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Renan Chieppe assume a 
presidência da ABRATI

O empresário Renan Chieppe assu-

miu no dia 8 de outubro a presidência 

da ABRATI, em substituição a Sérgio 

Augusto de Almeida Braga, que dirigia 

a entidade há 4 anos e se afastou para 

se dedicar aos seus empreendimentos 

particulares.

Renan Chieppe, 46 anos, é admi-

nistrador de empresas e filho de um 

dos pioneiros do transporte no Brasil, 

o capixaba Wander Chieppe, da Viação 

Águia Branca. O novo presidente da 

ABRATI iniciou suas atividades profis-

sionais no grupo da família em 1980, 

tendo percorrido todos os degraus 

hierárquicos. Desde 1993, é diretor-

geral da Unidade de Passageiros do 

conglomerado.

Na área sindical, presidiu o Sindi-

cato de Transportes de Passageiros 

do Estado do Espírito Santo durante 

dois mandados e foi também diretor 

da Fede ração das Empresas de Trans-

portes do Estado do Espírito Santo.

O novo presidente pretende, “com 

o apoio de toda a Diretoria da ABRATI 

bem como das empresas associadas”, 

prosseguir na defesa dos interesses 

do segmento.

“Teremos grande número de desa-

fios, como buscar com as autoridades 

a segurança institucional do setor, se-

gurança nas estradas, maior eficiência 

do sistema de transporte interestadual 

e internacional de passageiros, am-

pliação da fiscalização e combate 

aos clandestinos, isonomia tributária 

com outros modais de transportes e, 

principalmente, uma coordenação de 

esforços junto às nossas associadas 

no sentido de aprimorar, cada vez mais, 

o atendimento aos nossos usuários”, 

destacou Renan Chieppe logo após ser 

empossado.

A Comissão de Constituição e 

Justiça da Câmara aprovou o Projeto 

de Lei 7552/06, que estabelece a 

responsabilidade dos Correios pelo 

custeio do transporte dos carteiros e 

determina que os recursos do Fundo 

Nacional de Assistência Social sejam 

aplicados para garantir as gratuidades 

concedidas ao idoso no transporte. O 

projeto agora segue para a apreciação 

do Senado Federal.

Projeto estabelece 
fonte de custeio para 
as gratuidades

O empresário Renan Chieppe

O novo Presidente também dirigiu 

correspondência aos associados, re-

latando o seu propósito de dar con-

tinuidade, junto com a Diretoria, aos 

trabalhos já em desenvolvimento e 

manifestando o desejo de continuar 

contando com o imprescindível apoio 

do setor para a consecução dos obje-

tivos comuns.

ABRATI reunirá em dezembro 
associados e autoridades

Em dezembro, a ABRATI es-

tará realizando sua tradicional 

programação de fim de ano. No 

dia 3, pela manhã, os associados 

e a Diretoria farão no auditório da 

Associação sua última reunião de 

2008. Na ocasião, serão tratados 

os diversos temas que ocuparam 

a atenção da Diretoria durante o 

ano de 2008, bem como os que 

se projetam para 2009. No mesmo 

dia, às 20 horas, no Clube Naval 

de Brasília, a Diretoria da Associa-

ção receberá, para um jantar de 

confraternização, os associados 

e convidados do Executivo, Legis-

lativo e Judiciário. O encontro terá 

o patrocínio da Mercedes-Benz do 

Brasil, o co-patrocínio da Compan-

hia Ipiranga e o apoio da FABUS. 
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

O Diretor-Geral da Agência Nacio-

nal de Transportes Terrestres – ANTT 

–, Bernardo Figueiredo, baixou a 

Resolução nº 2.920, de 10.10.08, 

submetendo a Consulta Pública o Pro-

Pass Brasil – Projeto da Rede Nacional 

de Transporte Rodoviário Interestadual 

de Passageiros. O objetivo é tornar 

público o projeto e colher sugestões, 

sem prejuízo das Audiências Públicas 

em curso e da realização de futuros 

eventos da espécie. 

Na expectativa do Diretor-Geral da 

ANTT, a consulta pública possibilitará 

a apresentação de contribuições 

ANTT realiza Consulta Pública 
sobre o Projeto da Rede Nacional

Julgando o caso de um passageiro 

atingido por uma bala vinda de outro 

veículo, a Quarta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça afastou a respon-

sabilidade da empresa de transportes 

coletivos pelos danos por ele sofridos 

no interior de seu ônibus, considerando 

o fato como força maior. Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça afasta 

a responsabilidade do transportador 

em casos dessa natureza.

STJ reafirma isenção 
de responsabilidade 
do transportador 

Juiz proíbe a 
liberação de veículos 
de transporte ilegal

O presidente do Superior Tribunal 

de Justiça, ministro Cesar Asfor Ro-

cha, suspendeu decisão do Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro de liberar 

veículos apreendidos quando estavam 

sendo utilizados para o transporte ir-

regular de passageiros.

