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A Guanabara recebeu no início de 

setembro, em Fortaleza, as primeiras 

18 unidades do ônibus Geração 7 

produzidas pela Marcopolo em Caxias 

do Sul. São do modelo Paradiso 1200 

e foram configuradas para as clas-

ses Convencional (Galant), Executivo 

(Genesis) e Leito (Glamour). O pedido 

totaliza 130 carros, todos com chassi 

Mercedes Benz O 500 RS.

Os ônibus incorporam várias novi-

dades que resultam em maior conforto, 

eficiência e segurança para os passa-

geiros. São exemplos disso o design 

futurista, a iluminação por meio de 

leds, as poltronas mais altas e mais 

largas e o menor coeficiente aerodinâ-

mico do veículo.

Para marcar a entrada dos novos 

carros em operação nas suas linhas 

interestaduais das regiões Norte e 

Nordeste, a companhia lançou um 

novo slogan: “Guanabara. Satisfação 

em todos os sentidos”.  

Guanabara é a primeira operadora interestadual a 
receber os novos rodoviários da Geração 7 Marcopolo

A URBS, Urbanização de Curitiba, 

órgão que gerencia o transporte coleti-

vo de passageiros na capital do Paraná, 

continua acompanhando os testes 

de utilização de biodiesel 100% nos 

ônibus articulados que operam o mais 

novo corredor especial da cidade, a 

Linha Verde. Os primeiros resultados, 

divulgados no início de outubro, apon-

taram redução de 5% no consumo de 

combustível. Inicialmente, os técnicos 

da URBS acreditavam que o consumo 

seria 8% maior na comparação com 

o diesel tradicional que vinha sendo 

utilizado. 

As medições técnicas mostraram 

que o índice de opacidade pela emis-

são de fumaça foi 25% menor; as 

emissões de monóxido de carbono se 

reduziram em 30% e as emissões de 

óxido de nitrogênio caíram 19%. Os 

testes estão sendo feitos com três 

ônibus Scania e três Volvo. Todos os 

seis podem rodar tanto com diesel 

comum como com biodiesel 100%.

Uso de biodiesel 100% reduz o consumo e as emissões

O introdução de novas tecnologias nos ônibus rodoviários da Geração 7 resulta em mais conforto 

e segurança para os passageiros da Expresso Guanabara.   
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Mais duas rodoviárias em São Paulo 
para estimular as viagens por ônibus

O 500 RSD. 
Retorno garantido.

Scania promove 
competição nacional 
de mecânicos

QUEDA DE DEMANDA NAS RODOVIÁRIAS DA CIDADE DE 
SÃO PAULO  – JANEIRO DE 2000 A DEZEMBRO DE 2008

A equipe de mecânicos da conces-

sionária Codema, de Guarulhos–SP, 

foi a grande vencedora nacional da 

competição Top Team, cuja final se 

realizou no dia 26 de setembro na 

fábrica da Scania, em São Bernardo do 

Campo–SP. A competição, destinada 

a mecânicos da Scania, tem caráter 

mundial e aconteceu pela primeira vez 

no Brasil. 

A Volvo está fornecendo ao Grupo 

Ruas, de São Paulo, 100 unidades 

do Volvo B9SALF biarticulado, chassi 

urbano de grande capacidade de 

transporte de passageiros. Os veículos 

serão encarroçados pela Caio-Induscar 

e receberão uma carroçaria com design 

inédito. O B9SALF tem piso 100% 

baixo. O motor de 9 litros e 360cv de 

potência está localizado lateralmente 

no entreeixo do primeiro carro. 

Grupo Ruas adquire 
100 biarticulados 
B9SALF da Volvo

A Prefeitura do município de São 

Paulo vai construir pelo menos mais 

dois terminais rodoviários na capital: 

uma na zona oeste, em Vila Sônia, e 

outra na zona leste, em Itaquera. As 

obras deverão começar em 2011. 

A descentralização dos terminais 

paulistanos será uma tentativa de 

incentivar as viagens por ônibus. O 

movimento de passageiros tem dimi-

nuído ano a ano, devido principalmente 

a fatores como a ação predatória dos 

transportadores piratas, o aumento do 

número de carros e motos e a concor-

rência dos aviões. Entre 2000 e 2008, 

o número de partidas teve redução de 

11%. Já o número de passageiros, 

diminuiu 8%.

A descentralização dos terminais é 

justificada pelo contínuo crescimento 

da cidade. Os três terminais hoje exis-

tentes (Tietê, Barra Funda e Jabaquara) 

tornaram-se cada vez menos acessí-

veis a boa parte da população. 

