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Para a Petrobras Distribuidora 
nenhum lugar é muito distante. 

É por isso que você encontra Biodiesel 
Petrobras em qualquer lugar do País.

O Biodiesel Petrobras tem a melhor distribuição do País. Você está no Oiapoque? Sem problema: a Petrobras Distribuidora pensou em você. 

Está no Chuí? Fique tranqüilo: distribuir este combustível é mais um desafi o superado por nós. Porque tão importante quanto desenvolver um combustível 

que utiliza fontes renováveis de energia é levá-lo para o Brasil inteiro. Além disso, o Biodiesel Petrobras pode ser usado em qualquer veículo a diesel 



SAC 0800 78 9001 |  www.br.com.br

(sem necessidade de adaptação), conforme especifi cação da ANP. E ainda tem a qualidade garantida 

pelo Programa De Olho no Combustível. Não é à toa que a ANFAVEA vem apoiando a utilização do 

B2 (mistura de 2% de Biodiesel com óleo diesel). Biodiesel Petrobras. Distribuído em 100% do País.
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O que falta?
 Como se percebe pela “Carta 

do Presidente” publicada na Revista 

ABRATI nº 45, para trabalhar com 

tranqüilidade o setor de transporte 

interestadual de passageiros por ôni-

bus continua dependendo de decisões 

cruciais dos poderes Executivo e Judi-

ciário. É claro que o País tem inúmeros 

problemas por resolver, mas talvez 

em nenhum outro setor as soluções 

sejam tão evidentes. Será que falta a 

tal vontade política?      

Cristiano Couto Fernandes

JUNDIAÍ–ES

Clube
O leitor Diogo Viana Braga comu-

nica a criação do Clube de Design e 

Coleção de Ônibus, em Campos dos 

Goitacazes-RJ. O endereço é:

Clube de Design de Ônibus

Rua Gregório Marcolino Rosa, 119

Parque Esplanada

CEP 28055--410 

CAMPOS DOS GOITACAZES–RJ 

Terminal
Como vocês mostraram na última 

edição da Revista ABRATI, a rodoviária 

de São Paulo realmente tem melho-

rado bastante. É uma pena que, devido 

à localização e à limitação imposta 

pelo terreno disponível, não se possa 

contar com espaços mais amplos. 

Ainda assim, gosto, principalmente, 

do sistema de coleta das bagagens, 

parecido com o dos aeroportos. Mas 

acho que na parte de alimentação ain-

da continuam faltando mais opções 

para os viajantes. E acredito que na 

área de desembarque, muitos pas-

sageiros ainda se sentem molestados 

por certos motoristas de táxi menos 

escrupulosos e mais afoitos.    

Bené França de Araújo

SÃO PAULO–SP

Colecionadores
 Gostaria de entrar em contato com 

colecionadores de fotos de ônibus de 

todo o Brasil. 

Antônio Carlos de Sousa

Av. Oscar Araripe, 1.162

Bom Jardim

60540–440 – FORTALEZA–CE

Uruguai
Eventualmente, tenho a possibili-

dade de ler sua revista, por um amigo 

que viaja freqüentemente ao Brasil 

e a empresta para mim. Na edição 

de março de 2006, pude apreciar a 

matéria “Um ícone do transporte de 

passageiros”, que faz referência aos 

ônibus GMC PD 4104, da Viação Co-

meta. Aqui no Uruguai, tivemos a sorte 

de conhecer e poder viajar em vários 

modelos de ônibus GM. Sua principal 

cliente foi a extinta Empresa ONDA, 

Organización Nacional de Autobuses, 

1935-1991, que com seus serviços 

cobria a quase totalidade do país, além 

dos serviços internacionais para Porto 

Alegre-Brasil, para Buenos Aires-Argen-

tina e para Córdoba-Argentina.   

Enrique J. Fernández

Bompland 535  – Aptº 006

 CP 11300 

MONTEVIDÉU–URUGUAI

Viação Teresópolis
Parabéns pela reportagem sobre a 

Viação Teresópolis. A empresa é bem 

conhecida aqui na região, entre outras 

coisas, pelo seu alto nível de organiza-

ção. Ela também consegue mobilizar 

o apoio e a participação de muitos 

funcionários e familiares para os pro-

gramas destinados à comunidade. São 

programas que realmente beneficiam 

as pessoas necessitadas e que por 

isso mesmo merecem elogios. 

José Gualberto Assunção 

MAGÉ–RJ
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arta do PresidenteC

Sérgio Augusto de Almeida Braga

Presidente da ABRATI

Com a morte 
de Jelson da Costa 
Antunes, perde 
o Brasil e perde 
o transporte de 
passageiros um 
empreendedor 
que há muitos 
anos vinha sendo 
referência para 
todos nós. Acima 
de tudo, perde o 
País um 
empresário 
que sempre teve 
a preocupação de 
reinvestir todo 
o lucro 
proporcionado 
pelas atividades 
que desenvolvia, 
contribuindo assim 
para o bem comum 
na geração de 
emprego e renda. 
Ficam 
indelevelmente 
gravados entre 
os transportadores 
seu exemplo de 
vida e sua 
personalidade 
marcante.

O exemplo que fica

O transporte de passageiros perdeu no último dia do mês 

de julho um dos seus pioneiros e um dos maiores em-

preendedores do setor: Jelson da Costa Antunes.

De origem humilde, começando como empregado em 

uma empresa de ônibus, Seu Jelson, como era chamado por 

todos nós, em pouco tempo comprou seu primeiro ônibus, 

em que ele era o “faz tudo”. Depois, foi adquirindo outros, 

comprando empresas e, ao custo de muito sacrifício pessoal 

e financeiro, montou um verdadeiro império que se espalha 

hoje por todo o País.

Sua história é bastante parecida com a de outros pioneiros. 

Todos começaram como empregados, compraram um primeiro 

ônibus quando não tinham nem mesmo casa própria para morar, 

abriram estradas pelo Brasil afora e se desdobraram em várias 

funções nas suas pequenas empresas.

Com uma capacidade de liderança nata, Seu Jelson montou, primeiro, no Estado do 

Rio de Janeiro, a maior empresa de transporte daquela unidade federativa: a Viação 1001. 

Outros negócios foram se sucedendo e compondo um sólido grupo dedicado ao transporte 

rodoviário de passageiros e a outros segmentos. 

Apesar de ter o tempo totalmente absorvido pelos negócios, Seu Jelson também se ocu-

pava das grandes questões relacionadas ao conjunto do transporte rodoviário de passageiros. 

Com sua experiência, sabia como poucos apontar caminhos e soluções capazes de contribuir 

para a maior eficiência e desenvolvimento do setor no Brasil. Era presença freqüente nos 

contatos e reuniões da ABRATI com autoridades e órgãos do poder concedente.    

Recentemente, num passo ousado e que fazia parte de um sonho seu, antigo, comprou a 

Viação Cometa, um dos ícones do transporte de passageiros no Brasil. E fez isso numa época 

em que muitos companheiros seus diziam que era hora de ele aproveitar mais a vida.

Não tinha esse tipo de preocupação. Supervisionava tudo, visitava constantemente 

as companhias localizadas em outros estados, fazia questão de participar de todas as 

decisões importantes do grupo. Delegava com sabedoria, buscando na gestão partici-

pativa a contribuição de todos. Estava para inaugurar o Instituto JCA, que tem como 

objetivo desenvolver talentos oriundos de famílias carentes das comunidades onde o 

grupo atua, ação empreendida com todo o carinho e esmero. Ali planejava concluir o 

processo de sucessão da gestão de seu grupo empresarial. 

Com a morte de Jelson da Costa Antunes, perde o Brasil e perde o transporte de 

passageiros um empreendedor que há muitos anos vinha sendo referência para todos 

nós. Acima de tudo, perde o País um empresário que sempre teve a preocupação de 

reinvestir todo o lucro proporcionado pelas atividades que desenvolvia, contribuindo as-

sim para o bem comum na geração de emprego e renda. Ficam indelevelmente gravados 

entre os transportadores seu exemplo de vida e sua persona lidade marcante.

Jelson da Costa Antunes
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B A G A G E I R O

EVOLUA, A NOVA LINHA DA PETROBRAS 
PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA

NOVIDADE

A Petrobras Distribuidora 

está lançando a Evolua, 

a mais completa linha de 

produtos para limpeza auto-

motiva, produzida a partir de 

solventes menos agressivos 

ao meio ambiente. Resul-

tado de parceria 

com a empresa 

norte-americana Dow Corn-

ing, a nova linha passa a 

ser comercializada nos mais 

de 7.500 postos Petrobras. 

Integram a família as ceras 

pastosa e cremosa, o limpa-

painel, o silicone para pneus, 

o limpa-vidros e 

o lava-carro.

VOLKSWAGEN PRODUZ ÔNIBUS  
MONTADORA

A DaimlerChrysler vendeu 172 caminhões 

extrapesados modelo Mercedes-Benz Axor 

2540 para a Transportadora Zappellini, de 

Lages, Santa Catarina, uma das maiores 

no segmento de transporte, distribuição 

e logística do País.  É a maior venda de 

extrapesados Mercedes-Benz dos últimos 

cinco anos para um único frotista. As 

primeiras 40 unidades já estão entrando 

em operação. A entrega de todo o lote 

deverá ser concluída em 2008.

DAIMLERCHRYSLER VENDE 
172 CAMINHÕES AXOR 2540

CARGA

A Volkswagen Caminhões 

e Ônibus tem nova pági-

na na internet, que pode 

ser acessada no endereço 

www.vwcaminhoeseonibus.

com.br. A página ofe rece 

diver sas fer ramentas aos 

usuários, tendo os serviços 

rodoviários co mo um dos des -

taques. O usuário pode tra-

çar todo o caminho que pre-

tende percorrer, conhe cer 

as condições das estradas 

em tempo real, a duração 

do percurso e o número de 

pedágios, entre outras infor-

Persistente trabalho realizado 

em conjunto pelos presidentes 

da ABRATI, Sérgio Augusto de 

Almeida Braga, e do Simefre, 

José Antônio Fernandes 

Martins, convenceu o BNDES 

a incluir os ônibus rodoviários 

em novas condições de 

financiamento pelo Finame. 

