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ApoioCo-patrocínio

A  B  R  A  T  I
Reunião de associados

Jantar de confraternização 
Data: 1º de dezembro

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

Na 8ª FetransRio, realizada 

no Rio de Janeiro, os fabricantes 

de chassis, carroçarias e acessó-

rios do País, de olho na Copa do 

Mundo de 2014 e na Olimpíada 

de 2016, priorizaram produtos 

voltados aos sistemas BRT (Bus 

Rapid Transport). Também deram 

ênfase à questão ambiental e 

destacaram que estão prepara-

dos, desde já, para atender as 

exigências da norma Euro 5, em 

vigor a partir do dia 1º de janeiro 

de 2012. 

O Presidente da ABRATI, Re-
nan Chieppe, informou que o 
Ministro dos Transportes, Paulo 
Sérgio Passos, e o Diretor-Geral 
da Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres — ANTT —, Bernar-
do Figueiredo, farão palestras aos 
associados da ABRATI na manhã 
do dia 1º de dezembro, no audi-
tório da Associação, em Brasília. 
Eles atendem a convite da Direto-
ria e deverão tratar do atual pano-
rama do transporte rodoviário de 
passageiros no Brasil, abordando 
ainda outros temas correlatos. As 
palestras fazem parte da pauta da 
última reunião do ano da Diretoria 
e dos associados, que começará 
às 9 horas. 

Também no dia 1º, a partir 
das 20 horas, acontecerá a tra-
dicional festa de confraternização 
da ABRATI, que terá coquetel e 
jantar. O evento será realizado no 
Clube Naval de Brasília e reunirá 
associados e convidados dos 
poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário. 

A festa terá o patrocínio da 
Mercedes-Benz do Brasil, o copa-
trocínio da Ipiranga Produtos de 
Petróleo S/A e o apoio da Asso-
ciação Nacional dos Fabricantes 
de Ônibus, FABUS. 

No próximo ano, se o novo 

governo mantiver as atuais inten-

ções de investimentos, deverão 

ser gastos R$ 10 milhões para 

atualizar o banco de dados do 

Plano Nacional de Logística e 

Transportes (PNLT). Um dos ob-

jetivos do trabalho de atualização 

será verificar, em alguns trechos, 

a possibilidade de inversão da 

atual matriz de transportes, dan-

do maior ênfase ao uso de ferro-

vias e hidrovias. Outro objetivo é 

mapear o transporte de carga e de 

passageiros nas rodovias. O PNLT 

é responsável por definir o rumo 

dos investimentos da União na 

área de transportes. A pesquisa 

de campo será feita pelo Exército  

Brasileiro. 

Ministro dos Transportes e 
Diretor-Geral da ANTT farão 
palestras na ABRATI dia 1º

Sistemas BRT 
são priorizados na 
FetransRio

Bernardo Figueiredo, Diretor-

Geral da ANTT.

Pesquisa sobre 
transportes vai 
atualizar o PNLT
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Renan Chieppe, Presidente da ABRATI.

Paulo Sérgio Passos, Ministro dos 

Transportes
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