Partidas 
de ônibus

 828.196
Menos 11,26%

 734.936

Passageiros 
embarcados

 18.648.248
Menos 7,75%

 17.203.671

Terminal Tietê Barra Funda Jabaquara

Partidas de ônibus em 2009, 
em relação a 2008

–2,19 –2,24 –2,95

Passageiros embarcados em 
2009, em relação a 2008

–3,64 –3,85 –3,18
Fonte: Folha de S. Paulo
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da FABUS – Associação Nacional dos 

Fabricantes de Ônibus. 

Aos associados interessados em 

participar dos dois eventos, a ABRATI 

lembra a necessidade de ser feita  a 

reserva antecipada de hotel, se pos-

sível imediatamente, uma vez que 

durante o mês de dezembro a rede 

hoteleira de Brasília normalmente fica 

sobrecarregada. 

No dia 2 de dezembro os asso-

ciados da ABRATI farão na sede da 

Associação, em Brasília, a sua última 

reunião do ano com a Diretoria. À 

noite, como já é tradição, acontecerá 

a festa de confraternização de fim de 

ano, que será realizada no Clube do 

Exército. 

O encontro terá o patrocínio da 

Mercedes-Benz do Brasil e o apoio 

Reunião com a Diretoria e 
festa de confraternização serão 
realizadas no dia 2 de dezembro

A Anvisa colocou em consulta 

pública uma proposta que trata da 

promoção da vigilância sanitária 

e epidemiológica dos meios de 

transporte terrestre de carga ou 

coletivo de passageiros, como 

também dos pontos de apoio, 

terminais rodoviários e terminais 

ferroviários em passagens de 

fronteiras. Pág. 2

Em pesquisa realizada este 

ano pelas revistas Você S/A e 

Exame, da editora Abril, a encar-

roçadora Irizar e a montadora Vol-

vo foram apontadas como duas 

das melhores empresas para se 

trabalhar no Brasil. A Volvo ficou 

em terceiro lugar e a Irizar em 

trigésimo-segundo. Pag. 4

Consulta Pública 
da Anvisa sobre 
vigilância sanitária

Irizar e Volvo entre 
as melhores 
para se trabalhar

A UTIL pinta dois ônibus para divulgar 
campanha nacional de defesa da fauna

Como resultado de uma parceria entre a UTIL – União Transporte Interesta-

dual de Luxo – e a Fundação RioZoo, estão rodando na ruas da cidade do Rio 

de Janeiro e nas linhas interestaduais da empresa dois ônibus pintados com 

cores e formas alusivas à zebra e à onça pintada. É a campanha  ambiental 

Preservar a Fauna é UTIL”, durante a qual serão realizadas palestras para alu-

nos de escolas públicas em todo o País. Também haverá encontros em Brasília 

entre representantes de entidades de defesa da fauna brasileira e autoridades 

ligadas ao meio ambiente. O movimento combate o tráfico de animais e busca 

conscientizar as novas gerações, chamando a atenção das autoridades e da 

população para a importância de se preservar a fauna brasileira.
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Marcopolo 
conquista o Troféu 
Transparência

Pela qualidade das relações 

com os seus acionistas, a Mar-

copolo conquistou o Troféu Trans-

parência 2009 na categoria 

Empresas de Capital Aberto com 

faturamento até R$ 4 bilhões por 

ano. O Prêmio foi entregue no dia 

24 de setembro, em São Paulo, 

e representa um reconhecimento 

público às melhores demonstra-

ções contábeis publicadas no 

País. Pág. 2
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

 

Até o próximo dia 6 de dezembro 

permanecerá em consulta pública 

uma proposta da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) que trata 

da promoção da vigilância sanitária e 

epidemiológica dos meios de trans-

porte terrestre de carga ou coletivo 

de passageiros, como também dos 

pontos de apoio, terminais rodoviários 

e terminais ferroviários em passagens 

de fronteiras. 

A Consulta Pública, que recebeu  

o número 68, tem como objetivo a 

proteção da saúde pública e do meio 

ambiente, com estabelecimento 

dos procedimentos que devem ser 

adotados no controle sanitário das 

O Presidente da Audiência Pública 

nº 100/2009, da Agência Nacional 

de Transportes Terrestres – ANTT – 

reabriu no período de 28 de setembro 

a 8 de outubro de 2009 a Audiência 

Pública, na modalidade Intercâmbio 

Documental, destinada a tornar pú-

blica e colher sugestões à Proposta 

de Resolução que fixa normas gerais 

sobre o Serviço de Atendimento ao 

Consumidor – SAC – nos serviços de 

transporte rodo viário interestadual 

e internacional de passageiros, de 

transporte ferroviário de passageiros 

ao longo do Sistema Nacional de Via-

Concluída audiência sobre Serviço 
de Atendimento ao Consumidor

Anvisa mantém até dezembro a  
consulta sobre vigilância sanitária

passagens de fronteira e dos meios de 

transporte terrestres que por lá circu-

lam, para minimização de riscos.

