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O Consórcio Novo Rio, formado 

pelas empresas Socicam, Roderj e 

Ascotran, concluiu em outubro as obras 

de revitalização da Rodoviária Novo 

Rio. Uma solenidade realizada no dia 

5 de novembro marcou a nova fase 

de funcionamento do terminal, já com 

todas as ampliações e melhoramentos 

adotados. Na avaliação do consórcio 

e das autoridades cariocas, as obras 

realizadas dão à Rodoviária Novo Rio 

condições não somente de atender à 

demanda dos 50 mil usuários e turistas 

que recebe diariamente, mas também 

ao incremento do movimento previsto 

para a Copa do Mundo, em 2014, e 

para a Olimpíada, em 2016. 

Foi a maior intervenção em toda 

a história da Novo Rio, desde sua 

inauguração, em 1965. A maior parte 

das instalações (embarque, passarela 

central e setor desembarque superior) 

passou por reforma completa, com a 

implantação de novos conjuntos de 

sanitários, mais assentos e nova ilu-

minação. O piso agora é de granito e o 

teto ganhou novo forro. O piso superior 

recebeu um sistema de ar-condiciona-

do e foram instalados dois elevadores 

panorâmicos. Os guichês de venda de 

passagens adotaram novo layout.

Consórcio Novo Rio entrega terminal rodoviário 
totalmente revitalizado à cidade do Rio de Janeiro

Na Praça de Alimentação destaca-

se a presença de marcas como Bobs 

e Spoletto, além de novas coffe-shops 

e uma bomboniere com buffet de 

frutas a quilo e fondues de chocolate. 

Novos estabelecimentos comerciais 

e de serviços (agências bancárias, 

cabeleireiros, papelaria, souvenir, 

moda feminina, calçados) ainda serão 

inaugurados. 

O terminal também passa a aten-

der às necessidades dos portadores 

de deficiência, de acordo com as 

normas de acessibilidade NBR 9050. 

Além dos elevadores, a área interna 

ganhou assentos reservados, pisos 

táteis direcionais e de alerta, novas 

rampas e escadas com faixas de 

sinalização de degraus e corrimãos, 

e mais vagas no estacionamento. Na 

área externa (entradas e saídas do 

terminal e plataformas de embarque e 

desembarque) o piso recebeu rebaixa-

mentos e passagens em nível. 

A rodoviária também estará total-

mente equipada com serviços de inter-

net em banda larga wireless. O serviço 

é disponibilizado gratuitamente. 

Um dos problemas crônicos do terminal está resolvido: o da falta de espaço.
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A Empresa Unida Mansur & Filhos, 

de Juiz de Fora-MG, foi premiada pelo 

Instituto Qualidade Minas (IQM), no 

primeiro ciclo do Prêmio Regional da 

Qualidade Zona da Mata, premiação 

entregue no fim de novembro. Foram 

premiados ainda um hospital e uma 

empresa júnior da Universidade Fede-

ral de Juiz de Fora.

A empresa Unida é uma das mais 

tradicionais de Minas Gerais e do 

Empresa Unida recebe premiação por sua qualidade
Brasil. Foi fundada em 1934 por João 

Mansur, ainda sem o seu nome atual. 

Seu primeiro ônibus, um Chevrolet 4 

cilindros, rodou em Juiz de Fora. Em 

1939, passou a operar a linha Juiz de 

Fora-Barbacena. Dez anos depois, foi 

criada a Empresa Unida Mansur & Fi-

lhos, que obteve a concessão da linha 

Juiz de Fora-Belo Horizonte. Seus servi-

ços são levados a uma vasta região de 

reconhecida força econômica.
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O 500 RSD. 
Retorno garantido.
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O fundador da Viação Itapemirim e 

deputado federal Camilo Cola presidiu 

em outubro a cerimônia de inauguração 

do novo Centro Operacional da empre-

sa em Brasília. O Centro ocupa 22.500 

m2 de área e recebeu o nome de Dona 

Ignez Massad Cola, em homenagem 

à esposa de Camilo Cola, falecida em 

2008. Estiveram presentes o presiden-

te da Itapemirim, Camilo Cola Filho, os 

diretores Andrea Cola e Camilo Cola 

Neto, outros executivos do grupo, 

convidados e familiares.

