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Evento da ABRATI no dia 4 
terá coquetel, homenagens, 
Prêmio Boas Práticas e jantar 

A ABRATI realizará seu tradicional 

encontro de fim de ano no dia 4 de 

dezembro, uma terça-feira, em Brasília. 

Como ocorre habitualmente, o evento 

será desdobrado em duas etapas: pela 

manhã, na sede da entidade, haverá 

reunião dos empresários associados 

com a diretoria, quando serão deba-

tidos os temas mais importantes de 

interesse do setor e feito um balanço 

dos principais acontecimentos do ano 

no âmbito da atividade de transporte 

rodoviário de passageiros. À noite, no 

Espaço Patrícia, no Setor de Clubes 

Sul, haverá coquetel, homenagens a 

personalidades do transporte, entrega 

do Prêmio Boas Práticas ANTP/ABRATI 

e jantar de gala.

Durante o coquetel e jantar na noite 

do dia 4, no Espaço Patrícia, a ABRATI 

prestará homenagem especial a três 

personalidades da área de transporte 

que se destacaram pela contribuição 

prestada ao setor rodoviário de passa-

geiros nos últimos anos. 

Os homenageados são Clésio An-

drade, senador e presidente da CNT; 

Acir Gurgacz, senador e empresário 

com forte presença no segmento, e 

José Antônio Fernandes Martins, pre-

sidente da FABUS. Todos têm sido 

importantes parceiros da diretoria da 

ABRATI na busca pelos objetivos e 

soluções de problemas que afetam 

diretamente o bom funcionamento do 

sistema brasileiro de transporte rodo-

viário de passageiros. Veja na página 

2 os perfis dos três homenageados.

Senador Clésio Andrade Senador Acir Gurgacz José Antônio Martins (FABUS)

Três homenagens especiais

Dez empresas associadas estão 

concorrendo nas três categorias do Prê-

mio Boas Práticas ANTP/ABRATI 2012. 

A premiação ocorrerá na noite do dia 

4 durante o jantar de confraternização.  

Instituído em 2011, o Prêmio tem a fi-

nalidade de reconhecer e premiar boas 

práticas desenvolvidas por empresas 

operadoras de transporte rodoviário de 

passageiros. A avaliação dos trabalhos 

é feita por um júri independente forma-

do por cinco especialistas.

Entrega do Prêmio 
Boas Práticas 
ANTP/ABRATI 2012

Marcopolo lança 
livro que conta 
toda sua história

Na manhã de 

4 de dezembro, 

durante o encon-

tro dos associa-

dos com a direto-

ria da ABRATI, o 

presidente eméri-

to da Marcopolo, 

Paulo Bellini, fará uma apre-

sentação sobre o livro Marco-

polo, sua viagem começa aqui, 

a ser lançado em breve, que 

conta a trajetória da empresa 

para se transformar de uma 

pequena encarroçadora gaú-

cha em uma das principais fab-

ricantes de ônibus do mundo. 

O livro será distribuído aos em-

presários e convidados após 

o jantar da ABRATI no dia 4.

Paulo Bellini

Patrocínio

Copatrocínio

A  B  R  A  T  I
Reunião de associados

Jantar de confraternização 
Data: 4 de dezembro

Sede da ABRATI, 10h (reunião)
 Espaço Patrícia, 20h (jantar)
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Rede de Comunicação completa a distribuição do 
segundo lote do DVD, da revista e do Almanaque

A Rede de Comunicação do sistema 

brasileiro de transporte rodoviário de 

passageiros está completando agora 

em novembro a distribuição do se-

gundo lote das publicações e do DVD 

destinados às empresas associadas da 

ABRATI. A exemplo do que foi feito na 

primeira rodada, o material impresso 

(Almanaque de Bordo e revista Diversão 

a Bordo) será distribuído gratuitamente 

pelas empresas aos seus passageiros, 

nos ônibus interestaduais, como leitura 

de bordo e passatempos. As empresas 

que operam ônibus com sistema de 

som e vídeo também estão recebendo 

o DVD número 2 com os vídeos da se-

gunda edição do programa TV a Bordo, 

para exibição aos passageiros. 

Enquanto isso, o blog da Rede de 

Comunicação na internet e os perfis 

no Facebook e no Twitter continuam 

informando os passageiros e demais 

interessados sobre todas as novidades 

relacionadas ao sistema brasileiro de 

transporte rodoviário de passageiros.