Estão previstas, entre outras, ati-

vidades de controle sanitário da água 

potável, dos efluentes sanitários, dos 

alimentos (boas práticas), dos meios 

de transporte terrestre de carga ou 

coletivo de passageiros (documenta-

ção e condições higiênico-sanitárias), 

entre outros.

Até a data de encerramento, a 

documentação objeto da Consulta 

Pública e o formulário para envio de 

contribuições podem ser obtidos no 

endereço http://www.anvisa.gov.br/

divulga/consulta/index.htm.

ção e de exploração da infraestrutura 

das rodovias federais em regime de 

concessão regulados pela Agência 

Nacional de Transportes Terrestres.

Durante o período de realização da 

Audiência Pública, a minuta de Resolu-

ção sobre a matéria esteve disponível, 

na íntegra, no endereço eletrônico da 

ANTT e na sede da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres, em Brasília. As 

contribuições recebidas estão sendo 

consolidadas em relatório e, depois de 

aprovadas pela diretoria da ANTT, se-

rão divulgadas no endereço eletrônico 

da Agência (www.antt.gov.br). 

Troféu Transparência  
2009 é atribuído 
à Marcopolo

A Marcopolo recebeu no dia 24 

de setembro, em São Paulo, o Troféu 

Transparência 2009, na categoria 

Empresas de Capital Aberto com fatu-

ramento de até R$ 4 bilhões por ano. 

Outorgado pela décima-terceira vez 

pela Anefac/Fipecafi/Serasa Experian, 

o prêmio destacou a qualidade do 

relacionamento que a Marcopolo man-

tém com stakeholders e investidores, 

salientando ainda a transparência de 

suas demonstrações financeiras. 

Criada em 1997, a premiação é um 

reconhecimento público às melhores 

demonstrações contábeis publicadas 

no País. Seu maior objetivo é incen-

tivar as práticas de transparência 

corporativa no mercado, por meio do 

fornecimento de informações claras e 

de qualidade. 

A Anfavea – Associação Nacional 

dos Fabricantes de Veículos Automo-

tores – realizou no dia 27 de outubro, 

no Hotel Holiday Inn Anhembi, em São 

Paulo, o seminário "Emissões de Veí-

culos a Diesel". O encontro debateu 

as novas tecnologias de veículos e 

motores, os combustíveis, e as ações 

relacionadas à implementação da eta-

pa do controle de emissões previsto 

pelo Proconve 7.

Seminário debate em 
São Paulo emissões 
de veículos a diesel
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Mercedes-Benz promove dois importantes eventos 
para destacar a variedade da sua linha de veículos

A Mercedes-Benz promoveu em ou-

tubro dois grandes eventos destinados 

a divulgar sua ampla e diversificada 

linha de produtos. Primeiro, reuniu 

em São Bernardo do Campo, no início 

do mês, um grupo numeroso de jor-

nalistas especializados, que, depois 

de visitarem parte de sua fábrica, 

puderam testar praticamente todos 

os veículos da marca hoje oferecidos 

ao mercado brasileiro. 

Esse evento recebeu a denomi-

nação de "Mercedes-Benz Brand Ex-

perience", e os testes se realizaram 

em trecho do Rodoanel de São Paulo 

ainda não aberto aos usuários. Um 

dos objetivos era destacar o fato de 

que a unidade brasileira, integrante da 

Daimler Trucks – unidade de negócios 

da Daimler AG –, é a única do grupo 

a produzir, num mesmo local, cami-

nhões, chassis de ônibus e agregados 

como motores, câmbios e eixos, além 

de cabinas, o que lhe permite situar-

se não como simples montadora, 

mas como “legítima fabricante de 

veículos”, conforme palavras de Gero 

Herrmann, presidente da companhia 

no Brasil.

O segundo evento foi a participa-

ção da montadora no Salão Internacio-

nal do Transporte – Fenatran 2009 –, 

aberto no dia 26 no Parque Anhembi, 

em São Paulo, e onde o estande da 

Mercedes-Benz recebeu grande volu-

me de visitantes.  

No início do mês, Gero Herrmann já 

havia feito um anúncio também muito 

importante, relacionado à decisão da 

companhia de contratar mais 800 co-

laboradores para suas áreas de produ-

ção de caminhões e ônibus na planta 

de São Bernardo do Campo–SP.