A nova unidade oferece maior se-

gurança para funcionários e clientes. 

Conta com câmeras de segurança na 

portaria, no setor de encomendas e 

nos escritórios. Dispõe de sistemas de 

captação e reaproveitamento de água 

e coleta de componentes químicos, 

e de alojamentos para motoristas. A 

área de Tráfego foi triplicada e, além 

do amplo balcão de atendimento, tem 

espaço reservado para a realização de 

procedimentos de pré-viagem. 

O sistema de lavagem dos veículos, 

com escovões adaptados à altura dos 

novos ônibus, é completamente cober-

Itapemirim inaugura o Centro 
Operacional Ignez Massad Cola

to e inclui sistema de reaproveitamento 

de água das chuvas. Uma sala VIP, na 

entrada no Centro, ajuda a melhorar o 

fluxo para os clientes em trânsito e ofe-

rece poltronas confortáveis, bebedou-

ros, ar-condicionado, TV e banheiros, 

inclusive os exclusivos para portadores 

de necessidades especiais.

Da esquerda para a direita, Camilo 

Cola Neto, José Augusto Pinheiro (Real 

Expresso), Andrea Cola, Camilo Cola Filho e 

Camilo Cola. Abaixo, vista geral 

do novo Centro Operacional.
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Renan Chippe apresenta na Câmara 
posição da ABRATI sobre licitações

Acordo sobre 
responsabilidade 
civil no Mercosul
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O Presidente da ABRATI, Renan 

Chieppe, foi um dos palestrantes da 

audiência pública realizada no dia 11 

na Câmara dos Deputados para um 

debate sobre a licitação das linhas do 

transporte interestadual rodoviário de 

passageiros.

Na ocasião, Renan afirmou que 

a ABRATI vê a licitação como instru-

mento legítimo garantido pela Cons-

tituição, mas ressaltou que "o setor 

defende a construção de um melhor 

modelo para o sistema", conforme 

tem manifestado à ANTT desde os 

primeiros meses de 2009. 

Bernardo Figueiredo, Diretor-Geral 

da ANTT, que foi um dos debatedores, 

disse que pediu ao TCU a prorrogação 

do prazo dos levantamentos e análises 

preparatórios para a licitação. Ele 

previu a realização da licitação em 

novembro de 2010 e sua conclusão 

(após a fase de “transição”, inclusive) 

em novembro de 2011. Pág. 2 

O Presidente Renan Chieppe afirmou que a ABRATI vê a licitação como instrumento 

legítimo e que o setor defende a construção de um melhor modelo para o sistema.

Por ocasião da XXXVIII Reu-

nião do Subgrupo de Trabalho nº 

5 — Transportes, do Mercosul, 

representantes dos setores pú-

blico e privado de transportes da 

Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile 

e Brasil aprovaram o acordo que 

tem como objetivo estabelecer o 

marco jurídico sobre a responsabi-

lidade civil contratual no transporte 

internacional para os passageiros 

e bagagens, no âmbito do Merco-

sul. A reunião foi realizada de 4 a 

6 de novembro, em Montevidéu, 

Uruguai. 

Pelo acordo, a empresa não 

poderá eximir-se da responsabili-

dade objetiva quando os danos e 

prejuízos não ultrapassem o valor 

de 30.000 DES (Direito Especial de 

Saque) por pessoa transportada e 

de 700 DES pela bagagem regis-

trada em seu nome, sendo o valor 

unitário do DES fixado pelo Fundo 

Monetário Internacional (FMI). 

A implementação da medida 

ainda depende de decisões com-

plementares. 

Acordo sobre 
responsabilidade 
civil no Mercosul

Prêmio ANTP de Qualidade 2009 entrega troféus aos vencedores 
Na abertura oficial do 17º Congres-

so Brasileiro de Transporte e Trânsito, 

realizado em Curitiba, foram entregues 

os troféus e certificados aos vence-

dores do Prêmio ANTP de Qualidade 

2009. A solenidade reuniu cerca de 

600 pessoas. Três organizações do 

Rio Grande do Sul receberam o troféu 

referencial de excelência concedido 

às organizações premiadas em dois 

ciclos consecutivos. Foram elas a Em-

presa de Transporte Coletivo Viamão 

Ltda. (Viamão), a Expresso Medianeira 

Ltda. (Santa Maria) e a Viação Belém 

Novo Ltda. (Porto Alegre).  

