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Os associados da ABRATI e a 

Diretoria farão no próximo dia 1º 

de dezembro sua última reunião 

do ano, no auditório da sede da 

Associação, em Brasília. Na mes-

ma data, a partir das 20 horas, 

haverá coquetel e jantar de con-

fraternização no Clube Naval de 

Brasília, reunindo associados e 

convidados dos poderes Executi-

vo, Legislativo e Judiciário. A festa 

terá o patrocínio da Mercedes-

Benz do Brasil, o copatrocínio 

da Cia. Brasileira de Petróleo 

Ipiranga e o apoio da Associação 

Nacional dos Fabricantes de Ôni-

bus, FABUS.   

ABRATI faz festa 
de confraternização 
dia 1º de dezembro

Por meio da sua Resolução nº 

359, de 29 de setembro deste ano, 

publicada no Diário Oficial da União do 

último dia 1º de outubro, o Conselho 

Nacional de Trânsito— Contran — 

atribuiu ao Departamento Nacional 

de Trânsito — Denatran — a compe-

tência para a realização da inspeção 

técnica nos veículos utilizados no 

transporte rodoviário internacional de 

cargas e passageiros, além de dar 

outras providencias.

Inspeção técnica dos ônibus 
internacionais passa a ser de  
competência do Denatran

De acordo com a resolução, a 

inspeção técnica veicular atribuída ao 

Denatran será realizada por intermédio 

de empresas licenciadas, até que se 

dê a implantação do sistema de que 

trata o artigo 104 do Código de Trân-

sito Brasileiro.

Ainda conforme a resolução, o 

veículo inspecionado e aprovado rece-

berá um selo de segurança, aposto no 

parabrisa, vinculado ao respectivo cer-

tificado, que será de porte obrigatório.

Viação Cometa 
recebe o ônibus 
Mercedes 400.000

Empresas dão sequência à 
renovação de suas frotas

Com os novos ônibus, a Planalto também adota um sistema de acesso gratuito à internet.

As empresas do sistema de transporte rodoviário interestadual e internacional 

de passageiros continuam implementando de maneira vigorosa e ininterrupta 

os seus programas de renovação de frota. É o caso da Planalto Transportes, 

de Santa Maria (RS), que este ano adquiriu 34 ônibus novos em abril e mais 

52 em outubro. Pág. 2 

O ônibus número 400.000 

fabricado no Brasil pela Merce-

des-Benz foi destinado à Viação 

Cometa. A empresa recebeu 

o veículo (um chassi modelo 

O500 RSD 6x2) em setembro. 

Destina-se a aplicações rodo-

viárias em linhas regulares e 

operações de turismo. Neste 

ano, a Cometa adquiriu 123 

chassis O500 da Mercedes-

Benz. A montadora começou 

a fabricar ônibus no país em 

1956, na sua planta de São 

Bernardo do Campo. A frota da 

Viação Cometa é de 938 ônibus 

e microônibus, sendo 567 veí-

culos Mercedes-Benz. Ela opera 

cerca de 60 linhas regulares, 

estaduais e federais. Pág 3
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Em parceria com o Sebrae, Guanabara lança 
nova etapa do Programa Boa Mesa na Estrada

O diretor-executivo da Expresso Guanabara, Paulo Porto Lima, fala sobre o programa.

Mais um pioneirismo: todos os 52 novos ônibus têm acesso gratuito à internet.

A Planalto Transportes, de Santa 

Maria, Rio Grande do Sul, incorporou 

mais 52 novos ônibus à sua frota, 

todos com mecânica Mercedes-Benz 

e carroçaria Marcopolo da Geração 

7. Foram investidos mais de R$ 30 

milhões.  Os veículos estão equipados 

com sistema de acesso gratuito à in-

ternet. Em abril, a companhia já tinha 

investido mais de R$ 25 milhões na 

aquisição de 34 ônibus novos. 

Com 61 linhas no Estado, duas 

interestaduais e três internacionais, a 

Planalto opera 260 veículos, cuja ida-

de média é de menos de cinco anos.