A carência nos financiamentos 

passa para 12 meses, 

com 60 meses de prazo para a 

amortização. Os custos 

para pequenas e médias 

empresas serão de TJLP mais 

1% ao ano mais o spread 

do agente financeiro. 

Para as grandes empresas, 

os custos serão de TJLP mais 

2,3% ao ano mais o spread do 

agente financeiro.

PASSAGEIROS

FINAME PARA ÔNIBUS 
RODOVIÁRIOS

VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS 
CRIA NOVA PÁGINA NA INTERNET

COMUNICAÇÃO

mações. Também pode infor-

mar-se sobre as fábricas da 

Volkswagen, sua linha VW de 

caminhões e ônibus e suas 

concessionárias, peças de 

reposição, acessórios etc. O 

site tem até jogos infantis.
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A Volkswagen Caminhões e 

Ônibus, com sede mundial no 

Brasil, começou a produzir em sua 

fábrica recém-construída na cidade 

de Port Elizabeth, África do Sul. 

Inicialmente, estão sendo 

montados três modelos de 

chassis de ônibus Volksbus, a 

partir de subconjuntos importados 

de Resende-RJ. Também serão 

montados, pela primeira vez fora 

do Brasil, os caminhões 

Constellation. A nova fábrica tem 

capacidade para produzir 900 

veículos ao ano, sendo 700 

caminhões e 200 ônibus. A linha 

de produção sul-africana é a 

segunda instalada fora do Brasil 

pela montadora – a primeira está 

na cidade de Puebla, no México.

  NA ÁFRICA DO SUL

Os participantes do 

3º Fórum SAE de 

Tecnologia de Motores 

Diesel, realizado em 

Curitiba, decidiram criar 

uma comissão 

permanente de motor 

diesel. O Fórum vai se 

reunir mensalmente com 

o objetivo de preparar 

um estudo técnico que 

aponte as vantagens, 

principalmente 

ambientais, que, 

segundo concluíram 

os participantes, são 

proporcionadas por esse 

tipo de motor. A intenção 

é mudar a legislação que 

impede a comercialização 

de automóveis a 

diesel no País. 

Na 14ª edição do Rally 

Internacional dos Sertões, 

os caminhões 

Mercedes-Benz Atego 

conquistaram a primeira e a 

terceira colocação na 

categoria entre 4.800 e 

8.500 quilos. 

O Grupo Itapemirim lançou 

a segunda etapa da 

campanha educativa 

para combater a captura e 

venda de animais 

silvestres. O trabalho 

objetiva esclarecer a 

população sobre os 

prejuízos causados pelo 

tráfico desses animais  e 

está sendo realizada em 

parceria com a organização 

não-governamental Renctas 

(Rede Nacional de 

Combate ao Tráfico de 

Animais Silvestres). 

MERCEDES-BENZ ATEGO EM PRIMEIRO 
E TERCEIRO NO RALLY DOS SERTÕES 2006

COMPETIÇÃO

O melhor piloto na 

categoria foi Carlos Salvini, 

bicampeão da prova; o 

terceiro no pódio foi André 

Azevedo. Com esses 

resultados, a 

Mercedes-Benz sagrou-se 

tetracampeã no rally.

FÓRUM DEFENDE 
USO DO DIESEL

MEIO AMBIENTE

Contrato assinado entre a Volvo do Brasil e a Buses Me-

tropolitana, do Chile, prevê o fornecimento de 499 ônibus 

para operação no Transantiago, sistema de transporte cole-

tivo urbano da capital chilena. Os chassis serão produzidos 

em 2007 e receberão encarroçamento da Induscar/CAIO. 

O pedido é para 171 articulados B9 SALF, de produção 

brasileira, e 328 ônibus B7RLE, que serão fabricados na uni   -

dade da Volvo em Boras, na

Suécia.

499 VOLVO PARA O TRANSANTIAGO
URBANOS

A Robert Bosch lançou 

nova linha de conectores 

automotivos, com soluções 

para a interligação de dois 

ou mais pontos elétricos de 

sistemas de gerenciamento 

eletrônico e sistemas de 

sinalização de veículos 

pesados e leves. São 

soluções para conectar 

sensores, módulos 

eletrônicos do sistema 

de injeção etc. Para os 

de sinalização, existem 

produtos específicos com 

várias aplicações.

SOLUÇÕES

BOSCH LANÇA LINHA 
DE CONECTORES 

ITAPEMIRIM 
DEFENDE A FAUNA

CAMPANHA



Este não veio a passeio.
SCANIA K 340 4x2

www.scania.com.br

Chassi Scania K 340 4x2. Potência de 340 hp @ 1.900 rpm e torque de 1.600 Nm @ 1.100 ~ 1.300 rpm. 
Ótimo desempenho, baixo custo operacional, com maior economia de combustível. Nunca um ônibus 
de média distância chegou tão longe. K 340 4x2. Um verdadeiro passeio na concorrência.

AF_onibus_410x275.eps   8/21/06   4:29:08 PM
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omenagemH

A trajetória de um   
    grande realizador
No dia 31 de julho, um acidente de automóvel matou o empresário Jelson da Costa Antunes, um 

pioneiro do transporte rodoviário de passageiros no Brasil; o homem que no início dirigiu o seu único 

ônibus, e que se tornou dono de algumas das maiores e melhores empresas do Brasil, como a 

1001, a Catarinense, a Rápido Ribeirão Preto e a Viação Cometa.

Fo
to

s:
 W

ag
ne

r 
M

al
ag

ri
ne

/D
iv

ul
ga

çã
o



REVISTA ABRATI, SETEMBRO 2006 13

Pode-se dizer que Jelson da Costa 

Antunes realizou todos os seus 

sonhos. 

Queria ter uma empresa de ônibus 

e, de suas mãos, nasceram muitas, 

cada vez maiores, que um dia foram 

reunidas para formar a Viação 1001. 

Sonhou então fazer dessa empresa 

a melhor do interior do Estado do Rio; 

acabou fazendo uma das melhores 

do Brasil.  

Mais tarde, quis tornar-se dono da 

empresa mais antiga do Brasil. Tam-

bém esse projeto foi concretizado. 

Mas havia um sonho muito mais 

antigo, quase de adolescente, que 

ele só confessava aos mais próximos: 

construir uma empresa igual à que era 

considerada modelo nos anos 50 e 

60, a Viação Cometa dos tempos do 

ônibus Morubixaba. Teve de esperar 

muitos anos, mas também esse de-

sejo foi realizado – com a compra da 

própria Viação Cometa.

Jelson da Costa Antunes era as      -

sim. Não tinha medo de sonhar, nem 

lhe faltava disposição para construir a 

partir dos seus sonhos.

Estava em franca atividade quando, 

bruscamente, teve interrompida sua 

fascinante trajetória, iniciada 60 anos 

atrás, em 1946, quando tinha apenas 

19 anos de idade. Na cidade de Niterói, 

depois de desempenhar várias funções 

na pequena Viação Cabuçu (aprendiz 

de eletricista, cobrador, motorista, 

gerente), um dia decidiu que já tinha 

suficiente experiência para comprar 

seu primeiro ônibus, em sociedade 

com um irmão. Com prática de mecâ-

nica de automóvel, pôs o veículo para 

funcionar, reformou a carroçaria e foi 

à luta. Dirigindo ele próprio, passou a 

transportar passageiros entre as loca-

lidades de Macaé e Quissamã.

Mais tarde, ainda ao volante, 

agregou esse ônibus à frota da Viação 

Niterói. A seguir, comprou em ferro-

velho um segundo veículo, reformou-

o, contratou um motorista e seguiu 

trabalhando. 

COMPRA-E-VENDE

Vieram então o terceiro e o quarto 

ônibus, até que ele decidiu vender 

a primeira empresa e comprar exa-

tamente aquela da qual havia sido 

agregado: a Viação Niterói, já então 

com uma frota de 12 ônibus. Nessa 

época, e por um certo tempo, também 

se interessou por um novo tipo de 

negócio, a montagem de cooperativas 

de transporte rodoviário. Mas parece 

que foi só para acumular o capital 

com que criou, no município de São 

Gonçalo (RJ), a Viação São José. Ela 

se tornaria a maior empresa do Estado 

do Rio de Janeiro. 

Com sua arguta visão de negócio, 

Jelson Antunes sentiu, naquele início 

da década de 60, que o melhor cami-

nho para crescer seria a incorporação 

de empresas. E assim adquiriu, suces-

sivamente, a Expresso Rio Bonito, a 

Expresso Itaboraí e a Transportadora 

Ivani. Em 1963, fundou a Viação São 

Paulo-Niterói. 

Até que veio, em 1968, a oportuni-

dade de comprar a Auto Viação 1001, 

na época, a terceira maior empresa do 

Estado do Rio. 

A 1001 é a empresa cuja aquisição, em 1968, deu nova e mais 
ampla dimensão aos negócios de Jelson da Costa Antunes. Era a 
terceira maior do Estado do Rio quando foi adquirida, e logo tornou-
se a primeira. Mais tarde, estendeu suas linhas a outros estados. 
Em tempos mais recentes, alcançou um dos pontos mais altos 
de sua trajetória com o início da operação da linha no stop entre 
Niterói e São Paulo, na qual são utilizados ônibus double decker 
de quatro eixos e oferecidos, no mesmo veículo, dois diferentes 
serviços – leito e executivo. A viagem de 400 km é feita em cinco 
horas, com uma única parada e bastante pontualidade. Há muitos 
anos os ônibus da 1001 também estão integrados à paisagem da 
região dos Lagos, no litoral fluminense.   