As empresas interestaduais têm 

reportado aos gestores da Rede de 

Comunicação a excelente receptividade 

dos passageiros em relação às atuais 

iniciativas de comunicação. São alvo 

de opiniões bastante favoráveis novi-

dades como o Almanaque de Bordo, a 

Revista Diversão a Bordo e o conteúdo 

dos vídeos. Ao mesmo tempo, vêm 

aumentando  os acessos ao blog e as 

visitas ao Twitter e ao Facebook.

No momento, a Rede de Comunica-

ção trabalha na produção da terceira 

rodada de materiais impressos e 

vídeos que serão encaminhados proxi-

mamente às empresas. A tiragem do 

Almanaque de Bordo é de 2 milhões de 

exemplares por edição, e a da revista 

Diversão a Bordo, de 250.000 exem-

plares mensais.

A ABRATI vai homenagear três importantes 
parceiros do transporte rodoviário de passageiros

Nos últimos anos, três personali-

dades ligadas ao transporte se desta-

caram por sua decidida contribuição 

ao setor rodoviário de passageiros: o 

senador Clésio Andrade, presidente da 

Confederação Nacional do Transporte; 

o senador Acir Gurgacz, empresário 

paranaense com forte presença no 

segmento transportador e representan-

te do Estado de Rondônia no Senado 

Federal; e o presidente da FABUS, 

Associação Nacional dos Fabricantes 

de Ônibus, José Antônio Fernandes 

Martins, também vice-presidente de 

relações institucionais da Marcopolo. 

Na noite de 4 de dezembro próximo, 

durante o coquetel e jantar de fim de 

ano da ABRATI, essas três personalida-

des estarão sendo alvo de justa home-

nagem por parte do setor de transporte 

rodoviário interestadual e internacional 

de passageiros. 

O senador Clésio Andrade é Ad-

ministrador de Empresas e ativo líder 

classista. Presidente da CNT, é um 

dos representantes de Minas Gerais 

no Senado Federal. Tem sido atuante 

parceiro da diretoria da ABRATI na bus-

ca de soluções para os problemas do 

setor rodoviário de passageiros.

O empresário Acir Gurgacz assumiu 

como senador da República por Rondô-

nia em 2007. Atualmente, desempenha 

seu segundo mandato, que se esten-

derá até 2015. No Senado, tem tido 

atuação francamente propositiva em 

relação às demandas do setor. 

Finalmente, o Engenheiro Mecânico 

José Antônio Fernandes Martins, na 

Marcopolo desde 1965, é atualmente 

presidente da FABUS. Trata-se de uma 

das vozes mais autorizadas e que mais 

frequentemente se levantam em defesa 

do transporte rodoviário de passageiros 

no Brasil.

Patrocínio

Copatrocínio

A  B  R  A  T  I
Reunião de associados

Jantar de confraternização 
Data: 4 de dezembro

Sede da ABRATI, 10h (reunião)
 Espaço Patrícia, 20h (jantar)
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A Mercedes-Benz forneceu 310 

chassis de ônibus ao Grupo Belar-

mino, de São Paulo, para operação 

nas cidades de Campinas e Bragança 

Paulista. Os chassis são dos modelos 

OF 1721, LO 916, O500 RS e RSD e 

O500 MA. Somente deste último foram 

Mercedes-Benz entrega mais 310 
novos ônibus ao Grupo Belarmino

40 unidades, todas articuladas, que re-

ceberam carroçaria Comil Doppio BRT, 

especiais para a operação de corredo-

res exclusivos de transporte coletivo 

urbano e semiurbano de passageiros. 

Os veículos vão operar entre as cidades 

de Campinas e Sumaré.

Todos as novas encomendas de 

carroçarias recebidas pela Marcopolo 

estão sendo programadas para 2013, 

pois a produção para 2012 está to-

mada até o dia 23 de dezembro. Ao 

divulgar a informação, a encarroçadora 

informou que dará férias coletivas a 

todos os seus colaboradores no perío-

do de 24 de dezembro a 3 de janeiro.

O diretor de relações com investi-

dores da Marcopolo, Carlos Zignani, 

adiantou a previsão de que a indústria 

encarroçadora do país vai fechar 2012 

com desempenho positivo, favorecido 

pelas compras estimuladas pelo PAC 

Equipamentos, do governo federal, que 

chegaram a 8.570 veículos, sendo que 

quase metade deles (cerca de 4.000) 

foram ou estão sendo fornecidos pelas 

unidades Volare e Ciferal.    