Na categoria Operadoras Rodo-

viárias Urbanas e Metropolitanas 

venceram a Medianeira Dourados 

Transportes Ltda., de Dourados-MS, 

e a Viação Urbana de Fortaleza-CE. 

A Ceturb-GV foi a premiada da cate-

goria Órgãos Gestores de Transporte 

e Trânsito, e uma das quatro empresas 

que receberam o Certificado de Melhoria 

Contínua, juntamente com a BHTrans, de 

Belo Horizonte-MG, a Medianeira Ponta 

Porã Transportes Ltda. de Ponta Porã-MS, 

e a Viação Urbana de Fortaleza. 

Em outubro, foi lançada a oitava 

edição do Programa de Incentivo, Trei-

namento e Educação para a Melhoria 

da Eficiência da Gestão do Trânsito e 

Gerência dos Transportes Públicos. 
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

A Comissão de Viação e Trans-

portes da Câmara dos Deputados, 

presidida pelo Deputado Jaime Mar-

tins,  realizou no dia 11 de novembro 

uma audiência pública para debater 

a questão da licitação das linhas do 

transporte interestadual de passagei-

ros. O Presidente da ABRATI, Renan 

Chieppe, participou e fez um alerta: 

“De forma geral, pode-se dizer que, 

como está desenhada até o momento, 

a licitação traz riscos de desmonte 

do setor, com queda na qualidade e 

na quantidade de serviços e, o que 

é pior, de desemprego significativo. 

Estimativas conservadoras indicam 

corte de 20.000 a 30.000 dos atuais 

70.000 empregos diretos”.

Renan Chieppe acrescentou ainda, 

a propósito do assunto: 

“As divergências existentes, que 

não consideramos insuperáveis, 

ocorrem pelo fato de a ANTT, embora 

com a boa intenção de melhorar o 

transporte rodoviário de passageiros, 

definiu parâmetros que não refletem 

a realidade operacional e econômica 

da atividade. Isso pode conduzir à 

efetiva desestruturação do atual 

sistema, que é, comprovadamente, 

eficiente”.

O Diretor-Geral da ANTT, Bernar-

do Figueiredo (um dos debatedores) 

esclareceu que ele mes  mo pediu 

ao Tribunal de Contas da União, no 

primeiro semestre deste ano, a pror-

rogação do prazo dos levantamentos e 

análises preparatórios para a licitação. 

Fez isso a partir da percepção de que 

os estudos técnicos que amparavam 

o formato anterior da licitação não da-

vam garantias para itens importantes 

como a qualidade dos serviços e a 

viabilidade econômico-financeira das 

empresas. 

Além de prever para novembro de 

2010 a publicação do edital, o Diretor-

Geral da ANTT citou pontos do crono-

grama, como a conclusão da licitação 

(após a fase de “transição”, inclusive) 

em meados de novembro de 2011. 

Um dos aspectos mais importantes 

lembrados pela ABRATI foi a necessi-

dade de serem feitos estudos técnicos 

— indispensáveis em qualquer licita-

ção de transporte de passageiros, e 

que não foram realizados pela ANTT 

— como uma pesquisa de demanda 

e de necessidades, preferências e de-

sejos dos usuários. Segundo Bernardo 

Figueiredo, agora essas pesquisas  de 

demanda serão realizadas. 

Participaram da audiência pública 

o subprocurador-Geral da República 

Aurélio Veiga Rios, o Secretário de 

Fiscalização de Desestatização do 

Tribunal de Contas da União, Adalberto 

Santos de Vasconcelos, o presidente 

da Associação dos Usuários de Trans-

portes Coletivos de Âmbito Nacional 

(AUTCAN), Waldir Cardoso, e o diretor 

de Procedimentos e Logística da Agên-

cia de Serviços de Transporte de São 

Paulo (ARTESP), Marcos Martinez.

Câmara dos Deputados realiza uma 
audiência pública sobre as licitações

Grupo Gontijo 
compra mais 215 
chassis da Scania

Dando continuidade ao projeto 

de aperfeiçoar a qualidade de seus 

serviços, o Grupo Gontijo adquiriu 215 

chassis de ônibus da marca Scania. 