A empresa-mãe do Grupo JCA
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Quando ficou difícil administrar iso-

ladamente cada uma de tantas empre-

sas, Jelson Antunes optou pela fusão 

de todas na sociedade anônima Auto 

Viação 1001. E não precisou de muito 

tempo para transformá-la, primeiro, na 

melhor do interior; depois, na melhor 

do Estado; e finalmente, em uma das 

melhores do Brasil.

Caminho inverso ao da fusão foi 

percorrido anos mais tarde, quando 

consumou duas novas e importantes 

aquisições: a da Rápido Ribeirão Preto, 

no interior do Estado de São Paulo, e a 

da Auto Viação Catarinense, em Santa 

Catarina. Ambas tiveram seus nomes 

mantidos e continuaram operando 

como companhias independentes, 

sob o comando da holding JCA, outra 

novidade adotada na época.

  RIO-SÃO PAULO

Na verdade, o sonho de ter um 

serviço tão bom quanto o da Cometa 

se materializou mesmo antes de sua 

aquisição. A admiração pela empresa 

e por seu fundador, Tito Mascioli, sem-

pre fez parte das boas lembranças do 

empresário. “Eu acalentava o sonho de 

um dia oferecer um serviço com aquela 

qualidade, em um tipo de ônibus igual-

mente moderno e confortável”, dizia o 

empresário. E foi isso que aconteceu 

quando a 1001 passou a operar uma 

linha no stop entre Niterói e São Pau-

lo. Utilizando ônibus double-decker, 

tornou-se a primeira empresa no País 

a oferecer serviços leito e executivo 

integrados em um mesmo veículo. 

A experiência seria igualmente 

bem-sucedida na Auto Viação Catari-

nense. Após adquiri-la, o Grupo JCA 

implantou o serviço em sua linha São 

Paulo-Florianópolis.   

A admiração de Jelson Antunes 

pela Cometa ainda teria um desdo-

bramento surpreendente. No início de 

2002, durante uma reunião, ele comu-

nicou aos companheiros do Conselho 

de Administração: “Estou comprando 

a Viação Cometa”. E assim o Grupo 

JCA se tornou o controlador de uma 

empresa com 700 ônibus e 52 linhas 

operadas nos estados de São Paulo, 

Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. 

Com a aquisição, o Grupo passou a ter 

mais de 1.700 ônibus e, de quebra, 

assumiu a condição de maior frotista 

Scania do mundo.

NOVOS CONCEITOS    

Imediatamente, Jelson Antunes 

passou a introduzir na Cometa con-

ceitos que já haviam provado a sua 

validade na 1001, na Catarinense e 

na Rápido Ribeirão Preto. O principal 

deles, o de serviço diferenciado, tanto 

no atendimento como na própria ope-

ração de transporte. Foi assim que 

as empresas conseguiram, segundo 

Jelson Antunes, manter os mesmos 

níveis de ocupação de assentos da 

década anterior, apesar da guerra ta-

rifária que o transporte aéreo passou a 

mover contra os ônibus.  “Acredito que 

as pequenas coisas façam uma grande 

diferença”, explicava Jelson Antunes: 

“Em períodos de concorrência acirrada, 

pelos quais sempre passamos, os de-

talhes são muito importantes.”   

Um dos grandes orgulhos de Jelson 

era o fato de que, das quatro grandes 

empresas do Grupo 1001, três já 

tinham ultrapassado a marca dos 50 

anos de operação. 

A Auto Viação Catarinense é con-

siderada a mais antiga empresa de 

transporte rodoviário de passageiros 

do Brasil. Foi constituída em 1928 e 

já chegou, portanto, aos 78 anos de 

atividade. Foi adquirida pelo Grupo 

1001 em 1995 e atualmente opera 

115 linhas. 

A 1001 foi fundada em 1948 por 

José Evangelista Cortez, e comprada 

omenagemH

Fundada em 1928, a Catarinense é a mais antiga e também 
uma das mais modernas empresas de ônibus do Brasil. Em 1995, 
passou ao controle da holding JCA. Opera cerca de 850 partidas 
diárias e concentra suas atividades no eixo Sul-Sudeste, com rotas 
que cruzam o Estado de Santa Catarina na direção do Paraná, de 
São Paulo e do Paraguai.  

A mais antiga e sempre renovada
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por Jelson em 1968.  É responsável 

pela operação de 140 linhas. 

A Rápido Ribeirão Preto existe 

desde maio de 1968 – portanto, há 38 

anos – e opera em uma das regiões 

mais desenvolvidas do Estado de São 

Paulo. Atende apenas a duas linhas, 

ambas muito importantes, já que ligam 

Ribeirão Preto à capital do Estado.

LOTEAMENTO 

Quanto à Viação Cometa, sua ori-

gem remonta a 1937, quando a cidade 

de São Paulo ainda não tinha sequer 

um milhão de habitantes. Naquele ano, 

um grupo de empresários paulistas 

lançou um loteamento no longínquo 

bairro do Jabaquara. Como o acesso 

era difícil, eles pensaram num modo de 

estimular possíveis interessados nos 

terrenos: criaram uma linha de ônibus 

que ligava o bairro ao centro da cidade. 

A empresa recebeu o nome de  Auto 

Viação Jabaquara. Operou inicialmente 

com seis carros, a partir de 1938, e 

alcançou grande desenvolvimento,  

até ser encampada pela prefeitura 

paulistana. 

Em 1947, alguns dos sócios da 

antiga companhia adquiriram a Via-

ção São Paulo-Santos e mudaram 

seu nome para Viação Cometa S.A. 

A empresa teve crescimento rápido, 

principalmente depois de inaugurada 

a Via Dutra, em 1951, quando passou 

a operar sua linha mais importante, 

entre São Paulo e Rio de Janeiro. 

Para Jelson da Costa Antunes, a 

compra da Cometa fechou talvez o 

ciclo mais profícuo de sua atuação 

empresarial, já que passou a coman-

dar um dos maiores complexos de 

transporte rodoviário de passageiros 

do País. Juntas, a Auto Viação 1001, 

a Catarinense, a Cometa e a Rápido 

Ribeirão Preto dispõem de uma frota 

de aproximadamente 1.700 ônibus e 

atendem a mais de 300 linhas. Por 

ano, a frota roda mais de 160 milhões 

de quilômetros. São transportados no 

período quase 30 milhões de passa-

geiros. As quatro empresas empregam 

mais de 8 mil pessoas.  

O Grupo JCA dedica-se ainda a 

outros negócios, do ramo imobiliário 

ao transporte aquaviário, do táxi aéreo 

ao turismo e à agropecuária.

A Rápido Ribeirão Preto foi criada em 1968. Sob o controle do 
Grupo JCA teve o seu conceito operacional direcionado ao chamado 
“transporte expresso”. Algumas das paradas entre Ribeirão Preto 
e São Paulo (300 km de trajeto) foram eliminadas. Os ônibus têm 
menor número de poltronas, o que permite oferecer mais conforto 
aos passageiros.

Receita para uma viagem rápida

A Cometa sempre esteve entre as principais empresas de 
transporte rodoviá rio de passageiros do Brasil. Foi precursora de 
inovações como a comunicação por rádio, os testes psicotécnicos 
para motoristas, a informatização, o conceito de revisão preventiva 
e outras. Para aumentar a eficiência da operação, suas linhas  
sempre têm como característica a extensão máxima de 600 km.

A inovação constante como filosofia 
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Há 25 anos a Michelin  
    produz no Brasil

Implantada comercialmente no País 

desde 1927, a Michelin vê o Brasil 

como mercado estratégico e tem con-

tinuamente reafirmando seu objetivo 

de contribuir para o desenvolvimento 

brasileiro. A decisão de fabricar pneus 

de carga radiais na unidade fabril de 

Campo Grande, zona oeste da cidade 

do Rio de Janeiro, na década de 1980, 

tornou necessária a implantação de 

uma segunda unidade de produção, 

destinada a fabricar os reforços metáli-

cos dos pneus – cabos e aros de aço. 

A cidade escolhida foi Resende (hoje 

Itatiaia), onde esses componentes 

continuam sendo produzidos. 

A aceitação dos pneus radiais 

Michelin no mercado brasileiro levou 

a companhia a expandir continu-

amente sua capacidade de produção. 

Foi em 1981 que 

a Michelin passou 

a produzir pneus 

no Brasil. Mas 

desde a década de 

1970 ela já vinha 

revolucionando o 

mercado brasileiro, 

lançando  aqui 

seus pneus radiais 

para ônibus e 

caminhões. 

No início dos anos 1980, visando ao 

abastecimento de borracha natural 

para sua linha de produção, a Michelin 

implantou no Estado de Mato Grosso 

uma unidade agrícola de cultivo de 

seringueira. Em 1984, adquiriu uma 

segunda unidade de produção de bor-

racha natural, localizada no Estado da 

Bahia. Ali, vem sendo implementado o 

importante Projeto Ouro Verde, na área 

de desenvolvimento sustentável. 

Em 1999, na unidade industrial de 

Itatiaia, a Michelin começou a produzir 

pneus para automóveis de passeio e 

caminhonetes, sempre com a mais 

moderna tecnologia do grupo. A fábrica 

exporta pneus de alta performance 

para o mundo inteiro. 

Unidade industrial da Michelin no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro.

Luiz Fernando Beraldi, presidente da 

Michelin América do Sul.

Frédéric Vincent, diretor da área de Pneus 

de Carga da Michelin.
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A Michelin gera 3.500 empregos 

diretos e 15.000 indiretos no Estado 

do Rio de Janeiro. A atual capaci dade 

de produção da unidade industrial 

de Campo Grande é de mais de 

1.500.000 pneus de carga por ano. 

Em Itatiaia, são produzidos  mais de 

1.500.000 pneus de passeio por ano.

  

LIDERANÇA 

Hoje, mais da metade dos pneus 

de ônibus e caminhões consumidos 

no Brasil são radiais. A Michelin é 

líder no segmento, alem de uma das 

três principais fabricantes de pneus de 

carga do Brasil. No setor de pneus de 

passeio, sua participação de mercado 

é de cerca de 10%. 

Em 2007, uma nova linha de pro-

dução entrará em funcionamento na 

unidade industrial de Campo Grande. 

