas Scania são 
usadas em ações de 
prevenção ao câncer

Primeiro pedido 
para os novos ônibus 
híbridos Volvo 7700

A Volkswagen Caminhões e Ônibus, 

de Resende-RJ, conquistou o Prêmio 

Marketing Best 2008, pelo case 

“Volkswagen Caminhões e Ônibus – 

sucesso além da medida”. A premiação 

Volkswagen Resende conquista o 
prêmio Marketing Best 2008

será no dia 5 de dezembro, em São 

Paulo-SP. O trabalho vencedor descreve 

a trajetória da montadora desde 1981, 

quando começaram a ser vendidos os 

primeiros veículos da marca. 

A montadora também ganhou outro 

prêmio importante, desta vez com a 

campanha publicitária “Sob medida” 

(anúncio ao lado). Concorrendo com 

outras 5.581 peças publicitárias, ana-

lisadas por 250 jurados, conquistou 

uma estatueta na 11ª edição do festival 

El Ojo de Iberoamerica, um dos mais 

respeitados entre os países ibero-

americanos. O prêmio foi recebido em 

Buenos Aires, Argentina.
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A Diretoria encabeçada pelo enge-

nheiro Nelson da Silva Campos foi reelei-

ta para dirigir a Associação Brasileira de 

Engenheiros em Infra-Estrutura de Trans-

portes – ABER – no biênio 2008/2010. 

A posse ocorreu no último dia 14 de 

outubro. Desde 2007, a ABER é a 

sucessora da Associação Brasileira de 

Engenheiros Rodoviários, como conse-

qüência das mudanças promovidas nos 

órgãos públicos federais participantes 

do Sistema Federal de Viação.

José Antônio Fernandes Martins, presi-

dente do Simefre – Sindicato Interestadual 

da Indústria de Materiais e Equipamentos 

Ferroviários e Rodoviários – foi eleito Líder 

Empresarial do ano no setor de Transporte e 

Logística. A votação foi realizada em todo o 

país e, como sempre ocorre, não havia pré-

candidatos. Cerca de 12.000 leitores da revis-

ta Líderes participaram da escolha. O Fórum 

de Líderes Empresariais, que Martins passa 

a integrar, é uma instituição independente 

que reúne atualmente cerca de 1.200 líderes 

empresariais de todos os estados.

José Antônio Martins é eleito o 
Líder Empresarial 2008

Até o dia 10 de dezembro, a Viação 

Itapemirim está oferecendo uma pro-

moção especial nos serviços Golden 

(semi-leito) e Rodonave (leito) nas 

linhas São Paulo-Rio e Rio-São Paulo. 

O bilhete do Golden pode ser adquirido 

a partir de R$ 58,50. No Rodonave, o 

valor do bilhete é a partir de R$ 80. 

Nos dois serviços o cliente tem direito 

Itapemirim faz promoção de tarifas 
nas linhas entre o Rio e São Paulo

a ar condicionado, kit lanche, cobertor, 

água e revista de bordo. “O desconto 

dá a oportunidade para que mais pes-

soas viajem com a Itapemirim na linha 

Rio-São Paulo, utilizando os serviços de 

uma empresa de primeira linha como 

a nossa, por um preço extremamente 

vantajoso”, analisa Andréa Cola, direto-

ra comercial da Viação Itapemirim.

O Grupo JCA, que entre outras empresas é 

controlador da Auto Viação 1001, Auto Viação 

Catarinense, Viação Cometa e Rápido Ribeirão 

Preto, promoveu na cidade do Rio de Janeiro 

uma grande festa para comemorar o aniversá-

rio das três primeiras companhias. A 1001 e a 

Cometa estão completando 60 anos; a Cata-

rinense, chegou aos 80. As histórias dessas 

três empresas são contadas em livro, lançado 

na mesma ocasião, e que trata também, de 

forma abrangente, do próprio Grupo JCA e da 

filosofia empresarial de seu fundador, Jelson 

da Costa Antunes.   

Grupo JCA lança livro e comemora 
aniversário de três de suas empresas

José Antônio Fernandes Martins, 

presidente do Simefre.

O saudoso Jelson da Costa Antunes, 

fundador do Grupo JCA.

Reeleita a Diretoria 
da ABER para o 
biênio 2008/2010

Em novembro, a Viação Ouro e 

Prata, de Porto Alegre, associada à 

ABRATI,  promoveu mais três jornadas 

da sua promoção Encontro com Pas-

sageiros. Eles se inscreveram e foram 

chamados para conhecer a matriz da 

empresa, na capital gaúcha. A Ouro 

e Prata cedeu as passagem de ida e 

volta. A programação dos encontros 

ocupa quase um dia inteiro. Na parte 

da manhã, são apresentados aos 

participantes aspectos da história da 

companhia – que é uma das mais anti-

gas do país – e detalhados os diversos 

tipois de serviços oferecidos. Também 

há visitação aos diversos setores da 

empresa. Em seguida, os usuários 

são convidados a avaliar a qualidade 

dos serviços e oferecer sugestões 

de melhorias. Na parte da tarde, os 

passageiros são levados a um passeio 

pelos pontos turísticos de Porto Alegre, 

encerrando a programação. 