O pedido para que fosse suspensa 

a decisão do TJRJ foi impetrado pela 

prefeitura do município fluminense de 

Barra do Piraí. A prefeitura alegou que 

liberar os veículos nessas condições 

causa grave lesão à ordem, à segu-

rança e à saúde públicas, uma vez que 

impede o poder de polícia de fiscalizar 

o transporte público exercido por 

pessoas não autorizadas, colocando 

em risco a segurança e a vida da 

população. 

De acordo com o jornal Valor 

Econômico, o projeto de construir o 

primeiro trem-bala argentino esbarrou 

na ausência de verbas orçamentárias, 

que não foram previstas do orçamento 

do governo central para o próximo 

ano. A crise financeira mundial teria 

sido uma das causas de paralisação 

do projeto. 

O projeto do trem-bala brasileiro 

está sendo analisado pelo Banco Na-

cional de Desenvolvimento Econômico 

e Social. Antes da crise mundial, a 

publicação do edital de licitação foi 

anunciada para março de 2009. O cus-

to é estimado em US$ 15 bilhões.

Com a crise, a 
Argentina pisa no 
freio do trem-bala

Está tramitando na Comissão de 

Constituição e Justiça do Senado um 

projeto do senador Marconi Perillo 

(PSDB-GO) que proíbe a utilização de 

ônibus com mais de dez anos de fab-

ricação no transporte coletivo urbano. 

O PLS 333/08 define que a proibição 

não será aplicada aos veículos com 

mais de 10 anos que receberem laudo 

de aprovação de inspeção veicular do 

Inmetro.

O projeto está em fase de rece-

bimento de emendas na Comissão 

e, se for aprovado, entrará em vigor 

sem necessidade de ser votado pelo 

plenário.

Projeto quer proibir 
circulação de urbanos 
com mais de 10 anos

para subsidiar os estudos técnicos e 

aprimorar os projetos a que se refere 

o ProPass Brasil.

Bernardo Figueiredo
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O Actros, da Mercedes-Benz, é
eleito "O caminhão do Ano 2009"

A Viação Itapemirim vem reali-

zando testes com equipamento de 

conexão de internet sem fio (Wi-Fi 

Bus), em um de seus ônibus da linha 

São Paulo-Rio. Por meio do sistema, 

o passageiro poderá conectar seu 

notebook ou celular à internet durante 

toda a viagem. 

Os testes são feitos em parceria 

com a empresa Vex Pointer Networks, 

para verificação de cobertura e quali-

dade do sinal. “Para utilizar o novo 

recurso, o passageiro necessita 

apenas clicar no botão conectar de 

seu equipamento”, explica Cássio 

Ricchetti, coordenador de marketing 

da Itapemirim. Durante o período de 

testes, a companhia está realizando 

uma pesquisa de avaliação para medir 

a aceitação do serviço por parte do 

cliente. A Itapemirim é um das primei-

ras empresas rodoviárias de passagei-

ros do país a testar o serviço.

Viação Itapemirim 
testa internet sem fio 
entre São Paulo e Rio

Mercedes-Benz fornece caminhão 
ao Sest/Senat para treinamento

Em parceria com a Randon e a 

Pirelli, a Mercedes-Benz do Brasil está 

fornecendo ao Sest/Senat (Serviço 

Social do Transporte/Serviço Nacional 

de Aprendizagem do Transporte) um 

caminhão Axor que será utilizado em 

aulas práticas de condução. O treina-

mento é voltado a aprimorar técnicas 

de operação, condução econômica e 

segurança, com o foco da especializa-

ção da mão-de-obra no transporte de 

cargas e do melhor desempenho em 

relação a novas tecnologias.

O caminhão Axor será utilizado pelo 

prazo de um ano. A parceria envolve 

também treinamento oferecido aos ins-

Ônibus PB Irizar 
transporta atletas do 
Real Madrid

Em outubro, um sofisticado ôni-

bus Irizar PB passou a transportar 

os atletas de futebol e basquete 

do clube espanhol Real Madrid. O 

veículo dispõe de banheiro, armário, 

microondas, luzes de xenon, vidros 

blindados,cafeteira, cd player, DVD, 

mesas de jogos, saídas de emergência 

e extintores. Acomoda até 40 pessoas 

e tem, na parte traseira, instalações 

para recuperação de atletas machuca-

dos. Todo branco, o PB Irizar é deco-

rado com o escudo do Real Madrid e 

estampa informações sobre os títulos 

conquistados na história do clube.