Vai fabricar pneus de terraplenagem e 

de veículos de grande porte que ope-

ram em canteiros e obras públicas. 

Parte da produção estará orientada 

para o mercado externo. 

Para Frédéric Vincent, diretor da 

área de Pneus de Carga da Michelin, 

os novos investimentos irão possi bi-

litar um desenvolvimento ainda maior 

da região onde a fábrica está insta-

lada. “Além de empregar 400 novos 

funcionários, o montante investido 

deverá gerar mais de dois mil empre-

gos indiretos e beneficiar centenas de 

famílias”, informa.  

Luiz Fernando Beraldi, presidente 

da Michelin América do Sul, lembra 

que a responsabilidade econômica, 

a responsabi l idade social  e a 

responsabilidade ambiental, aliadas 

à reconhecida excelência tecnológica 

dos produtos, fazem parte da atitude 

da Michelin. As unidades industriais 

da empresa têm a certificação ISO 

14.000. “Sempre foi nosso grande 

objetivo, no Brasil e no mundo, fabricar 

produtos de alta qualidade, gerando 

mais empregos e desenvolvimento para 

as regiões onde estamos instalados. 

Aliamos a isso grande respeito ao meio 

am biente. Para nós, é fundamental que 

o desenvolvimento seja responsável e 

sustentável.”

A unidade industrial de Itatiaia, onde são produzidos cabos e aros de aço. Extração de látex: plantio próprio. 

Produção de manta 

de borracha na 

unidade industrial 

de Campo Grande-RJ.
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Linhas e cores realçam 
   a qualidade Normandy

A partir de agora, a pintura dos ôni-

bus da Normandy passa a ostentar 

novos e diferentes tons de azul, em 

projeto que busca harmonizar a relação 

dos veículos com o seu trajeto entre 

o mar e as montanhas. O uso de de-

talhes em amarelo confere energia e 

equilíbrio ao conjunto. 

No conceito visual adotado, em 

que se destaca um feixe de fibras, o 

propósito foi associar 

a empresa à idéia de 

atualização tecno-

lógica, fluxo de 

in  formações e 

rede de re   la-

cio na men-

tos, ge-

r ando -

se, ao 

mes-

Perfeitamente sintonizada com a modernidade e com as expectativas de seus usuários, a Viação 

Normandy, do Rio de Janeiro – empresa integrante do Grupo Jacob Barata –, acaba de adotar nova 

programação visual para sua frota.

mo tempo, a facilidade de reconheci-

mento pelos usuários. Houve, ainda, 

a preocupação de que a proposta 

visual fosse de fácil execução, a fim 

de abreviar o tempo de permanência 

dos ônibus na oficina em casos de 

manutenção da pintura.

A marca Normandy também foi 

atualizada, após constatada a necessi-

dade em função da nova proposta.

A nova proposta visual é do escri-

tório Missemota Arquitetura e Design, 

de São Paulo, em cujo portfólio de 

clientes estão empresas de transpor-

te rodoviário de passageiros como 

Cometa, 1001, Itamarati e outras. 

Segundo o designer Luís Antônio Mis-

semota, no projeto desenvolvido para 

a Normandy foi possível concretizar a 

idéia de sintonia entre os criadores e o 

cliente, procurando-se satisfazer suas 

necessidades específi cas e, simulta-

neamente, gerar sua identificação com 

a nova proposta visual.

”Um projeto gráfico que obtenha 

o êxito e promova visibilidade deve 

se sustentar em duas premissas 

básicas: um conceito gráfico inovador 

e a correta exploração da tecnologia 

de execução. Para que essa máxima 

se materialize, é necessário haver 

sintonia e identificação entre o cliente 

e empresário com o designer e sua 

equipe”, explica Missemota.

Ele considera que isso tem reflexo 

sobre o processo de transformação ou 

sedimentação da imagem da empresa. 

Processo que começa exatamente pelo 

visual da frota, com veículos de dife-

rentes modelos e dimensões – fatores 

esses levados em consideração desde 

o início do desenvolvimento 

do projeto.
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Fundada em setembro de 1962, a 

Viação Normandy sempre se destacou 

pela sensibilidade à contínua evolução 

que caracteriza o setor de transporte 

rodoviário de passageiros do Brasil. 

Não foram poucas as vezes em que 

esteve à frente do processo evolutivo, 

principalmente no que se refere ao 

tratamento dispensado aos usuários e 

aos métodos de gestão da qualidade. 

A Normandy, aliás, foi a primeira em-

presa do País no segmento rodoviário 

de passageiros a conquistar a certifica-

ção ISO 9002, ainda em 1996. Tanto 

antes quanto depois disso, foi sempre 

apontada como exemplo de companhia 

moderna e aberta às mais avançadas 

práticas de gestão.

FOCO NO CLIENTE 

A filosofia da Normandy: trabalhar 

com alto grau de eficiência, investir 

maciçamente em renovação constante 

da frota, valendo-se essencialmente de 

capital próprio, e ter sempre como foco 

o cliente e sua satisfação. É feito um 

controle rigoroso de todo o percurso 

das viagens, inclusive com a colocação 

de fiscais em pontos estratégicos para 

avaliação do desempenho, conduta 

profissional e técnica de condução dos 

motoristas. Também há um acompa-

nhamento da velocidade dos ônibus, 

por meio da análise sistemática dos 

discos de tacógrafo. Finalmente, altos 

investimentos em informatização pro-

piciam controle total e instantâneo da 

venda e oferta de lugares. 

Dizer que o foco é o cli en te im-

plica atribuir grande importância aos 

colaboradores. Eles são valorizados 

com uma programação permanente 

de treinamento e cursos de relações 

humanas, atendimento ao cliente, 

educação para o trânsito e legislação. 

Os motoristas têm cursos de direção 

defensiva, primeiros socorros, legis-

lação de trânsito, código disciplinar e 

mecânica.

  CONDIÇÃO FÍSICA

A Normandy dá muita atenção à 

condição física de seus profissionais, 

independentemente da função desem-

penhada, embora com ênfase para os 

motoristas. Relaxamento, técnicas 

de respiração, futebol para os que 

apreciam esse esporte, são algumas 

das práticas adotadas. Alimentação e 

saúde também constituem aspectos 

prioritários. As refeições oferecidas 

são preparadas com base no tra-

balho de nutricionista, que também 

monitora os resultados das práticas 

saudáveis de alimentação. Quanto ao 

atendimento médico, além de voltado 

ao funcionário, estende-se a toda sua 

família.

A Normandy procura mostrar a 

todos os seus colaboradores que a 

empresa existe para atender às ne-

cessidades dos passageiros e tem 

por obrigação transportá-los com se-

gurança, conforto e pontualidade. Para 

isso, os ônibus têm de estar limpos e 

perfeitamente em condições. Cortesia 

e presteza são indispensáveis no aten-

dimento, inclusive porque constituem 

um dos diferenciais mais observados 

pelos usuários dos serviços. O slogan 

da empresa sintetiza bem essa visão 

quando preceitua: “Normandy, deta-

lhes que fazem a diferença”.

A marca Normandy foi atualizada conforme os conceitos da nova proposta.

A imagem de um feixe de fibras associa a empresa à idéia de atualização tecnológica. 
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Utilizando novos tons 

de azul, a nova pintura 

busca harmonizar a 

relação dos veículos com 

o seu trajeto, que é feito 

principalmente entre o 

mar e as montanhas. 

Pequenos detalhes em 

amarelo conferem energia 

e equilíbrio ao conjunto.



A P R O X I M A N D O  P E S S O A S

www.marcopo lo . com.b r

Em qualquer ponto do planeta, as pessoas continuam 

indo de um lugar para outro. Qual a razão disso? 

Simples, as pessoas querem se aproximar, conversar, 

vivenciar experiências. Assim é o mundo, assim são 

as pessoas e assim é a Marcopolo que avança numa 

única direção, aproximando pessoas com conforto e 

segurança.
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Colocada entre as principais empresas de transporte rodoviário interestadual de passageiros, líder 

de um grupo que atua também na área de cargas, comércio e locação de veículos, logística e 

saneamento básico, a Águia Branca completa seis décadas de atividades e continua fiel à sua 

tradicional vocação de eficiente fornecedora de serviços de alta qualidade.

A Águia Branca 
   aos 60 anos
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Até chegar, agora em 2006, aos 60 anos de exis-

tência, a Viação Águia Branca atravessou as mais 

distintas fases da história econômica e política do Bra-

sil. Na década de 1950, por exemplo, acompanhou – e 

freqüentemente antecipou – o processo de ocupação e 

desenvolvimento de toda a parte noroeste do Espírito 

Santo. Era ainda o tempo das estradas de terra, da 

poeira, dos lamaçais, das jornadas incertas, do esforço 

descomunal e permanente para manter um mínimo de 

pontualidade. Mas a empresa cresceu sempre.    

Ao longo dos anos 1960, conduzida pelos irmãos 

Chieppe, a Águia Branca enfrentou um desafio ainda 

mais difícil. Começava a fase amarga da erradicação 

dos cafezais do Espírito Santo, medida extrema que 

teve forte impacto sobre a economia do Estado, do 

mesmo modo como já vinha tendo sobre a economia 

do País. Ainda assim, o negócio se manteve firme, 

embora tivesse crescimento discreto.  

A retomada do processo de expansão se deu nos 

anos 1970, uma década bastante significativa na vida  

dos irmãos Chieppe. A empresa chegou ao Vale do Aço, 

em Minas Gerais, e comprou a Sayonara, passando 

a operar também no transporte urbano. Simultanea-

mente, foi iniciada a interligação dos municípios de 

Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, todos em Minas 

Gerais. No Espírito Santo, adquiriu o setor norte da 

Viação Itapemirim, o que permitiu expandir sua área de 

atuação no norte do Espírito Santo e dobrar a frota de 

75 para 150 ônibus. Em seguida, com a aquisição da 

empresa Expresso São Jorge, estendeu as operações 

ao sul da Bahia. 