Os veículos serão utilizados pelas 

empresas Gontijo e São Geraldo no 

transporte de passageiros em linhas 

interestaduais que cobrem todo o País. 

O lote está dividido em 205 unidades 

do modelo K 420 6x2 para longas 

distâncias, e dez do F 270 4x2, para 

aplicações intermunicipais. Todos os 

chassis estão sendo entregues entre 

os meses de outubro e novembro.  

Os modelos K 420 6x2 estão equi-

pados com a nova caixa de câmbio GR 

875 R, já com freio retarder integrado.

Real Expresso renova 
frota e muda a 
programação visual

A Real Expresso está incorporando 

a sua frota mais um lote de ônibus no-

vos. São 50 veículos rodoviários com 

a mais moderna mecânica Mercedes-

Benz, nos modelos O 500 RS. Todos 

receberam carroçarias Marcopolo Gera-

ção 7, no modelo Paradiso 1200. 

Simultaneamente, a empresa 

adotou nova programação visual nos 

veículos, que estão entrando em regi-

me normal de operação para atender 

ao aumento da demanda previsto para 

o período de festas.
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Mais de 69% dos 61.839 quilôme-

tros de estradas incluídos na Pesquisa 

Rodoviária 2009 da CNT apresenta  -

vam problemas de pavimento, sinali-

zação e/ou geometria viária. 

Do total, 43,4% das estradas 

avaliadas apresentavam superfície 

totalmente perfeita; 33,1% desgas-

tada; 17,8% com trinca em malha/

remendos; 4,6% com afundamentos/

ondulações/buracos e 1,1% totalmen-

te destruída. 

Quanto à faixa lateral, 64,3% das 

estradas apresentavam a pintura 

visível; 18,6% desgastada e 17,1% 

inexistente. Já na sinalização vertical, 

64,8% das placas se encontravam to-

talmente legíveis; 33,6% desgastadas 

e 1,5% totalmente ilegíveis.

A Volvo do Brasil venceu o Prêmio 

Nacional da Qualidade 2009, conside-

rado o mais valioso reconhecimento à 

excelência na gestão das organizações 

sediadas no Brasil. A Volvo é a primei-

ra montadora de veículos a receber a 

distinção em 18 anos de existência 

do prêmio. 

“Fazemos parte de um grupo indus-

trial com um histórico de busca pela 

excelência que remonta à fundação 

da empresa na década de 1920. 

Também no Brasil, a Volvo sempre 

se empenhou em manter e ampliar a 

gestão pela qualidade”, afirma Tommy 

Svensson, presidente da Volvo do 

Brasil. O Modelo de Excelência da Ges-

tão da FNQ foi adotado pela unidade 

brasileira em 2003.

Volvo vence o 
Prêmio Nacional da 
Qualidade 2009

Induscar Caio fornece mais 662 
ônibus para o projeto Transantiago 

Espaço Memória conta a história 
e o pioneirismo da Viação Garcia

Caminhão usado no transporte de cargas na década de 1930 no Norte do Paraná.

Para comemorar os seus 75 anos 

de existência, a Viação Garcia recriou 

em sua sede, em Londrina, ambientes 

da época da colonização do Norte do 

Paraná, onde expõe ônibus, equipa-

mentos, peças, fotos e documentos 

de valor histórico. O acervo, denomi-

nado Espaço Memória Viação Garcia, 

reúne aproximadamente 5.500 itens 

catalogados.

Um dos destaques é o rico acervo 

fotográfico que documenta as dificul-

dades do transporte de passageiros 

nas primeiras décadas do Século XX.  

Entre os veículos expostos estão a pri-

meira jardineira da empresa (a Catita); 

o ônibus Pavão (1940), do tempo da 

Segunda Guerra Mundial e movido a 

gasogênio; o ônibus brasileiro Fenemê 

(1960); o ônibus que transportou o 

Papa João Paulo II em sua passagem 

pelo Paraná (1980); o primeiro modelo 

de ônibus com três eixos (também  de 

1980) e os ônibus executivos e de 

dois pisos, tipo leito-cama, adotados 

no Século XXI.