Durante o recente Salão Internacio-

nal de Veículos Comerciais de Hanover 

(IAA 2008), jornalistas especializados 

de 21 países elegeram o novo Actros 

Mercedes-Benz “O Caminhão do Ano 

2009”. Justificando a escolha, eles 

destacaram os avanços em economia, 

compatibilidade ambiental, seguran-

ça e conforto proporcionados pelas 

tecnologias introduzidas no veículo. 

Observe-se que as gerações anterio-

res do mesmo veículo também foram 

escolhidas da mesma forma.    

Dois outros modelos da nova famí-

lia Actros estrearam no IAA 2008: um 

modelo para construção e um cavalo-

mecânico pesado com capacidade 

para 250 toneladas de peso bruto 

total combinado. A atual geração do 

Actros para transporte rodoviário, a 

terceira, chegou ao mercado no último 

mês de março. 

Um bom exemplo de inovação tec-

nológica incorporada é a transmissão 

automatizada PowerShift 2, instalada 

de fábrica nos veículos rodoviários. 

Graças à atuação desse componente, 

a rotina diária dos motoristas de cami-

nhão ficou ainda mais fácil. 

.

Executivos da Mercedes-Benz recebem o 

troféu outorgado ao caminhão Actros. 

trutores da entidade sobre o caminhão 

Axor 2040, com ênfase nos aspectos 

de tecnologia do veículo, dirigibilidade, 

desempenho e segurança.

A Randon forneceu um semi-

reboque sider carga seca para ser 

utilizado juntamente com o caminhão. 

Dessa forma, as aulas práticas são 

realizadas com o veículo podendo ser 

carregado de acordo com sua capaci-

dade de carga. Para a primeira etapa 

do programa de treinamento, a Pirelli 

cedeu 13 pneus FR85 Vanguard, que 

possuem banda de rodagem inteli-

gente com indicadores de desgastes 

irregulares. 
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Uma loja virtual completa para a 

venda direta aos consumidores de todo 

o país foi inaugurada pela Michelin. 

O objetivo é a comercialização de 

produtos da marca nas cidades onde 

não exis tem revendas da marca. Está 

à venda a linha completa de pneus de 

passeio e caminhonete. O acesso à 

loja virtual é feito através de site espe-

cífico (www.lojamichelin.com.br).

Os caminhões Mercedes-Benz 
recebem um adesivo para o B5

Em agosto, a Associação Brasileira 

dos Concessionários Scania (Asso-

brasc) completou 30 anos de exis-

tência, que foram comemorados no 

dia 14 de outubro com um jantar de 

confraternização entre os represen-

tantes e associados. Em três décadas, 

a entidade acumulou conquistas como 

a criação do Consórcio Scania Brasil e 

outros aperfeiçoamentos em serviços, 

infra-estrutura e capacitação dos pro-

fissionais. A associação conta com 

17 grupos empresariais e 100 Casas 

Scania em todo o Brasil.

Associação dos 
concessionários da  
Scania faz 30 anos 

Banco Mercedes-
Benz consegue novo 
recorde em agosto

O Banco Mercedes-Benz registrou 

em agosto seu melhor desempenho. 

Foram financiados R$ 272,8 milhões 

em novos negócios. O recorde anterior 

havia sido obtido em julho de 2007. O 

volume liberado em agosto represen-

tou um acréscimo de 22% em relação 

ao mesmo mês de 2007.

Os caminhões da marca Mercedes-

Benz estão saindo da fábrica com um 

adesivo especial colado no pára-brisa, 

identificando os veículos como próprios 

para receber o combustível B5 (mistura 

de 95% de diesel e 5% de biodiesel). 

O uso do B5 passará a ser exigido 

no Brasil a partir de 2013. Outra das 

finalidades do adesivo é indicar ao 

mercado que os caminhões, ônibus 

e modelos Sprinter Mercedes-Benz, 

novos e usados, de qualquer ano de 

fabricação, podem ser abastecidos 

com biodiesel B5, sem necessidade 

de qualquer alteração no motor.

A Volkswagen Caminhões e Ônibus 

comemorou os três anos de lança-

mento da sua linha de caminhões 

Constellation, que já alcançou 30.600 

unidades vendidas no varejo. Foram 

produzidas mais de 35.000 unidades 

em Resende (RJ), incluindo a exporta-

ção. A linha Constellation é formada 

por caminhões de 13 a 57 toneladas 

de peso bruto total combinado. São 12 

modelos que podem ser utilizados em 

diversas operações.

Conhecida por seu design moderno 

e arrojado, a cabine do Constellation 

foi desenvolvida por engenheiros bra-

sileiros e alemães e oferece a melhor 

Volkswagen comemora os três 
anos dos caminhões Constellation

ergonomia disponível no mercado, 

alcançada por meio de ferramentas 

tecnológicas usadas nos automóveis 

da montadora.