Tornou-se necessário estabelecer uma base maior 

na Grande Vitória, de onde saíam muitas das linhas em 

operação. Foi então construído e inaugurado o Parque 

Rodoviário de Campo Grande, em Cariacica-ES. A esta 

altura, já havia sido criado o Grupo Águia Branca, que 

adquiriu a empresa Expresso São Jorge, de Itabuna-BA, 

e a empresa Santa Efigênia, consolidando a conquista 

do sul da Bahia. Em 1975, foi iniciada a construção 

do Parque Rodoviário de Itabuna, na Bahia, que hoje, 

com seus 36 mil m² de área, constitui uma das mais 

importantes bases operacionais da Águia Branca.

A década de 1970 terminou com a compra da Em-

presa Nossa Senhora de Fátima (1978) e, em parceria 

com duas empresas regionais (Camurujipe e Viazul), a 

aquisição de  parte das linhas da Sulba – Companhia 

Viação Sulbaiano.

Este ano, a Viação Águia Branca 

decidiu renovar a programação visual 

de seus ônibus. A cor prata foi 

substituída pelo azul e 

as formas foram modernizadas. 

A pintura anterior manteve-se 

atualizada por mais de 23 anos.
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O início do processo de profissio-

nalização do Grupo Águia Branca data 

dos anos 1980. Foi um período mar-

cado pelo aumento dos investimentos 

em obras e pela melhoria da infra-es-

trutura administrativa e operacional. 

Buscaram-se novos caminhos para 

a consolidação patrimonial e foram 

adquiridas a Viação Amparo, a Viação 

Cristo Rei e parte da Viação Santana 

São Paulo. 

Também se implementaram inova-

ções importantes como linhas execu-

tivas com ar condicionado e o ônibus-

leito. Foram iniciadas as atividades 

de fretamento e turismo, ao mesmo 

tempo em que era ampliado o serviço 

de encomendas. Todas as empresas 

do grupo com atuação no transporte 

intermunicipal e interestadual de pas-

sageiros tiveram os nomes antigos 

gradualmente substituídos pelo nome 

Viação Águia Branca. E assim a marca 

foi sendo unificada e fortalecida. 

Entre as aquisições, destacaram-

se ainda a do controle acionário da 

Vitória Diesel, em Cariacica-ES, con-

cessionária Mercedes-Benz, e a da 

Viação Capixaba, tradicional empresa 

do Espírito Santo. Esta última permitiu 

fortalecer a operação de transporte de 

funcionários de grandes empresas. 

Também foi criada a Águia Branca 

Cargas e construído o prédio da sede 

administrativa do Grupo Águia Branca, 

em Cariacica, na Grande Vitória. 

Seguiu-se a criação da holding Águia 

Branca Participações Ltda., com o 

objetivo de racionalizar a gestão dos 

negócios do grupo. A Vitória Diesel pas-

sou a comercializar pneus da marca 

Michelin e implantou o serviço de re-

cauchutagem de pneus. Em 1989, foi 

feita a aquisição da Sulba, com linhas 

intermunicipais na Bahia. 

Na década de 1990, o grupo 

comprou a Linhares Diesel, revenda 

Mercedes-Benz na cidade de Linhares-

ES, e incorporou a Catarinense Cargas. 

Outra importante aquisição foi a das 

linhas interestaduais de Vitória para o 

Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. 

Entre os serviços lançados, figurou o 

Plus Service. Também foi inaugurada 

a Vitória Motors, voltada ao comércio 

de carros nacionais e importados da 

marca Mercedes-Benz.

O crescimento trouxe a profissionalização

Fachada do moderno edifício da sede administrativa da Águia Branca em Cariacica-ES. 
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Nilton Chieppe, Presidente da holding Águia Branca Participações.

Um momento importante na vida 

do Grupo Águia Branca foi quando a 

gestão e os pro cessos administrati-

vos passaram a dar atenção cada vez 

maior aos programas da Qualidade To-

tal, com forte ênfase no treinamento e 

reciclagem de todo o pessoal, tanto de 

diretores e gerentes como dos demais 

funcionários. O esforço possibilitou  

à Viação Águia Branca con   quis tar a 

certificação ISO 9002 e acumular uma 

série de prêmios nos campos organiza-

cional e da qualidade.       

Evidentemente, trata-se de um 

processo contínuo, e assim, enquanto 

segue investindo no aper fei çoamento e 

ampliação de suas atividades, o grupo 

não descuida do desenvol  vi mento dos 

processos de treinamento, gestão 

moderna, esforço criativo e evolução 

organizacional. 

Atenta às peculiaridades da de-

manda dos passageiros, a Viação 

Águia Branca introduziu em algumas 

de suas linhas uma nova modalidade,  

denominada Double Service: consiste 

em oferecer dois diferentes serviços 

em um mesmo ônibus de piso único, 

a preços diferenciados.  

A política de expansão levou a uma 

importante aquisição, a da Viação Salu-

taris. Além disso, depois de manter por 

23 anos o mesmo visual, a empresa 

encomendou ao designer Hans Don-

ner um novo projeto de programação, 

que foi aprovado no ano passado. O 

azul passou a ser a cor predominante, 

em lugar do antigo prata, e as formas 

foram modernizadas.        

Atualmente, o grupo está dividido 

em quatro Unidades de Negócios: 

Passageiros, Logística, Comércio e 

Infra-estrutura. A Viação Águia Branca 

está inserida na Unidade de Passagei-

ros, juntamente com a Salutaris e a 

Sulba. O desempenho de cada uma 

é acompanhado pela holding Águia 

Branca Participações e submetido ao 

Conselho de Administração.

Com sede no Espírito Santo, o 

Grupo Águia Branca atua em todo o ter-

ritório brasileiro no transporte de pas-

sageiros e cargas, comércio e locação 

de veículos, serviços de logística e de 

saneamento básico. Uma das princi-

pais características das empresas do 

grupo é a valorização do ser humano. 

Elas incentivam permanentemente o 

aperfeiçoamento profissional dos seus 

mais de oito mil colaboradores. 

Quanto às metas do grupo, são as 

de continuar crescendo e desenvol-

vendo novas atividades, em um modelo 

de atuação que consegue, de maneira 

admirável, aliar estrutura familiar e 

competência, responsabilidade social 

e aquisição de novos mercados.

Sucesso nos programas da Qualidade Total

Renan Chieppe, diretor da Unidade de 

Negócios Passageiros do Grupo Águia Branca 

e diretor geral da Viação Águia Branca.

O Grupo Águia Branca em 2005
Volume de negócios R$ 920 milhões

Investimentos R$ 115 milhões
Número de funcionários 8.160

Frota 3.212 veículos
Quilometragem percorrida 167.872.173 km

Passageiros transportados 32.743.511
Carga transportada 15.526.474 toneladas
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Irmãos Chieppe: pioneiros e empreendedores
A história da família Chieppe no 

Brasil começa em 19 de setembro de 

1889, portanto no século 19, na Itália, 

quando o agricultor Domenico Chieppe, 

de 49 anos de idade, nascido em 

Mazzantica, Comuna de Oppeano, na 

região do Veneto, decide emigrar para 

o Brasil. Em dezembro do mesmo ano, 

com autorização das autoridades itali-

anas, ele e a família embarcam em um 

navio rumo ao Espírito Santo. Em 1º 

de janeiro de 1889, Giuseppe desem-

barca em Vitória com a esposa e os 

seis filhos: Giuseppe, Rosa, Gaetano, 

Battista, Ângela e Maria. 

Depois de três meses de espera na 

capital capixaba, Domenico Chieppe é 

encaminhado com seus familiares para 

o Núcleo Colonial Senador Antonio 

Prado, a fim de receber o lote de ter-

ras número 42 da colônia Santa Maria 

do Rio Doce. Concluída a extenuante 

viagem, feita a pé, em lombo de burro 

e em canoa, chegam a uma extensa 

área de mata fechada à margem do 

Rio Doce, conhecida como Duas Ven-

dinhas. É onde se estabelecem. 

Nos anos seguintes, Chieppe e a 

família trabalham na formação da pro-

priedade. Derrubam a floresta, plantam 

café e culturas de subsistência. O lugar 

passa a chamar-se Colatina. A chegada 

da Estrada de Ferro Vitória-Minas, em 

1906, dá início a uma fase de grande 

progresso daquelas paragens.    

Giuseppe, o filho mais velho de Do-

menico, casa-se em 1895 com Ângela 

Benedetti e da união nasce Carlos, que 

cresce trabalhando na lavoura com o 

pai. Em 1923, aos 27 anos, Carlos 

casa-se com Rosa Leonídia Dalla 

Bernardina. Os três primeiros filhos 

chamam-se Diva, Dina e Vallécio. Em 

1928, inaugura-se em Colatina a ponte 

sobre o Rio Doce, em substituição à 

antiga balsa. Então, Carlos Chieppe 

transpõe o rio e transfere-se para uma 

área de terras de desbravamento mais 

recente, ao norte do Rio Doce, nas 

proximidades do córrego Estrela. Faz 

a derrubada da mata e inicia o plantio 

de café. Nos anos seguintes, nascem-

lhe mais três filhos: Amélia, Wander e 

Cenira. O pai, Giuseppe, vem morar 

no sítio com a família e Carlos volta 

para Duas Vendinhas. Em 1936, nasce 

seu sétimo filho, Aylmer. Carlos vende 

a propriedade de Duas Vendinhas e 

dá entrada na compra de um sítio em 

São Silvano.    

Ao mesmo tempo em que cuida 

dessa sua primeira propriedade, 

Carlos adquire uma tropa de burros 

e passa a trabalhar no transporte de 

1950: Carlos Chieppe retoma a atividade de transporte de passageiros e associa-se ao 

irmão mais novo e a um cunhado; neste ônibus, fazem a linha Colatina-Vila-Pancas. 