A Induscar Caio está produzindo 

662 carroçarias urbanas destinadas a 

operar no sistema de transporte públi-

co de Santiago do Chile. As carroçarias 

são do modelo Mondego H, montadas 

sobre chassis Mercedes-Benz O 500 

U, de piso baixo. 

Para o sistema de transporte públi-

co da cidade de São Paulo, a Induscar 

Caio está fornecendo 100 unidades do 

seu urbano Topbus, montadas sobre 

o chassi Volvo biarticulado B9SALF, 

lançado recentemente no Brasil. Os 

veículos são 100% piso baixo, com 

26,5 metros de comprimento.

Em parceria com a Scania e a 

Universidade de São Paulo, a encarro-

çadora de Botucatu também produziu 

o protótipo de um ônibus Millenium 

movido a etanol. O chassi é o Scania  

K270 6x2*4. O produto resulta de 

um projeto conduzido pelo Centro 

Nacional de Referência em Biomassa 

(Cenbio).   
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Pesquisa da CNT 
mostra os problemas 
das estradas
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De janeiro a setembro de 2009, a 

Mercedes-Benz comercializou mais de 

23.000 caminhões no mercado bra-

sileiro. Esse desempenho foi o maior 

alcançado no ano em todo o mundo 

pela montadora. A informação foi 

anunciada na unidade de São Bernardo 

do Campo, São Paulo, por Hubertus 

Troska, vice-presidente executivo da 

Divisão Caminhões da Mercedes-Benz 

Europa e América Latina. O executivo 

detacou a rápida recuperação do setor 

automotivo brasileiro diante da crise 

financeira mundial.

O Brasil é o maior mercado de 
caminhões da Mercedes-Benz

Linha de montagem de caminhões da 

Mercedes em São Bernardo do Campo-SP.

O júri europeu para ônibus urbanos 

e rodoviários da BusWorld Kortrijk, fei-

ra internacional do setor, realizada em 

outubro na Bélgica, elegeu o Travego, 

da Mercedes-Benz, como o “Ônibus 

do Ano 2010”. Foram considerados 

critérios como eficiência econômica, 

compatibilidade ambiental, dirigibi-

lidade, conforto e, principalmente, 

segurança. O modelo, considerado o 

top de linha da marca no segmento ro-

O Travego é escolhido Ônibus do 
Ano 2010 pelo júri da BusWorld 

doviário, e já em sua terceira geração, 

está disponível no mercado desde o 

início deste ano. 

O júri é formado por representan tes 

da imprensa especializada internacio-

nal. De acordo com o fabricante, o 

modelo reúne todos os sistemas dispo-

níveis que contribuem para uma maior 

segurança nas estradas e estabelece 

novamente tendências de mercado 

com suas tecnologias inovadoras.

A segurança foi um dos fatores que mais pesaram na escolha do Ônibus do Ano 2010.

O diretor Mundial de Pneus para 

ônibus e Caminhões da Michelin, Pete 

Selleck, declarou no Rio de Janeiro, 

em entrevistas coletiva, que a Miche-

lin Brasil é vista como uma unidade 

estratégica para o Grupo Michelin. O 

País, hoje, é o segundo maior mer-

cado de pneus de carga da marca, 

e também o segundo maior mercado 

de recapagem do mundo. A Michelin 

Brasil vem recebendo investimentos 

da ordem de US$ 1 bilhão, ao longo 

do período entre 2006 e 2011. 

Michelin Brasil é 
unidade estratégica 
para Grupo Michelin

Produção de mantas para pneus na fábrica 

da Michelin, no Estado do Rio.
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Estão abertas as inscrições para 

a edição 2009/2010 do Prêmio Volvo 

de Segurança no Trânsito, promovido 

pela Volvo do Brasil. O concurso vai 

selecionar as melhores campanhas, 

ideias e programas desenvolvidos 

no País em prol de um trânsito mais 

seguro e humano.

São premiados trabalhos nas se-

guintes categorias: “Cidade”, “Empre-

sa”, “Geral”, “Imprensa”, “Motorista 

Profissional” e “Transportadores de 

Cargas e/ou Passageiros”.

Abertas as inscrições 
para o Prêmio Volvo de 
Segurança no Trânsito
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