Michelin inaugura 
loja virtual 
para vendas diretas

Em outubro, a Marcopolo mostrou 

aos participantes do 9º Encontro das 

Empresas de Fretamento e Turismo, 

promovido pela FRESP – Federação 

das Empresas de Transportes de 

Passageiros por Fretamento do Esta-

do de São Paulo – um de seus mais 

recentes lançamentos: o Viaggio 1050 

Fretamento. 

Marcopolo destaca as vantagens 
do novo Viaggio 1050 Fretamento

O veículo segue o design do mode-

lo tradicional e possui tecnologia de 

alto padrão. Um dos pontos altos é o 

conforto que oferece aos usuários. É 

apontado como o mais econômico da 

categoria, com menor custo operacio-

nal. Facilidade de manutenção e am-

pla disponibilidade de componentes e 

peças são outras vantagens.

Constellation: mais de 35.000 produzidos.
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A Viação Itapemirim comprou 60 

novos ônibus da marca Mercedes-Benz 

e 40 da marca Volvo. Os 100 veículos 

começam a rodar em dezembro nas 

linhas da empresa, aproveitando o 

período de alta temporada. As carroce-

rias foram encomendas à Busscar (52 

unidades dos modelos Jum Buss 380 

e Vista Buss Elegance 360, que serão 

integradas ao serviço Golden, semi-

leito) e à Marcopolo (48 unidades do 

modelo Paradiso 1200, incorporados 

Mais 100 ônibus passam a reforçar 
frota da Itapemirim em dezembro

aos serviços Climm e Leito). Todos 

os carros estão equipados com ar-

condicionado.

A Viação Itapemirim foi fundada 

em 1953 e tem uma frota de cerca 

de 1.200 ônibus. Emprega mais de 

2.000 profissionais motoristas e roda 

cerca de 145 milhões de quilômetros 

por ano. Nesse período, transporta 3,5 

milhões de passageiros. Ela opera em 

cerca de 70% do território nacional, 

com linhas longas e curtas.

“Como melhorar o desempenho 

das organizações de transporte e trân-

sito?”. O assunto foi tema do workshop 

promovido em Salvador pela gerência 

de capacitação do Prêmio ANTP de Qua-

lidade. O encontro visou estimular as 

organizações de transporte e trânsito 

a adotarem modelos de gestão orienta-

dos para a excelência do desempenho 

e, em conseqüência, melhorarem a 

qualidade de seus serviços de forma 

Para manter um público cativo, al-

gumas empresas de transporte rodoviá-

rio de passageiros estão recorrendo a 

promoções semelhantes às da aviação 

comercial, depois que a Agência Nacio-

nal de Transportes Terrestres (ANTT) 

abriu essa possibilidade. 

Um exemplo é a Auto Viação 1001, 

que recentemente passou  a oferecer 

descontos de até 25% no preço das 

passagens da linha Rio de Janeiro–São 

Paulo e Niterói–São Paulo, dois dos 

principais eixos rodoviários do país. Os 

descontos são concedidos em dias e 

horários variados e em parte das poltro-

nas dos serviços leito e executivo. Para 

garantir as passagens com maiores 

descontos, os clientes devem consul-

tar os horários e poltronas em promo-

ção, pelo site www.autoviacao1001.

com.br, pela central de vendas (021 

ou 11) 4004-5001, ou nos mais de 

200 pontos de venda nas rodoviárias 

e agências credenciadas. 

ANTP realiza workshop na Bahia

contínua e sustentada. O workshop 

foi aberto pelo então presidente da 

ABRATI, Sérgio Augusto de Almeida 

Braga, e reuniu representantes das 

empresas de transportes municipais 

e intermunicipais, da Superintendên-

cia de Transporte Público de Salvador 

(STP), da Secretaria de Infra-estrutura 

da Bahia (Setin) e do Sindicato das Em-

presas de Transporte de Passageiros 

de Salvador (Setps). 

Jorge Jambreiro, presidente da Comissão de Transportes da Câmara Municipal de Salvador, 

faz uso da palavra durante o workshop da ANTP.

Empresas realizam 
promoções iguais às 
das empresas aéreas

A reunião anual da Associação 

Iberoamericana de Transporte por 

Ônibus – AITBUS –, à qual a ABRATI 

está associada, ocorrerá nos dias 5 

e 6 de novembro, em Buenos Aires.  

No encontro serão debatidos temas 

comuns aos sistemas de transporte 

de passageiros por ônibus nos países 

latinos, na Espanha e em Portugal. 

Os interessados em participar devem 

entrar em contato com a ABRATI. 

Em novembro, 
reunião da AITBus 
em Buenos Aires

Patrocínio

ApoioCo-patrocínio

A  B  R  A  T  I
Reunião de associados

Jantar de confraternização 
Data: 3 de dezembro

Sede da ABRATI, 10h (reunião)
 Clube Naval, 20h (jantar)
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