Ônibus do final da década de 1940, construído sobre chassi de caminhão International.
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cereais e café. Concluído o pagamento 

do sítio, compra uma segunda tropa 

de burros. A atividade de transporte 

de carga revela-se um bom negócio, 

que ele passa a conjugar com outro: 

um pequeno armazém que fornece 

a crédito suprimentos básicos aos 

colonos. 

DA TROPA AO CAMINHÃO

Entre 1940 e 1945, nascem mais 

dois filhos, Nice e Nilton Carlos. A pro-

priedade é acrescida de mais um lote, 

o que permite aumentar a produção 

de café. Carlos compra uma máquina 

de beneficiar o produto, agregando-se 

assim maior valor, e também compra 

a produção da região, repassando-a 

aos atacadistas mediante pequena 

porcentagem a título de frete. Quando 

as estradas de terra se multiplicam 

em todas as direções e surgem as 

primeiras jardi neiras e os pequenos 

caminhões de carga, Carlos decide 

que é hora de modernizar a atividade 

de transporte. 

Resolve então – em 1946, após o 

fim da Segunda Guerra Mundial – as-

sociar-se ao cunhado Ângelo Dalla 

Bernardina na compra de um pequeno 

caminhão Ford 1942. No mesmo ano, 

o caminhão é trocado por um ônibus 

Chevrolet 1942 zero quilômetro. A 

compra desse veículo marca a en-

trada da Família Chieppe no ramo de 

transporte de passageiros. Carlos 

aposta nas possibilidades criadas 

pela aber tura da BR-116, ligando o Rio 

de Janeiro à Bahia. Com a estrada, a  

cidade de Governador Valadares está 

se tornando um importante centro co-

mercial e é para lá que Carlos manda 

o filho Vallécio, levando com ele o 

veículo recém-adquirido, para dar início 

à primeira linha de ônibus da família, a 

ligação Go vernador Valadares a Teófilo 

Otoni, Minas Gerais. 

Em 1953, Wander Chieppe (à direita do ônibus), passa a operar a linha Colatina-Alto Rio Novo.  

Centro de Memória
Em agosto, quando celebrou seus 60 anos, a corporação inaugurou 

em sua sede administrativa o Centro de Memória Águia Branca. O espaço 

abriga o acervo histórico e uma exposição sobre a trajetória do Grupo e 

sua estrutura atual. Utilizando maquetes, painéis e filmes institucionais, 

a Águia Branca mostra como se deu a evolução dos negócios, de 1946 

até os dias de hoje. É um dos primeiros projetos de memória empresarial 

do setor de transportes. 

Uma das fotos em exposição no Centro de Memória: na década de 1960, os 

ônibus da Viação Águia Branca eram conhecidos pelas suas cores laranja e verde.

Porém, embora pioneira, a linha Va-

ladares-Teófilo Otoni não é regularizada 

e, em 1948, outra empresa pleiteia 

e obtém do DNER permissão para 

explorá-la. Carlos Chieppe, na época 

já com dois ônibus, decide vendê-los e 

comprar um caminhão. Depois de atuar 

em vários negócios, o patriarca torna-

se sócio de uma empresa com um 

único ônibus. Mais tarde, em 1955, ele 

e os filhos decidem comprar metade 

dessa empresa, fundando a Vallécio 

Chieppe & Irmãos.

À medida que o norte do Espírito 

Santo vai sendo ocupado por extensas 

plantações de café, principal produto 

brasileiro de exportação na época, 

aumenta o volume de passageiros da 

empresa. Os três irmãos se revezam 

na direção dos ônibus e no trabalho de 
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de Vallécio na Águia Branca, João 

Godoy, decide retirar-se do negócio. 

Por sugestão de Vallécio, sua parte 

é comprada por Aylmer e Wander. 

Os três irmãos decidem unir as duas 

empresas, Viação Brasil e Empresa 

de Ônibus Águia Branca. Finalmente, 

em 17 de fevereiro de 1961, quando a 

frota já é de 40 ônibus, a razão social 

Interior da garagem de Colatina, inaugurada no início dos anos 1960. 

A homenagem 
da ABRATI

Em dezembro de 2003, a ABRATI prestou 

merecida homenagem a três dos maiores pio-

neiros do transporte rodoviário de passageiros 

no Brasil, Vallécio Chieppe, Wander Chieppe e 

Aylmer Chieppe. Durante a tradicional confra-

ternização de fim de ano da entidade, os irmãos 

receberam os agradecimentos da ABRATI e 

dos empresários do setor pelos inestimáveis 

serviços prestados ao longo de 57 anos à 

frente da Viação Águia Branca e do Grupo 

Águia Branca.

Aylmer Chieppe, Presidente do 

Conselho da Águia Branca, recebeu 

o Troféu Pioneiros de José Alexandre 

Resende, Diretor-Geral da ANTT.

Wander Chieppe recebeu 

o Troféu Pioneiros também 

em nome de 

seu irmão Vallécio Chieppe.

cobrador. No bagageiro, pá, enxada e 

correntes de ferro, muito necessárias 

especialmente nos trechos de serra. 

Não demora muito tempo e adquirem 

o segundo e o terceiro ônibus.

ÁGUIA BRANCA

Em 1956, Vallécio deixa a socie-

dade. Wander e Aylmer constituem 

então a empresa Irmãos Chieppe 

Ltda., enquanto Vallécio compra, em 

sociedade, a Empresa de Transporte 

Águia Branca. Fundada em 1949, a 

empresa já tinha uma frota de doze 

ônibus, porém a maioria em mau 

estado. Vallécio monta nova equipe 

e em menos de um ano compra dois 

ônibus novos.

Em 1958, Vallécio convida Wander 

e Aylmer para se associarem a ele na 

compra da Viação Brasil, no município 

capixaba de Barra de São Francisco. 

A concentração de investimentos na 

nova empresa faz que, em apenas dois 

anos, a frota seja ampliada de quatro 

para 18 carros. Algum tempo depois, 

no início da década de 1960, o sócio 

da firma Chieppe & Godoy é alterada 

para Viação Águia Branca Ltda. 

O nome Águia Branca vinha daque-

la empresa fundada em 1949, que, 

por sua vez, o havia adotado como refe-

rência ao povoado de Águia Branca, 

localizado junto ao Rio São José e 

fundado por imigrantes poloneses e 

alemães.
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Seminário da Scania debate     
        distúrbios do sono

Os efeitos da sonolência no desempenho 

dos motoristas foram debatidos 

durante a segunda edição do Seminário 

de Transporte e Segurança, realizado em 

agosto, em São Paulo. Um dos destaques foi  

o programa permanente desenvolvido pela 

Viação Águia Branca com seus motoristas 

na área de higiene do sono. 

O dr. Sérgio Barros Vieira destacou os benefícios do sono adequado, 

especialmente no caso dos motoristas de ônibus e de caminhões. 
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Os resultados do projeto Durma 

bem, Acorde bem, voltado aos 

motoristas da Viação Águia Branca e 

por ela implementado desde 2000  sob 

a coordenação do médico Sérgio Bar-

ros Vieira, especializado em Medicina 

do Sono, foram apresentados aos 

participantes do seminário, promovido 

pela Scania e realizado em parceria 

com a NTC&Logística, com apoio da 

Abramet – Associação Brasileira de 

Medicina de Tráfego. 

Com cursos no Hospital Saint 

Antoine, de Paris, e com atuação na 

área de Medicina do Sono e Transporte 

do Serviço de Transtorno do Sono do 

Hospital Hotel Dieu, também da capital 

francesa, o dr. Sérgio Barros Vieira foi 

um dos palestrantes do seminário. 

O médico relatou vários aspectos 

do desenvolvimento do projeto, con-

cebido a partir da premissa de que 

a segurança do motorista de ônibus 

representa mais segurança também 

para os passageiros. 

Mostrou como a sonolência e a 

fadiga excessiva podem se constituir 

em fatores causadores de acidentes 

e revelou que aproximadamente 20% 

dos desastres rodoviários ocorridos 

em viagens noturnas são de respon-

sabilidade de motoristas submetidos 

a situações de privação do sono. 

Barros Vieira citou estatísticas 

segundo as quais pessoas portadoras 

da apnéia do sono – distúrbio que 

leva à interrupção da respiração por 

lapsos de tempo que podem durar até 

15 segundos durante o sono –, têm 

sete vezes mais possibilidades de se 

envolver em acidentes no trânsito.

O palestrante ressaltou o tra balho 

de permanente acompanhamento que 

se faz na Águia Branca da situação 

de sono dos motoristas e destacou a 

importância que a empresa dá a essa 

questão. A empresa mantém três 

laboratórios de sono e uma completa 

equipe médica especializada. Segundo 

o dr. Sérgio Barros Viei ra, com os re-

sultados alcançados, os motoristas da 

companhia passaram a se comportar 

como parceiros do programa e a procu-

rar espontaneamente os médicos para 

relatar eventuais problemas.

A questão do sono também foi 

tratada no seminário pelos médicos 

Moise Edmond Seid, Ademir Baptista 

da Silva, Dirceu Rodrigues Alves Júnior 

e Rita Cristina de Moura, todos da 

Abramet.

OUTROS TEMAS 

Com duração de um dia, o semi-

nário tratou de vários outros temas 

relacionados a transporte e segurança, 

como, por exemplo, a melhor prepara-

ção do motorista, objeto de palestra 

de Osni Roman, superintendente da 

Fundação Adolpho Bósio de Educação 

no Transporte, Fabet. A respeito do 

assunto, os participantes também pu-

deram ouvir o depoimento de Marcos 

Antônio Simioni, pequeno empresário 

que no ano passado foi escolhido 

Me lhor Motorista de Caminhão do 

Brasil.

Outro painel tratou de problemas 

como roubo de carga, sobrecarga 

e tempo de direção, com palestra 

do coronel Paulo Roberto de Souza, 

assessor da NTC para a área de 

segurança, e a participação de José 

Augusto Valente, Secretário de Política 

Nacional de Transportes do Ministério 

dos Transportes, e do presidente da 

NTC, Geraldo Vianna.