Planalto Transportes recebe 52 ônibus novos 
e totaliza 86 unidades compradas em 2010

No dia 15 de outubro, durante 

café da manhã na sede da Expresso 

Guanabara, em Fortaleza, foi lançada, 

em parceria com o Sebrae, a segun-

da etapa do Programa Boa Mesa na 

Estrada, destinado a certificar com o 

Selo Boa Mesa na Estrada os 41 res-

taurantes onde os ônibus da empresa 

fazem paradas. Estiveram presentes o 

diretor-executivo da Guanabara, Paulo 

Porto Lima, e demais diretores da em-

presa; o diretor técnico do Sebrae, Alcir 

Porto, juntamente com os técnicos do 

órgão, proprietários de restaurantes  e 

membros do trade turístico do Estado. 

A obtenção do certificado por um 

estabelecimento significa que ele está 

mais qualificado para atender às exi-

gências dos passageiros em trânsito, 

oferecendo alimentação saudável e 

de boa qualidade, ambiente limpo e 

agradável, e bom atendimento. 
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A Volvo deu início a uma série de 

testes com seu novo ônibus híbrido 

movido a eletricidade e diesel, volta-

do às aplicações urbanas. Os testes 

começaram por Curitiba e chegaram a 

São Paulo, estendendo-se em seguida 

ao Rio de Janeiro. 

O veículo em teste, equipado com 

o chassi Volvo 7700 Hybrid, utiliza a 

solução denominada “Híbrido em Pa-

ralelo”, desenvolvida pela montadora. 

São utilizados dois motores, um a 

diesel e outro elétrico, que funcionam 

tanto em paralelo como de forma inde-

pendente. O motor elétrico é utilizado 

para a operação de arranque e para 

acelerar o ônibus até à velocidade de 

aproximadamente 20 quilômetros por 

hora. Ele também atua como gerador 

de energia, inclusive  durante as fre-

nagens. Segundo a montadora, a ope-

Os primeiros testes do ônibus híbrido foram feitos pela Volvo em Curitiba.

Em 2010, a Viação Cometa equipou 123 de seus carros com chassis Mercedes-Benz.

A Viação Cometa recebeu em 

setembro o ônibus número 400.000 

produzido pela Mercedes-Benz do 

Brasil. Trata-se de um veículo modelo 

O500 RSD 6x2 destinado a aplicações 

rodoviárias em linhas regulares e 

operações de turismo. A montadora 

começou a fabricar ônibus no país 

em 1956, na sua planta de São 

Bernardo do Campo. Neste ano, a 

Cometa adquiriu 123 chassis O500 

da Mercedes-Benz.

“É com satisfação que entregamos 

o ônibus 400.000 à Viação Cometa, 

um parceiro efetivo desde 2002, 

quando os veículos da nossa marca 

foram escolhidos para um grande 

processo de renovação de frota do 

cliente”, afirmou Joachim Maier, vice-

presidente de Vendas da Mercedes-

Benz do Brasil. “É uma honra participar 

com a Mercedes-Benz desse momento 

histórico da empresa e também da 

própria indústria de ônibus no Brasil”, 

É da Viação Cometa o ônibus número 400.000 
produzido no Brasil pela Mercedes-Benz

disse Carlos Otávio de Souza Antunes, 

diretor presidente da Viação Cometa. 

A frota da Viação Cometa é de 938 

ônibus e microônibus, sendo 567 veí-

culos Mercedes-Benz. De acordo com 

Carlos Otávio, os ônibus da marca 

atendem plenamente às principais exi-

gências da companhia no que se refere 

a menor custo por quilômetro, maior 

vida útil do trem de força e um bom 

pós-venda. “Parceria é isso, tem de ser 

boa para as duas partes. O pós-venda 

é um ponto forte da Mercedes-Benz”, 

declarou o empresário.