Para participar, basta entrar contato 

com o SAC pelo telefone 0800.051.6216 

ou pelo e-mail sac@ouroeprata.com

Viação Ouro e Prata 
promove encontros 
com passageiros
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As principais montadoras e encar-

roçadoras do país apresentaram seus 

produtos – inclusive os novos lança-

mentos – na 7ª FetransRio – Feira Rio 

Transporte –, realizada nos dias 12 a 

14 de novembro na cidade do Rio de 

Janeiro. A feira aconteceu paralelamen-

te ao 13º Etransport – Congresso sobre 

Transporte de Passageiros, iniciativa da 

Fetranspor – Federação das Empresas 

de Transporte de Passageiros do Esta-

do do Rio de Janeiro e dos sindicatos 

a ela filiados.

FetransRio destaca avanços tecnológicos e muita 
eletrônica embarcada nos novos ônibus brasileiros

MERCEDES-BENZ

 

Em seu espaçoso estande, a marca 

líder de vendas de ônibus no Rio de 

Janeiro (2.160 unidades comercializa-

das entre janeiro e outubro deste ano) 

apresentou variadas soluções para os 

segmentos urbano e rodoviário. Foram 

expostos os seus cinco lançamentos 

deste ano em chassis de ônibus ur-

banos e rodoviários. Destaque para o  

chassi midibus OF 1218, lançado no 

primeiro semestre, e para os chassis 

rodoviários O-500 RSD e 0-500 RS, as-

sim como para os articulados 0-500 MA 

e 0-500 UA. A Mercedes-Benz também 

deu ênfase ao seu produto OH 1622 

L, dotado do motor traseiro eletrônico 

OM 924 LA, de 210 cv de potência. A 

suspensão é totalmente pneumática. 

Suas características técnicas permitem 

atender às aplicações urbanas em 

linhas alimentadoras, e o transporte 

intermunicipal e de fretamento.

Num dos estandes mais espaçosos da feira, a Mercedes-Benz 

apresentou sua completa linha de chassis para ônibus.

CAIO/INDUSCAR

Embora sem descuidar do encarro-

çamento rodoviário, a Caio/Induscar 

deu ênfase às suas carroçarias para 

ônibus urbanos, segmento que domi-

na. Levou para a FetransRio seu mais 

recente lançamento e líder de vendas, 

o Apache Vip, reestilizado, versão 

2008/2009. O modelo é conhecido 

pela tradição em resistência, pelo 

design, pela versatilidade, economia 

de energia e praticidade. As melhorias 

feitas no Apache Vip resultaram em 

maiores facilidades para as tarefas de 

manutenção, maior conforto e acessibi-

lidade para os passageiros, ergonomia 

e ótima visibilidade aos motoristas. 

Todos os veículos da Caio/Induscar, 

inclusive o modelo rodoviário Giro da 

foto, se destacavam pela inovação e 

pelo alto conteúdo tecnológico.
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SCANIA

Uma linha completa de chassis 

pesados para ônibus (inclusive para 

aplicações urbanas) foi lançada na 

FetransRio pela Scania Latin América: 

a Série K. Eram seis modelos para apli-

cação urbana e oito para o segmento 

rodoviário, todos com motorização tra-

seira, suspensão a ar e grande conteú-

do de eletrônica embarcada. Segundo 

o fabricante, a ênfase da concepção é 

para a segurança. A partir da Série K, 

numerosos parâmetros, entre eles a 

estabilidade do veículo e a eficiência 

na frenagem, passam a ser acompa-

nhados por sistemas eletrônicos que 

MARCOPOLO

A Marcopolo teve seus principais 

modelos de carroçarias exibidos por 

todos os fabricantes de chassis, além 

de mostrá-los em espaço próprio na 

FetransRio.  

OUTROS FABRICANTES

Vários outros fabricantes de chas-

sis e de carroçarias – entre eles Agrale, 

Comil, Neobus, Mascarello e outros 

– também tiveram participação desta-

cada na FetransRio.

possibilitam ao motorista conduzir 

sempre da maneira mais segura. Todos 

os modelos foram submetidos a um 

programa de testes que durou mais de 

dois anos, período em que rodaram, no 

total, cerca de 500.000 quilômetros 

nas mais diversas estradas e topogra-

fias do Brasil.

Empresas de transporte rodoviário de passageiros testaram os novos chassis por dois anos.