Os impactos da Resolução nº 184 

no transporte e na segurança foram 

abordados por Neuto Gonçalves dos 

Reis, assessor da NTC&Logística, com 

intervenções do Diretor Geral do Dena-

tran, Alfredo Peres da Silva, e de Lauro 

Pastre, diretor industrial da Pastre.

Finalmente, o colombiano Alberto 

Concha-Eastman, assessor regional da 

Organização Pan-Americana de Saúde, 

falou sobre acidentes de trânsito e 

promoção da segurança viária. 

Christopher Podgorski, diretor geral da Scania, abriu os trabalhos e 

lembrou que o acidente rodoviário é uma questão de saúde pública.

Emanuel Queiroz, diretor de marketing da Scania, falou das ações da 

montadora na área de educação para a segurança no trânsito.
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O GM Coach brasileiro 
     deixou saudades
Por Tony Belviso e Antonio Ferro

Primeiro ônibus 100% metálico feito integralmente no País, o GM ODC 210, produzido em 

pequena quantidade pela General Motors do Brasil, foi um dos projetos pioneiros que pretendiam 

atender ao mercado de carroçarias no Brasil. Infelizmente, nenhum exemplar foi preservado, de 

modo que, hoje, só é possível conhecê-lo por meio de fotos e descrições técnicas.
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No dia 11 de dezembro de 1950, 

diretores das principais empre-

sas brasileiras de ônibus foram convi-

dados pela General Motors do Brasil 

para conhecer o protótipo do primeiro 

coletivo projetado e montado integral-

mente no País: o GM ODC 210 Coach 

Brasil. Embora alguns anos depois o 

projeto deixasse de prosperar, esse 

ônibus representou um avanço im-

portante na então incipiente indústria 

brasileira de veículos. 

Até aquela época, a frota nacio-

nal de ônibus, tanto urbanos quan to 

rodoviários, era composta, em sua 

maioria, de veículos adaptados. So bre 

o chassi de ca  minhão 

montava-se a carroça-

ria com estrutura de 

madeira revestida de 

chapa metálica (flan-

dres ou galvanizada). 

Havia, ainda, uma par-

cela de veículos com-

pletos importados.

O projeto da GM 

era oferecer um pro-

duto adequado às con-

dições topográficas 

e climáticas do País 

e, ao mesmo tem po, 

econômico, durável e 

de fácil manutenção. 

A resposta dos em-

presários foi imediata: mais de 300 

veículos foram encomendados, numa 

prova de grande confiança no produto 

exibido. Nascia ali o primeiro ônibus 

genuinamente nacional, que ajudaria a 

impulsionar o desenvolvimento de mui-

tas empresas brasileiras, dentre elas 

Pássaro Marron, Viação Relâmpago, 

Viação Cometa, Expresso Brasileiro, 

CMTC e Cia. Auxiliar de Transportes.

A sigla ODC significava Overseas 

Diesel Chassis e o número 210 referia-

se à distância em polegadas do entre-

eixos. Os criadores foram E.M. Ken-

nedy, engenheiro de produto, e J. Ro-

manelli, projetista de ônibus, ambos 

dos quadros da GM do Brasil. O desen-

volvimento do novo veículo demandou 

mais de dois anos.

RÉ COMPLEXA

O ODC 210 tinha carroçaria integral 

de aço. Chassi, motor, câmbio e  

sistema de direção eram importados 

da GMC americana, como forma 

de baratear a produção. Carroçaria 

(estrutura e chaparia), sistema elétrico, 

baterias, molas, pneus, vidros planos 

e curvos, bancos e demais acessó rios 

eram produzidos aqui. O motor, um 

Detroit Diesel 4-71 de quatro cilindros 

e dois tempos, com 4,7 litros de ci-

lindrada, desenvolvia 147 HP a 2.100 

rpm. Estava montado na parte traseira 

do veículo.

O câmbio era de quatro marchas 

a frente, sendo a ré elétrica, bem ao 

estilo dos GM dá época. Engatar a ré 

era uma operação algo complexa: co-

locava-se a primeira marcha, aciona-

va-se o botão da ré e encaixava-se a 

segunda marcha; com esse movimen-

to, estava engatada a ré. Para desen-

gatar, bastava passar diretamente 

para a primeira marcha, sem apertar 

o botão, e em seguida 

voltar ao ponto mor-

to. Supõe-se que, sem 

estar devidamente ins-

truído, nenhum moto-

rista conseguiria dar 

marcha-a-ré. 

A distância entre-

eixos era de 5,3 me-

tros (210 polegadas), 

sendo o comprimento 

total de 10,25 metros, 

a largura, de 2,5 me-

tros, e a altura externa, 

de 2,95 metros. 

O primeiro carro 

saiu da linha de mon-

tagem em junho de 

1951. Era um modelo urbano, com a 

porta traseira atrás do eixo traseiro. 

Dois anos depois, em 1953, sairia o 

modelo rodoviário. Tinha o mesmo mo-

tor do urbano, mas se distinguia em al-

gumas das características: diferencial 

longo, discreto “silverside” na lateral, 

ausência das vigias acima das janelas, 

moldura externa das janelas, abrigo du-

plo de placas na traseira e uma única 

porta de acesso na dianteira. As duas 

versões tinham as poltronas revesti-

das em couro legítimo.

 

O GM ODC 210 foi apresentado primeiro na versão urbana e depois na rodoviária. 

Operando ao lado de 
tantas marcas famosas 

que eram importadas na 
época, o ODC 210 Coach 

Brasil foi o que ficou 
mais tempo em serviço. 

A idéia de projetar e 
produzir um ônibus 

integralmente no Brasil 
tinha dado certo.
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e-pára diário de ruas e avenidas, e a 

operação ficava um pouco lenta, prin-

cipalmente em ladeiras. Apesar da co-

nhecida precariedade da manutenção 

da empresa, os ônibus rodaram até a 

primeira metade dos anos 1960. Na 

épo ca, alguns carros receberam  mo-

tor dianteiro Scania; outros, Cummins 

e Alfa Romeu traseiros. Quando a frota 

de ODC foi aposentada, o chassi, ex-

tremamente robusto, ainda foi usado 

na construção dos ônibus elétricos fa-

bricados pela própria CMTC, que roda-

ram até o início dos anos 1990.

Entre 1947 e 1956 (ano do fe-

chamento das importações) muitos 

veículos foram trazidos de fora, com 

destaque para os europeus Leyland, 

Aclo, Volvo, Scania Vabis e Mercedes 

Benz. Dos Estados Unidos vieram os 

GM, Flexible, ACF Brill, Mack e White. 

Operando ao lado de tantas marcas 

famosas, o ODC 210 Coach Brasil foi 

o que ficou mais tempo em serviço. A 

indústria automobilística brasileira mal 

engatinhava, mas a idéia de projetar 

e produzir um ônibus integralmente no 

Brasil tinha dado certo. 

emóriaM

No fim dos anos 1950, a GM do 

Brasil decidiu sair do mercado de ôni-

bus e concentrar-se na produção de 

cami nhões e caminhonetes (posterior-

mente, também de automóveis). Mes-

mo assim, a vida útil do ODC 210 ainda 

se prolongaria por muitos anos. 

No Estado de São Paulo, as princi-

pais empresas rodoviárias com grande 

quantidade de GM ODC 210 em sua 

frota foram a Viação Cometa, a Pássa-

ro Marron e a Expresso Brasileiro. Na 

estrada, o ODC 210 era facilmente re-

conhecido pelo ronco peculiar e pela 

fumaça branca típica dos motores de 

dois tempos. Além disso, o som da 

buzina tinha dois tons alternados.

Na Cometa, a frota rodoviária bei-

ra va as 100 unidades. Havia ainda 

uma frota de urbanos, operados em 

Campinas e São Paulo. Muitos carros 

foram usados durante mais de 20 

anos, período em que passaram por 

sucessivas reformas e modificações. 

Vários chegaram a ser reencarroçados 

mais de três vezes entre 1953 e 

1974. Uma encarroçadora, a Striuli, 

de Guarulhos-SP, chegou a desenvol-

ver, em 1959, uma carroçaria para ser 

aplicada sobre o chassi ODC. Copiava 

os Morubixabas PD 4104, exclusivos 

da linha Rio-São Paulo, e foi batizada 

de Cururu. Além de modificações 

estéticas feitas na própria Cometa, 

nos anos 1960, os ODC também foram 

reencarroçados pela CAIO e pela Grassi, 

marcas tradicionais na época.

A última proeza dos ODC 210 ro-

doviários ocorreu no fim de 1968, 

quando 60 ônibus ainda estavam em 

operação na Cometa. A frota foi reco-

lhida e 30 carros tiveram os chassis 

alongados para receber a moderna car-

roçaria Ciferal Líder 2001. O produto 

havia sido lançado pouco antes. Os 

carros receberam o nome de Jumbo G 

e ficaram em uso na linha São Paulo-

Jundiaí até 1974. Nesse ano, foram 

aposentados e vendidos a diversas 

empresas de fretamento.

ADAPTAÇÕES

A CMTC, de São Paulo, foi grande 

operadora da versão urbana do ODC 

210. O motor de quatro cilindros mos-

trava certa falta de fôlego para o anda-

Um ônibus feito para durar, durar...
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rotaF

  Garcia renova com mais 39 
   ônibus Scania-Marcopolo

Dando seqüência ao seu programa anual de renovação de frota, a Viação Garcia adquiriu mais um 

lote de chassis Scania, com encarroçamento Marcopolo. São 39 unidades, sendo 24 do modelo K 380 

6x2 CS, cinco do modelo K 340 4x2 CS e dez do modelo K 310 4x2 CS. 

Gustavo Garcia Cid: política de operar com a frota sempre nova e os ônibus mais modernos.
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Todos os novos ônibus estão en trando 

em ope ração nas linhas da Garcia e 

de duas outras empresas do grupo, 

a Viação Ouro Branco e a Empresa 

Princesa do Ivaí. Os modelos K 380 6x2 

passam a atender à demanda das linhas 

de longa distância entre os estados do 

Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato 

Grosso do Sul e Minas Gerais. Os novos 

veículos utilizam os motores eletrônicos 

DC 11 (340 e 380 cv de potência) e 

DC 9 (310 cv). A caixa de câmbio é 

equipada com o sistema Comfort Shift. 