Referência de mercado pela tra-

dição e qualidade dos seus serviços,  

a Viação Cometa opera cerca de 60 

linhas regulares, entre estaduais e 

federais. Realiza 34.500 viagens por 

mês, ou, em média, 1.150 viagens 

por dia. Por mês, são percorridos 7,8 

milhões de quilômetros.

Volvo testa ônibus urbano híbrido em três capitais

ração do Hibribus pode proporcionar 

uma economia de diesel de até 35%, 

além de uma redução das emissões 

de gases poluentes entre 80% e 90%.    
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A Mercedes-Benz está introduzindo 

a segunda geração do sistema Active 

Brake Assist (Assistente Ativo de 

Frenagem) para o caminhão pesado 

Actros. Trata-se de um sistema único 

de múltiplos avisos de segurança 

que teve a sua capacidade ampliada: 

anteriormente, o dispositivo aplicava 

os freios automaticamente caso detec-

tasse um risco de colisão frontal com a 

traseira do veículo à frente (obstáculo 

móvel). Agora, o sistema também 

Actros já traz a segunda geração 
do Assistente Ativo de Frenagem

entra em ação quando é detectado 

algum obstáculo imóvel. Por exemplo, 

quando há um encontro inesperado 

com uma fila de carros parados num 

engarrafamento.

O radar usado pelo sistema Active 

Brake Assist 2 varre uma área na via 

à frente do caminhão, enquanto deter-

mina continuamente a distância entre 

ele e o veículo à frente, ou entre ele e o 

obstáculo imóvel. Ante a possibilidade 

de um acidente, o motorista recebe 

alertas visuais por meio de um triân-

gulo vermelho que se acende, assim 

como um alarme sonoro. Se a situação 

piorar, o sistema reage acionando os 

freios.

O conceito de aviso foi projeta-

do para permitir que os motoristas 

desviem de situações críticas por si 

próprios. Na fase inicial, o Active Brake 

Assist 2 utiliza 50% da potência de 

frenagem máxima, o que dá ao moto-

rista o tempo necessário para que ele 

mesmo evite um acidente.

Quando há possibilidade de acidente, o 

sistema emite alertas visuais e sonoros.

 Caio Induscar em feira americana
Para divulgar seus produtos, a 

Caio Induscar participou da Buscon 

America’s Convention for Buses 

(Convenção Americana para Ônibus), 

uma feira anual que reúne todas as 

A Scania Brasil apresentou no 

início de outubro o seu modelo King 

of the Road, com motor V8 de 580 

cavalos. É o veículo mais potente 

homologado no País. O caminhão vem 

equipado com o motor V8 de 16 litros. 

No interior, o estilo diferenciado está 

nos bancos e volantes em couro e nos 

novos pedais de metal e borracha. No 

exterior, a cabine R ganhou pintura 

perolizada na cor vermelho-rubi, e 

adesivos. A grade frontal, pintada 

em preto, conta com logotipo Scania 

e acabamentos cromados. Os faróis 

são em xênon, com iluminação em 

Led e máscara negra. Todas essas 

novidades são itens de série.

De acordo com o fabricante, com a 

alta potência e a consequente média 

mais alta de velocidade durante toda 

a viagem, o motor de 580 cavalos ofe-

rece baixo consumo de combustível. 

O torque máximo é obtido em baixas 

rotações (entre 1.100 a 1.300 rpm).

Scania lança um 
caminhão com 580 
cavalos de potência

Instituto JCA 
promove palestras 
sobre ética 

Foi exposto o G3400, padrão americano.

encarroçadoras americanas e a indús-

tria local de itens para o segmento, 

incluindo fabricantes de chassis. A 

empresa brasileira expôs o seu modelo 

G3400 (Giro 3400), montado sobre 

chassi Freightliner. 

No próximo ano, a encarroçadora 

espera poder exportar para os Estados 

Unidos entre 80 e 100 unidades desse 

modelo, que tem sido bem aceito pelo 

mercado local. Exemplo disso foi o re-

cente fornecimento de cinco unidades 

do Giro 3400 para uma das maiores 

concessionárias que operam na região 

de Nova Iorque. Logo em seguida, a  

compradora encomendou mais oito 

unidades do mesmo modelo.