Marcopolo tem toda sua produção 
tomada até o dia 23 de dezembro

Para o presidente da Associação 

Nacional dos Fabricantes de Ônibus, 

José Antônio Fernandes Martins, o seg-

mento encarroçador fechará 2012 com 

produção total de 36.900 unidades. 

Considerados os números totalizados 

até o fim de setembro, a indústria 

produziu 24.377 unidades, o que re-

presentou uma redução de 5% sobre o 

mesmo período do ano passado. 

José Antônio Martins prevê para 

2013 um crescimento de 6% a 7% 

na produção nacional de carroçarias, 

em consequência de medidas gover-

namentais como a desoneração da 

folha de pagamento e a redução dos 

custos de energia elétrica e dos juros 

nos financiamentos, que irão somar-se 

às novas compras no âmbito do PAC 

Equipamentos.

O Audace, lançamento recente da Marcopolo para fretamento e curtas distâncias.

A Neobus, de Caxias do Sul, vai lan-

çar em breve sua carroçaria New Road 

N 10, com a firme intenção de entrar 

no mercado rodoviário de passageiros 

do país e da América Latina.  Segundo 

a encarroçadora, o New Road N 10 será 

um ônibus de alta categoria, com itens 

de conforto e luxo que lhe permitirão 

disputar com os produtos hoje disponí-

veis, como os rodoviários da Geração 

7 e os Campione da Comil.

Neobus mostra nos 
próximos dias seu 
primeiro rodoviário 

Desde o dia 20 de agosto, o Institu-

to JCA está proporcionando a 18 jovens 

com idade entre 18 e 22 anos um curso 

completo de Auxiliar Administrativo. 

Eles cumprem uma carga teórica no 

Instituto e em seguida irão integrar, 

pelo período de um ano, o quadro de 

funcionários da Auto Viação 1001. 

Em outubro, o Instituto conquistou o 

segundo lugar e uma menção honrosa 

na categoria Educação e Cultura, no 

âmbito do Prêmio Mobilidade Urbana 

2012, da Fetranspor.  

O Instituto JCA 
forma 18 Auxiliares 
Administrativos

Iveco vence licitação 
para fornecer mais 
1.300 CityClass

Ao longo de 2013, a Iveco vai for-

necer ao programa federal Caminho da 

Escola, do Fundo Nacional de Desenvol-

vimento da Educação, mais 1.300 uni-

dades do seu micro-ônibus CityClass. 

Com isso, estará completando 7.000 

unidades desse modelo entregues a 

municípios de todo o país.
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Campione DD, da Comil, conquista nova medalha na 
edição brasileira do maior prêmio de design dos EUA

O design do Campione DD, desen-

volvido pela montadora gaúcha Comil, 

foi reconhecido no Prêmio IDEA/Brasil 

2012, edição nacional do International 

Design Excellence Awards (IDEA). A em-

presa conquistou a medalha de bronze  

na categoria Transportes. O IDEA é 

um dos mais respeitados prêmios do 

mundo na área do design, com mais 

de 30 anos de atuação.

Este é o terceiro ano consecutivo 

em que a Comil é premiada no IDEA/

Brasil. Em 2011, ela conquistou o título 

com o design da linha Campione. Em 

2010, ganhou destaque devido ao con-

ceito da lanterna modular do modelo 

Campione. 

Segundo o supervisor de design 

Adriano de Quadros, o desenho do 

modelo Double Decker resultou do 

trabalho dos profissionais dos setores 

de design, engenharia corporativa e 

engenharia de desenvolvimento ao 

longo de 2011. “Nossos profissionais 

fizeram com que o modelo do carro esti-

vesse sob as mais recentes tendências 

automotivas de qualidade, tecnologia e 

sofisticação, sendo desenvolvido para 

atender o transporte de alto padrão”, 

afirma.

O Campione DD foi lançado pela 

Comil em janeiro, aproveitando o im-

pulso representado pela aproximação 

da Copa do Mundo e da Olimpíada, 

competições que devem aumentar ex-

ponencialmente a demanda por ônibus 

de turismo de qualidade no Brasil. 

Internamente, o Campione apresen-

ta linhas, cores e texturas mais suaves, 

além de soluções de espaço e ergono-

mia que proporcionam muito conforto 

e segurança ao usuário. Externamente, 

o veículo se destaca pelos detalhes 

cromados, que conferem requinte e 

sofisticação. Considerando a utilização 

preferencial para turismo e viagens de 

longa distância, a carroçaria é dotada 

de ampla área envidraçada e teto solar 

opcional, proporcionando aos passagei-

ros excelente visão da paisagem.