Durante os testes feitos pelos 

jornalistas, os executivos das diversas 

áreas da Mercedes-Benz forneceram 

infor  ma ções sobre as várias linhas 

de produtos da marca disponíveis 

no Brasil, como, por exemplo, as 21 

opções de chassis para ônibus, o 

lançamento do Actros 2646 LS 6x4 

voltado à linha rodoviária e a recente 

chegada do miniautomóvel Smart, de 

apenas dois lugares. Ainda na linha de 

automóveis, mereceu registro especial 

o lançamento do luxuoso Classe E 

Coupé, de aparência clássica mas, na 

realidade, uma interpretação esportiva 

do design dinâmico já conhecido do 

famoso Classe E.

Na Fenatran, a Mercedes-Benz 

manteve o propósito de demonstrar 

sua competência na produção de 

múltiplos modelos e opções, levando 

para seu espaço de exposição vários 

dos veículos que já haviam sido mos-

trados aos jornalistas, com ênfase nos 

caminhões, em número de 12. Entre 

eles o citado Actros 2646 LS 6x4, o 

Axor 2535 6x2, o Axor fora-de-estrada 

4144 6x4, o Atego 2425 6x2 e o Acelo 

915 C. 

Na área de comerciais leves, o 

principal lançamento – a Sprinter 

de 20 lugares, para o transporte de 

passageiros – chamou atenção uma 

versão de entreeixos mais longo para 

o chassi com cabina Sprinter Street, 

destinada ao transporte de carga inclu-

sive em zonas de restrição de regiões 

metropolitanas. Destacou-se ainda o 

furgão Sprinter Street com entreeixos 

extralongo.

O miniautomóvel Smart Fortwo, de 

apenas 2,69 m de comprimento, 1,55 

m de largura e 1,54 m de altura, atraiu 

a curiosidade dos visitantes, inclusive 

pelas características de reduzido con-

sumo de combustível e baixo índice de 

emissão de poluentes.  

Os testes abrangeram toda a linha de caminhões.

Novo lançamento: rodoviário pesado Actros 2646.

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

O ônibus rodoviário O 500 RSD, top de linha. 

O Smart: muita tecnologia em menos espaço.
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A Irizar é uma das melhores empresas para se trabalhar

Volvo, a terceira mais citada entre as melhores empresas

A Comil, de Erechim, iniciou a produção de uma nova 

carroçaria desenvolvida especificamente para atender o 

mercado mexicano de ônibus rodoviários. Denominado Lions 

Mex, o novo carro resultou de um contrato de parceria entre 

a fabricante e o Grupo MAN. Estão sendo montadas seis uni-

dades do veículo. As duas parceiras esperam comercializar 

entre 600 e 800 unidades do Lions Mex nos próximos anos. 

O ônibus, projetado e desenvolvido com o acompanhamento 

da MAN, manteve as características dos produtos rodoviá-

rios da Comil, como por exemplo o interior do Campione, 

além das  linhas de identidade visual da marca. 

Também a Volvo obteve excelentes índices de avalia-

ção na mesma pesquisa das revistas Você S/A e Exame, 

realizada em 2009 com o objetivo de determinar quais 

são as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. A 

montadora de Curitiba foi a terceira empresa mais citada. 

É a quinta vez que ela aparece com destaque no levan-

tamento. A nota final apurada na pesquisa, referente ao 

Índice de Felicidade no Trabalho, foi de 90,9. Já o Índice 

de Qualidade no Ambiente de Trabalho chegou a 90,7. No 

quadro das empresas com mais de 1.500 empregados, 

a Volvo colocou-se em segundo lugar entre as melhores 

para se trabalhar. 

Em pesquisa realizada pelas re-

vistas Você S/A e Exame, da editora 

Abril, a encarroçadora Irizar foi apon-

tada como uma das melhores empre-

sas para se trabalhar no Brasil. Pela 

segunda vez consecutiva a companhia 

Em parceria com a MAN, a Comil cria o rodoviário 
Lions Mex, especialmente para o mercado mexicano

O Lions Mex vai brigar por uma fatia do mercado mexicano.

figurou entre as mais citadas no le-

vantamento, que teve seus resultados 

divulgados em cerimônia realizada no 

dia 9 de setembro, em São Paulo. 

A Irizar partiu da 132ª posição, que 

ocupava em 2008, chegando agora 

à 32ª posição. O Índice de Qualidade 

no Ambiente de Trabalho, que mede 

a satisfação dos funcionários com a 

Irizar (cuja fábrica está instalada em 

Botucatu–SP), chegou a 92,0. Dentre 

os 402 funcionários, 96,2% se iden-

tificam com a empresa; 91,4% estão 

satisfeitos e motivados; 90,3% acre-

ditam ter desenvolvimento e 91,8% 

aprovam seus líderes. 

Ônibus B9R da Volvo: alto índice de tecnologia embarcada.

O rodoviário 

Intercity, em suas 

diversas versões, 

tem sido um dos modelos 

mais vendidos da Irizar.
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