No âmbito do projeto “Vamos 

falar de ética”, o Instituto JCA, das 

empresas que formam o Grupo Jelson 

da Costa Antunes, reuniu 211 jovens 

participantes dos programas “Forta-

lecendo Trajetórias” e “Oficinas do 

Ensino” para palestras com o objetivo 

de estimular reflexões sobre uma 

conduta ética nos planos profissional 

e pessoal. 

Para uma melhor compreensão de 

seu papel como cidadãos, os jovens 

puderam refletir sobre o futuro profis-

sional e as obrigações com a ética. 
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A Mercedes-Benz apresentou no 

IAA 2010, em Hannover, uma versão 

especial, do caminhão Actros. Bati-

zado de Actros Edition Black Liner e 

White Liner, conforme a cor, é qualifi-

cado como o mais exclusivo caminhão 

rodoviário com a marca da estrela de 

três pontas. Apenas 500 unidades do 

veículo serão fabricadas. No design 

externo, destacam-se a pintura metá-

lica e a faixa decorativa. No interior, 

sobressaem-se os bancos de couro. 

Um dos pontos altos da partici-

pação da Mercedes-Benz no Salão 

Internacional de Veículos Comerciais 

(IAA 2010) foi a escolha do novo cami-

nhão Atego de 12 toneladas como “O 

Caminhão do ano 2011”. A escolha foi 

feita por uma comissão de 23 especia-

listas internacionais, representando 23 

países europeus. 

O Atego foi escolhido por dois 

motivos principais: sua versastilidade 

No IAA, júri escolhe o novo Atego 
como “Caminhão do Ano 2011”

nas operações de curtas distâncias e 

a inovadora tecnologia da motorização 

híbrida do Atego Blue Tec Hybrid. O 

design do novo modelo acompanha o 

estilo dos caminhões Actros.

O título de “Caminhão do Ano” é 

concedido ao veículo que traz a con-

tribuição mais inovadora ao transporte 

rodoviário em termos de economia, 

emissões, segurança, dirigibilidade 

e conforto

Em Hannover, executivos da Mercedes-Benz receberam o troféu correspondente ao título.

De 4 a 10 de outubro, durante os 

jogos da Commonwealth 2010, na 

Índia, a Tata Marcopolo entregou os pri-

meiros ônibus híbridos desenvolvidos 

para operar no transporte público de 

Nova Delhi. A Tata Marcopolo resulta 

de uma joint venture entre a brasileira 

Marcopolo e a Tata Motors, maior en-

carroçadora da Índia. 

Os ônibus utilizam um motor mo-

vido a gás natural e outro movido por 

baterias elétricas. A energia elétrica 

armazenada pelas baterias é gerada 

A encarroçadora Mascarello, de 

Cascavel, Paraná, está participando de 

dois projetos voltados à profissionali-

zação e ressocialização de detentos 

da Penitenciária Industrial daquela 

cidade. No momento, 15 presos estão 

trabalhando na obra de construção de 

uma estação de tratamento da compa-

nhia. Além disso, em fase experimen-

tal, está sendo instalada, dentro dos 

barracões da penitenciária, uma parte 

do processo de costura e montagens 

diversas da encarroçadora.

Os presos que trabalham nas de-

pendências da Mascarello recebem  

alimentação e  transporte, da mesma 

forma que os outros funcionários. 

Os detentos têm um dia de remissão 

de pena a cada três dias trabalhados, 

além de receberem 75% de um salário 

mínimo, o qual fica retido em uma 

poupança para ser utilizado após o 

fim da pena ou, ainda, repassado 

para a família do preso. Os outros 

25% do valor são repassados ao fundo 

penitenciário.