O Campione DD, da Comil: em sintonia com a qualidade, a tecnologia e a sofisticação.

No mês passado a Caio Induscar 

passou pela rigorosa avaliação de 

todos os seus processos relacionados 

à qualidade, com foco na evolução con-

tínua. Como resultado, a encarroçadora 

obteve sua segunda recertificação  ISO 

9001. A recertificação é baseada em 

normas internacionais e demonstra aos 

clientes que a empresa se preocupa 

em entregar produtos com qualidade 

e busca melhorias contínuas em seus 

processos. 

Desde o primeiro certificado obtido 

pela Caio Induscar, muitos de seus 

Renovada a certificação ISO 9001 
para os processos da Caio Induscar

processos evoluíram, com o remane-

jamento e maior padronização das 

atividades, os treinamentos para capa-

citação e motivação dos colaboradores, 

as melhorias prediais, a incorporação 

de novas tecnologias e estratégias de 

mercado, além de outras ações.

Um dos diferenciais da Caio Indus-

car é a sua flexibilidade em atender e 

superar as necessidades dos clientes. 

Alguns de seus processos – por exem-

plo, os relacionados à estrutura e ao 

conforto – chegam a ser considerados 

artesanais, o que é motivo de elogios.   

O ônibus híbrido que a Volvo vem 

produzindo desde junho deste ano na 

capital do Paraná recebeu da Socie-

dade de Engenharia do Rio Grande do 

Sul o prêmio “Inovação em Engenha-

ria 2012”, na categoria Engenharia 

Mecânica. Várias unidades do veículo 

operam atualmente em Curitiba.

O veículo obtém economia de com-

bustível de até 35%, além de reduzir em 

90% as emissões de gases poluentes 

em comparação com os ônibus que 

ainda utilizam a tecnologia Euro3.

Ônibus híbrido da 
Volvo é “Inovação 
em Engenharia”
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Um motorista gaúcho de 35 anos 

com nome de poeta – Vinicius de Mo-

raes – foi o vencedor da competição 

“Melhor Motorista de Caminhão do Bra-

sil 2012”, promovida pela Scania. Nas 

provas finais realizadas nos dias 24 e 

25 de outubro na cidade de São Paulo, 

ele superou outros 23 concorrentes e 

ganhou um pacote de prêmios no valor 

de R$ 30.000,00, entre aparelhos ele-

trônicos, móveis e eletrodomésticos, 

além de R$ 6.000,00 em dinheiro e 

uma viagem com acompanhante para 

a Suécia, onde vai conhecer a matriz 

da Scania.  

Vinicius de Moraes, 35 anos, vence a competição 
Melhor Motorista de Caminhão do Brasil 2012

Fabiano da Silva, paranaense, 

colocou-se em segundo lugar, e Jor-

ge de Araújo, carioca, em terceiro. A 

competição tem por objetivo avaliar as 

habilidades dos condutores, contribuir 

com a segurança nas estradas, valo-

rizar o profissional e promover uma 

condução que alie eficiência a redução 

de emissão de poluentes. A edição 

deste ano – a quarta – bateu o recorde 

de inscritos, com 47.000 participantes. 

“Estou muito feliz em ser o primeiro 

numa competição que reuniu os me-

lhores do Brasil. Acredito que minha 

experiência e calma no momento deci-

sivo fizeram a diferença” disse Vinicius 

de Moraes, que dirige caminhão há 14 

anos e é da localidade de Sertão-RS. 

Trabalha como agregado na Expresso 

Hércules, de Getúlio Vargas-RS.  

A edição de 2012 teve três fases, 

sempre com motoristas portadores da 

carteira “E”. Na primeira, de 7 de maio 

a 26 de julho, os 47.000 cadastrados 

preencheram suas fichas e submete-

ram-se a uma prova teórica. A segunda 

fase, disputada de 28 de julho a 21 

de outubro, constou de 24 rodadas 

regionais em 12 cidades diferentes. A 

terceira foi a final nacional.

A Volvo do Brasil 

ganhou pela segun-

da vez o Prêmio Na-

cional de Qualidade, 

considerado o maior 

reconhecimento à 

excelência na ges-

tão de organizações 

no país. A primeira 

vez foi em 2009. 

Segundo a monta-

dora, a adoção do 

Modelo de Excelência de Gestão da 

Fundação Nacional da Qualidade está 

contribuindo decisivamente para man-

ter e melhorar o sistema de gestão da 

Volvo no Brasil.