Esta foi a segunda aquisição de ônibus 

Scania feita pela compa nhia desde o ano 

passado, quando havia encomendado 

18 chassis. Mas o primeiro veículo 

da marca, segundo os registros da 

Garcia, foi adquirido em 1958, dando 

início a uma parceria que durou até 

1998, quando as compras foram 

interrompidas, até serem retomadas 

em 2005. “Decidimos retomar os 

negócios depois que a Scania iniciou 

o projeto de demons trações dinâmicas 

dos seus produtos”, explica Gustavo 

Garcia Cid, neto de um dos fundadores 

da Garcia e diretor da empresa, ao lado 

Relíquia guardada pela Viação Garcia: o ônibus Scania B 111 que transportou o Papa João Paulo II, quando de sua visita ao Brasil, em 1980.

do Ge     rente-Geral 

José Paulo Gar cia 

Pedriali, também 

diretor da ABRATI. 

Segundo Gustavo, 

a empre  sa testou 

um chassi K 360 

6x2 com carroçaria 

Marcopolo 1200, 

um chassi K 310 e um chassi K 340 

4x2 antes de fechar negócio. “Além 

dos projetos com que a Scania vem 

inovando o conceito de marketing de 

relacionamento no setor de transporte 

rodoviário, foram importantes na 

retomada dos negócios com a Garcia 

as constantes visitas dos nossos 

representantes das áreas de vendas, 

pós-vendas e vendas de peças, aliadas 

ao bom relacionamento desenvolvido 

em Londrina pela nossa concessionária 

local”, explica Wilson Pereira, gerente 

executivo de Vendas de Ônibus da 

Scania no Brasil. Dessa forma, após 

as duas transações, a Viação Garcia, 

a Viação Ouro Branco e a Empresa 

Princesa do Ivaí passaram a contar 

com 57 unidades Scania em operação. 

Em 2006, a Viação Garcia está 

completando 72 anos de atividade. 

Foi fundada em 1934, mesmo ano em 

que a cidade de Lon drina se tornou 

município. Desde então, desenvolveu-

se de maneira firme e segura, até 

chegar à atual frota de 445 ônibus 

e estender suas linhas para outros 

estados. Suas principais rotas, hoje, 

ligam o Estado do Paraná  ao Estado 

de São Paulo e ao Estado do Rio. Entre 

as cidades servidas estão São Paulo, 

Ribeirão Preto, Ourinhos, Campinas 

e Rio de Janeiro. São transportados 

cerca de 10,5 milhões de passageiros 

por ano. O grupo opera no transporte 

interestadual, intermunicipal e urbano 

e, por intermédio da Garcia Cargas, atua 

também no transporte de cargas.

O Gerente-Geral da Garcia, José Paulo Garcia Pedriali. Ao fundo, retrato 

a óleo de um dos fundadores da empresa, José Miguel Garcia Villar.  
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rodutosP

a marca Denso nos carros da Toyota 

Racing (F1) e no automóvel Subaru, no 

Campeonato Mundial de Rally. 

Em 1997, a Denso lançou no mer-

cado brasileiro o seu ar condicionado 

de teto para ônibus. “A qualidade e 

performance do produto, somadas ao 

desenvolvimento de uma forte rede 

de assistência técnica, superaram 

as expectativas“, relata Marco de 

Luca, Gerente de Vendas de Bus & 

Aftermarket.

Com o lançamento dos mode-

los RP100 e RP120 para 

ônibus rodoviário e ur-

bano, e do SD-8 para 

microônibus, os equipa-

mentos passaram a ser fabricados em 

Manaus e Curitiba, respectivamente. 

Um novo modelo será lançado no 

início do próximo ano. Os primeiros 

protótipos já estão sendo testados por 

algumas empresas do setor.

No mercado bra sileiro, a Denso é 

a única fabricante de ar condicionado 

para ônibus que produz o seu próprio 

compressor, considerado o coração do 

equipamento. 

A estrutura da Denso em Curitiba 

conta com laboratório dotado de sala 

de performance de ar condicionado, 

onde se pode medir a capacidade de 

refrigeração e o grau de aquecimento 

do produto. Uma bancada de vibração 

permite analisar o comportamento dos 

com ponentes do sistema. Há também 

uma câmara climática para testes de 

componentes, e uma sala NVH (Noise 

– Vibration – Harshness), com equipa-

mentos apropriados para medição de 

ruído e de vibração do ônibus com o 

ar condicionado instalado. 

Da Fórmula 1 ao ônibus, 
   sempre com qualidade

Fundada no Brasil em 1980 como 

Nipondenso, e hoje denominada 

Denso, a companhia mantém cinco 

fábricas no País. A matriz está em 

Curitiba, e há duas fábricas em Be-

tim-MG, uma em Manaus-AM e uma 

em Pindamonhangaba-SP. Fabricam 

produtos variados como o kit ar 

condicionado, componentes, motores 

elétricos e alternadores. São atendidas 

praticamente todas as montadoras: 

Toyota, Honda, Volkswagen, Fiat, Ford 

e outras. Os dois carros populares 

mais vendidos no Brasil são equipados 

com ar condicionado da Denso.

Os que acompanham provas auto-

mobilísticas estão acostumados a ver 

Desde sua fundação, em 1949, quando separou-se da Toyota Motor Co., a Denso, segunda maior 

fabricante de autopeças do mundo, vem investindo constantemente em novas tecnologias e na 

qualidade como alicerce principal de sua missão.

A Denso lançará mais 

um modelo de ar 

condicionado.

As instalações industriais da Denso em Curitiba, onde está a matriz brasileira.
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VOCÊ SABE O QUE GARANTE MAIS SEGURANÇA
E ECONOMIA DO QUE UM PNEU MICHELIN?
UM PNEU MICHELIN COM A MANUTENÇÃO EM DIA.

PASSE EM UMA REVENDA MICHELIN E CONFIRA OS SERVIÇOS
QUE NÓS TEMOS PARA VOCÊ.

GEOMETRIA
Sua regulagem reduz o desgaste prematuro 
dos pneus.

BALANCEAMENTO
Reduz as vibrações, prolonga a vida útil dos 
pneus e aumenta o conforto ao dirigir.

RODÍZIO
Aumenta a durabilidade dos pneus, quando 
realizado de maneira correta e freqüente.

RESSULCAGEM
Melhora a aderência e prolonga em até
25% a primeira vida do pneu.

RECAPAGEM
Garante 100% de aproveitamento do 
potencial da carcaça.

ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO
Aumenta a quilometragem, melhorando
o conforto e a segurança ao dirigir.

SAC 0800 90 9400 - www.michelin.com.br
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Cumprindo um
     prazo histórico

O sociólogo Hélio Jaguaribe obser-

va que a História consiste, entre 

outras determinantes, em uma seqüên-

cia de prazos. Prazos que podem ser 

aproveitados ou perdidos.

A América Latina perdeu o pra-

zo da Revolução Industrial, por exem-

plo. O Brasil perdeu o prazo de iniciar 

a solução das desigualdades sociais 

na fundação da República, ao relegar 

a educação fundamental dos seus ci-

dadãos e descuidar dos ex-escravos, 

que acabavam de ser libertados. Em 

1940, o Espírito Santo perdeu o pra-

zo de alavancar a sua vocação para a 

siderurgia, ao ser preterido pelo gover -

no Vargas com a instalação da CSN 

no Rio de Janeiro, trauma só resgata-

do com a implantação da CST 40 anos 

depois. Na década de 1950, perdemos 

o prazo de modernização dos cafezais 

capixabas, o que resultou nas trágicas 

conseqüências da erradicação.

Atualmente, porém, o Estado do 

Espírito Santo está dando um passo 

exemplar para cumprir, com sucesso, 

o prazo histórico com um de seus mais 

relevantes fatos do tempo presente.

Trata-se da criação do Fundo para 

a Redução das Desigualdades Regio-

nais, que, estruturalmente, buscará re-

duzir as distorções que o nascente ci-

clo petrolífero poderia provocar ao es-

timular a arrecadação e o desenvolvi-

mento dos municípios que contam 

com esse recurso natural, em detri-

mento daqueles que não têm esse 

privilégio.

Esse mecanismo redistribuirá boa 

parte dos royalties para 69 municípios 

que, sem eles, teriam suas dificul-

O Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais é fruto da 
visão ampla, da responsabilidade e, especialmente, da maturidade política dos 

nossos governantes e das mais decisivas instituições públicas e privadas.

piniãoO

Nilton Chieppe é Presidente da holding 

Águia Branca Participações e coordenador 

do movimento Espírito Santo em Ação.

dades aprofundadas, em contraponto 

com os que estarão, diretamente, in-

seridos no ciclo do petróleo. A lei que 

criou o Fundo toma o cuidado de es-

pecificar que os recursos deverão ser 

aplicados em educação, saúde infan-

til e saneamento básico, entre outras 

prioridades.

Esse Fundo será também impor-

tante na inadiável desconcentração 

do desenvolvimento econômico foca-

do na microrregião da Grande Vitória, 

que já apresenta grande sobrecarga, 

para desconforto cotidiano dos seus 

habitantes. 

O Fundo para a Redução das Desi-

gualdades Regionais é fruto da visão 

ampla, da responsabilidade e, espe-

cialmente, da maturidade política dos 

nossos governantes e das mais deci-

sivas instituições públicas e privadas. 

Será, certamente, uma poderosa ferra-

menta para a equânime distribuição de 

oportunidades entre os municípios do 

Espírito Santo, fórmula justa e prática 

de promover a qua li dade de vida de to-

dos os capixabas, com e sem petróleo. 

No prazo certo, estamos cumprindo um 

dos importantes compromissos que te-

mos hoje com a contemporaneidade e 

com o futuro.
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