Ônibus híbridos da Tata Marcopolo 
fazem transporte urbano na Índia

durante o deslocamento do veículo e 

nas operações de frenagem. Os veícu-

los foram entregues à Delhi Transport 

Corporation, maior empresa de ônibus 

da cidade. Os ônibus são do modelo 

Starbus, com piso baixo (400 mm 

de altura do chão) e têm capacidade 

para 32 passageiros. Contam com 

equipamentos para acessibilidade. As 

portas pneumáticas e o rebaixamento 

facilitam as operações de entrada e 

saída, reduzindo o tempo de parada e 

o tempo total da viagem. 

Mascarello contribui
para profissionalizar 
detentos em Cascavel 

O mais exclusivo 
caminhão rodoviário 
da Mercedes-Benz
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O 500 RSD. 
Retorno garantido.

A Caio Induscar lançou a Solar, uma 

nova carroçaria desenvolvida espe-

cialmente para operar em fretamento, 

curtas e médias distâncias. Tem 2.600 

mm de largura, de modo a proporcionar  

mais espaço para movimentação no 

interior do veículo, além de diversas 

configurações e espaçamentos, con-

forme a distribuição das poltronas. 

A largura do corredor é maior que a 

exigida pelas normas. A altura externa 

é de 3.260 mm e a interna de 1.950 

mm. O comprimento do carro varia de 

10.500 mm a 13.200 mm.

As linhas do novo ônibus são ar-

redondadas, com limpeza de linhas 

e superfície. O design foi inspirado 

na harpia, uma ave rápida, forte e 

imponente.

A Solar conta com poltronas re-

clináveis de 1.040 mm de largura. O 

apoia-braço é padrão para todas as 

poltronas. 

Na estrutura da carroçaria são 

utilizados tubos de aço galvanizado 

de alta qualidade. Tampas laterais e 

capô do motor são dotados de sistema 

A Caio Induscar produz carroçaria 
especial para uso em fretamento

pneumático de abertura. Há ainda um 

mecanismo exclusivo para movimenta-

ção do estepe na traseira. O batente 

de borracha da porta melhora a veda-

ção e reduz a vibração. O isolamento 

termoacústico sobre a base do painel 

reduz ruídos e calor.

O ônibus tem divisória em vidro 

colado duplo, para melhor isolamento 

sonoro e térmico; os faróis são de bai-

xo custo e iluminação eficiente. A lan-

terna traseira com capa oferece grande 

estilo e sofisticação. A carroçaria tem 

iluminação individual para o motorista 

e iluminação de leitura (porta-focos), 

com acionamento por toque e padrão 

LED, com alta eficiência, proporcio-

nando maior conforto para o usuário. 

O veículo possui vários porta-objetos.

Entre os opcionais estão ar-condi-

cionado, bagageiro com proteção de 

mala, calefação, calotas, anteparos 

em substituição da divisória total, mo-

nitor de vídeo, porta-copo, porta-pacote 

com detalhe em vinil, relógio digital, 

sanitário, tanque de combustível de 

400 litros e comissaria.

A Busscar Ônibus reiniciou na se-

gunda semana de outubro a produção 

de carroçarias em sua unidade de Join-

ville, Santa Catarina. Foram finalizados 

25 ônibus que aguardavam componen-

tes na linha de produção. A retomada 

foi possível graças à alienação de três 

terrenos, no valor total de R$ 6,5 mi-

lhões. Dos recursos, R$ 2,5 milhões 

foram utilizados para pagamento de 

parte do décimo-terceiro salário do 

ano passado e R$ 1,5 milhão para a 

aquisição de matérias-primas. O paga-

mento do restante do décimo-terceiro 

salário estava prometido para o fim 

de outubro. 

Prosseguem as negociações para 

venda da controlada Tecnofibras, com 

a qual a Busscar espera apurar R$ 60 

milhões. Com os recursos, ela  espera 

quitar a dívida de seis salários com 

seus mais de 3.000 funcionários, 

estimada em R$ 25 milhões. A parte 

restante irá para custeio da produção. 

A Busscar pretende produzir seis ôni-

bus por dia no mês de novembro.

Busscar retoma 
a produção de 
carroçarias
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