“Fazemos parte de um grupo indus-

trial com um histórico de busca pela 

excelência que remonta à fundação da 

empresa. No Brasil, a Volvo sempre se 

empenhou em manter e ampliar a quali-

dade da sua gestão”, afirma Roger Alm, 

presidente da Volvo Latin America. Ele 

Volvo do Brasil ganha de novo o 
Prêmio Nacional de Qualidade

lembra que a subsidiária brasileira está 

totalmente integrada ao sistema global 

de qualidade da marca, assim como 

os demais valores corporativos de se-

gurança e respeito ao meio ambiente. 

O Modelo de Excelência da Gestão 

da FNQ foi adotado no Brasil em 2003.

Segundo Carlos Morassutti, vice-

-presidente de RH e assuntos corpo-

rativos da Volvo do Brasil, a adoção 

desses critérios contribui para tornar 

a companhia mais competitiva, aliando 

seu crescimento ao desenvolvimento 

sustentado e à responsabilidade socio-

-ambiental.

Na contínua procura pelo aperfei-

çoamento e excelência, a Volvo se 

organizou para trabalhar com conse-

lhos conforme o modelo de excelência 

e gestão da FNQ, que são divididos 

nas áreas de “Liderança”, “Estratégia 

e Planos”, “Clientes”, “Sociedade”, 

“Informação e Conhecimento”, “Pes-

soas”, “Processos” e “Resultados”.

Roger Alm

Nos dias 10 e 11 de novembro foi 

realizada no Memorial América Latina, 

em São Paulo, a oitava edição da “Vi-

ver, Ver e Rever”, exposição de ônibus 

e caminhões antigos patrocinada pela 

Mercedes-Benz do Brasil e realizada 

pelo Primeiro Clube do Ônibus Antigo 

Brasileiro. 

Nos dois dias de funcionamento, 

o encontro de curiosos e apaixonados 

pela história do transporte público 

atraiu aproximadamente 5.000 pes-

soas. Os visitantes puderam conhecer 

ou rever vários veículos antigos, entre 

ônibus e caminhões, além de réplicas 

em miniatura produzidas por artistas e 

especialistas.

O presidente do Primeiro Clube do 

Ônibus Antigo Brasileiro e organizador 

do evento, Antonio C. Kaio Castro, ava-

liou que a VVR 2012 superou todas as 

expectativas. Ele destacou sobretudo o 

entusiasmo dos participantes.

Oitava exposição 
Viver, Ver e Rever de 
ônibus e caminhões 
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

A encarroçadora Irizar entregou à 

Reunidas Paulista, de Araçatuba-SP, as 

primeiras unidades do seu novo ônibus 

i6, montadas sobre chassis Scania 

K310. Os carros têm 13,20 m de com-

primento e 3,70 m de altura. O pedido 

foi de 20 unidades, todas configuradas 

com 38 poltronas leito turismo. Elas 

dispõem de três monitores de TV, 

moderno sistema de ar-condicionado, 

geladeira e sanitário. 

Outro cliente da Irizar a receber o 

novo modelo foi a Qualitat Transportes 

(duas unidades de um pedido de oito), 

Irizar entrega primeiras unidades do novo ônibus i6

também montadas sobre chassis Sca-

nia K310. Cada uma tem 46 poltronas, 

ar-condicionado, WC, rede Wi-Fi, gela-

O novo caminhão Mercedes-Benz 

Actros ganhou o prêmio alemão de 

design na categoria “Transporte e Es-

paço Público” e o prêmio “Foco no Ouro 

O novo caminhão Actros recebe 
mais dois prêmios pelo seu design

2012” do Centro de 

Design de Stuttgart. 

“Carro-chefe” da mon-

tadora, o novo Actros 

já havia se destacado 

em julho deste ano, 

quando ganhou o prê-

mio de design Red Dot 

(Bola Vermelha).

O Prêmio Alemão 

de Design é conferido 

por um júri de 30 mem-

bros do Conselho de 

Design. Os juízes ava-

liaram 1.500 inscri-

ções. Os critérios de avaliação foram: 

qualidade de design, nível de inovação, 

valor da marca, funcionalidade, ergono-

mia e respeito ao meio ambiente. 

O design do novo Actros: triplamente premiado.

Um dos rodoviários i6 da Reunidas Paulista: frota sempre renovada.

A Scania está completando 55 

anos de sua instalação no Brasil. 

Nesse espaço de tempo, tornou-se 

uma importante referência em veículos 

pesados, ajudando a mudar conceitos 

e ampliando incessantemente seu ca-

tálogo de produtos e serviços. 