IRIZAR 

A Irizar apresentou-se com seus modelos tradicionais e sempre 

atualizados do Century, nos padrões Premium, Luxury e Semi-Luxury 

(foto). Todos com o acabamento primoroso e as características de 

distribuição de espaço interno que identificam os produtos brasi-

leiros da marca. Havia, ainda, enorme curiosidade dos visitantes 

e empresários do setor rodoviário quanto a um modelo que não foi 

levado à feira, porque seria objeto de lançamento especial: o PB 

Irizar, até agora somente produzido na Europa, e do qual a Irizar 

fabricou em Botucatu um exemplar único.

VOLKSWAGEN

Seis modelos da linha Volksbus 

foram expostos na FetransRio pela 

Volkswagen Caminhões e Ônibus. Para 

o segmento urbano, a montadora des-

tacou o VW 17.260 EOT, da família V-

Tronic, que introduziu um novo conceito 

de veículo urbano, no qual o motorista 

não precisa se preocu-

par com as trocas de 

marchas, ação que é feita automatica-

mente pelo veículo. Foi mostrado com 

e sem encarroçamento na versão Low 

Entry (piso baixo), desenvolvido para 

atender às novas exigências de acessi-

bilidade para os passageiros. Também 

estava no estande o microônibus VW 

9.150 EOD com eixo traseiro e capaci-

dade técnica de seis toneladas. 

Em termos de chassi rodo-

viário, a Volkswagen 

reapresentou o VW 

18.320 EOT, também 

utilizado em operações 

de fretamento.
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As entidades associativas do sis-

tema de transporte rodoviário de pas-

sageiros do Brasil, Argentina, México, 

Colômbia, Chile, Espanha e Portugal 

reuniram-se no início de novembro em 

Buenos Aires. O presidente da ABRATI, 

Renan Chieppe, representou o Brasil.

O encontro, denominado lª Cúpula 

Iberoamericana de Transporte por 

Ônibus, tratou dos diversos pontos 

comuns aos setores dos países mem-

bros e foi organizado pela Associação 

Iberoaramericana de Transporte por 

Ônibus – AITBUS –, que tem sede em 

Antecedendo a Cúpula Iberoamericana em Buenos Aires, 

15 empresários do setor de transporte rodoviário de passa-

geiros da Espanha e de Portugal estiveram na cidade de São 

Paulo a fim de conhecer de perto a realidade do transporte 

de passageiros no Brasil. 

Foram recebidos pelos presidentes da ABRATI, Renan 

Chieppe, e do SETPESP, Robson Rodrigues. Na sede do sin-

dicato, ouviram palestras dos representantes do setor privado 

brasileiro e também do Ministério dos Transportes. Por sua 

vez, apresentaram informações sobre o sistema na Europa. 

Depois, visitaram a Viação Santa Brígida,  a Viação Cometa 

e o Terminal Rodoviário do Tietê, operado pela Socicam.

Com a participação da ABRATI, a AITBUS realiza  
Iª Cúpula Iberoamericana de Transporte por Ônibus

Madri, Espanha. O objetivo foi a troca 

de experiências. 

Os participantes subscreveram 

comunicado oficial destacando a impor-

tância social, econômica e política do 

sistema de transporte de passageiros; 

a conveniên cia de uma harmonização 

da legislação que rege o segmento; e 

a urgente necessidade de combater o 

transporte clandestino, que não é um 

problema somente  brasileiro.

Eles também destacaram como 

relevante a introdução de novas tec-

nologias de gestão e de melhora dos 

serviços prestados aos usuários; a im-

portância de tarifas justas que cubram 

os custos de transporte e remunerem 

adequadamente os investimentos, e a 

importância da formação profissional 

de todos os colaboradores envolvidos 

com a prestação desse importante 

serviço. 

Por fim, o documento enfatizou a 

necessidade da existência de marco 

regulatório capaz de oferecer a segu-

rança indispensável para a atração de 

investimentos em ambiente adequado 

e duradouro.

Empresários da Espanha e de Portugal em São Paulo

Da esquerda para a direita: Felice Minutti (CANAPAT), José Luiz Santolin 

(ABRATI), Paula Bramão (ANTROP), Alberto Corcuera (presidente da 

AITBUS), Guauhtémoc Martinez Garcia (CANAPAT), Marino Quintero 

Tovar (ASOTRANS), Sergio Muños (FENABUS), Germán Yesid Isaza 

(ASOTRANS), Jose Luiz Pertierra (FENEBUS) e Renan Chieppe (ABRATI).

Da esquerda para a direita:  Camilo D. Gómez (CEAP), José Luiz 

Pertierra (FENEBUS), José Luiz Santolin (ABRATI), Renan Chieppe 

(ABRATI) e Alberto Corcuera (presidente da AITBUS).

O presidente do SETPESP, Robson Rodrigues, fala aos visitantes 

sobre transporte rodoviario de passageiros no Brasil. 