Para comemorar o novo marco a 

montadora lançou uma série especial 

do caminhão R 440, seu atual campeão 

de vendas. O lote foi integralmente 

comercializado. A edição comemorativa 

foi oferecida nas versões de tração 

6x2 e 6x4.

“A série especial do R 440 foi um 

sucesso absoluto entre nossos clien-

tes”, comemorou Roberto Leoncini, 

diretor-geral da Scania do Brasil. 

Scania comemora 
55 anos de intensa 
atuação no Brasil

deiras traseira e frontal, sistema de 

vídeo com DVD e três monitores, além 

de tomadas para carregar celulares. 
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Desde 1º de novembro estão dis-

poníveis no site da ANTT (www.antt.

gov.br) os estudos preliminares para 

estruturação da terceira etapa do 

Programa de Concessões de Rodovias 

Federais. Com isso, a ANTT espera 

receber sugestões e análises dos públi-

cos interessados no projeto. A terceira 

etapa inclui , no todo ou em partes, 

as rodovias BR-101/BA, BR262/ES/

MG,BR-153/TO/GO,BR-050/GO/MG, 

BR-163/MT, BR-163/262/267/MS e 

BR-060/153/262/DF/GO/MG).

Quase dois terços das rodovias 

pavimentadas do Brasil foram clas-

sificadas como em estado regular, 

ruim e péssimo pela Pesquisa CNT de 

Rodovias 2012. O trabalho, divulgado 

no último dia 24 de outubro, é reali-

zado anualmente pela Confederação 

Nacional do Transporte. Desta vez, 

17 equipes percorreram todas as ro-

dovias federais e as estaduais mais 

relevantes, perfazendo no total 95.707 

quilômetros. Foram avaliados os as-

pectos de qualidade da pavimentação, 

sinalização e geometria da via. 

Os pesquisadores concluíram que, 

dos 95.707 quilômetros, 33,4% acha-

vam-se em situação regular; 20,3% em 

situação ruim e 9% em situação péssi-

ma. Apenas 9,9% foram considerados 

em situação ótima, e 27,4% estavam 

em situação boa.

Em um ano, na comparação com 

a pesquisa anterior, a condição das 

estradas brasileiras piorou. No ano 

passado, 57,4% da extensão rodoviária 

Em 2012, piorou o estado geral das rodovias 
brasileiras, aponta a pesquisa anual da CNT

pesquisada encontravam-se em estado 

regular, ruim ou péssimo. Agora, o per-

centual se elevou para 62,7%. 

Se em 2011 a sinalização era con-

siderada ótima ou boa em 43,1% das 

rodovias, o percentual foi significativa-

mente reduzido para 33,8% este ano. 

O aspecto de geometria da via também 

registrou queda, embora em menor 

percentual: as rodovias em ótimo ou 

bom estado eram 23,2% do total, 

agora são 22,6%. O único quesito com 

melhorias foi o de pavimento. Nesse 

aspecto, as rodovias avaliadas como 

ótimas ou boas passaram de 52,1% 

do total para 54,1%.

Na rodovia BR-242, na Bahia, o pavimento lembra os antigos trechos de areião.

No dia 31 de outubro, o Ministério 

dos Transportes anunciou que vai 

duplicar 303 quilômetros da rodovia 

BR-381 – uma das mais perigosas do 

país –, no trecho entre Belo Horizonte 

e Governador Valadares, no Vale do 

Rio Doce. 

Para efeito da licitação, os 303 

quilômetros foram divididos em seis 

lotes. O edital para licitar o primeiro 

lote já foi publicado e fixa o dia 17 de 

dezembro como prazo final para entre-

ga das propostas. A previsão é de que 

as obras desse lote sejam iniciadas no 

Ministério anuncia a duplicação de 
303 quilômetros da rodovia BR-381

primeiro trimestre do ano que vem. Os 

editais para os outros cinco lotes serão 

lançados ainda neste ano.  

Os investimentos programados 

para a primeira fase das obras são da 

ordem de R$ 1,1 bilhão. Para duplicar 

os 303 quilômetros da BR-381 o minis-

tério prevê investimentos em torno de 

R$ 3,8 bilhões. 

Os seis trechos definidos incluem 

a construção de túneis nos dois senti-

dos da rodovia em Rio Piracicaba (825 

metros) e em Antônio Dias/Prainha 

(1.280 metros).

Concessões: a ANTT 
divulga estudos 
para a terceira etapa
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