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Para Eduardo Tude, Presidente 
da ABRATI, efeitos da pandemia 
continuam sendo devastadores

No mais recente balanço das ações de fiscalização da Operação Pascal em 
todo o Brasil, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou 
sobre a apreensão, até o dia 15 de outubro, de 867 veículos piratas. Todos eles, 
comprovadamente, faziam transporte clandestino de passageiros. 

A ANTT informou sobre a lavratura de 1880 Autos de Infração, com multas 
cujo valor total atingiu a casa dos 10 milhões de reais. Esse é o valor do prejuízo 
que a Agência acredita haver imposto aos piratas, uma vez que todos os infratores 
estão sujeitos à multa de R$ 7.500,00 pelo transporte clandestino. Ela também 
estima que, até agora, a Operação Pascal restituiu mais de 20.000 passageiros 
ao sistema de transporte regular. Pág. 8  

ANTT calcula que impôs prejuízos de 
R$ 10 milhões ao transporte pirata

Para marcar 64 anos de ati-
vidades no Brasil, a Mercedes-
-Benz inaugurou sua Nova Linha 
4.0 de Produção de Chassis de 
Ônibus, em São Bernardo do Cam-
po. Trata-se da primeira fábrica 
4.0 do segmento. Seu desenvol-
vimento e construção demanda-
ram três anos e investimentos 
de mais de R$ 100 milhões. Com 
novos processos e tecnologias de 
ponta, a Mercedes-Benz passa 
a dispor de maior flexibilidade 
para atender aos operadores de 
transporte urbano e rodoviário 
de passageiros do Brasil, Améri-
ca Latina, África, Ásia e Oriente 
Médio. Pág. 5

Em recente entrevista à revista 
Technibus, o Presidente da ABRATI, 
Eduardo Tude, afirmou que os efeitos 
da pandemia da Covid-19 foram e conti-
nuam sendo devastadores para o setor 
de transporte rodoviário de passageiros. 
Segundo ele, de julho para cá tem havido 
alguma melhora, mas, mesmo com tudo 

o que vem sendo feito pelas empresas 
para que o serviço seja o mais seguro 
possível, ainda não se chegou à média 
de 30% de ocupação.

Para ele, pode-se dizer que o pior 
já passou se for considerado que as 
operações estão em lenta retomada. De 
modo gradual e comedido, os passagei-
ros estão voltando, mas, nas distâncias 
médias e longas, a procura ainda está 
muito aquém da desejável. A expectativa 
é de que no início do próximo ano, com 
a possibilidade da vacina, as atividades 
tenderão a avançar para níveis melho-
res. Tude registrou que, com pandemia 
ou sem pandemia, o transporte clan-
destino continua atuando em várias 
regiões do País, e sugeriu que a ANTT 
regulamente a pena de apreensão dos 
veículos clandestinos, com multa seve-
ra e, na reincidência, o perdimento do 
veículo. Pág 2

Eduardo Tude, presidente da ABRATI. 

Mercedes-Benz tem 
Nova Linha 4.0 de 
Produção de Chassis

A Daimler apresentou na  Ale-
manha vários lançamentos e novi-
dades tecnológicas introduzidas 
nos ônibus Mercedes-Benz. São 
inovações voltadas especialmen-
te à compatibilidade ambiental, 
segurança, economia e conforto. 
O destaque foi para o novo ôni-
bus articulado elétrico eCitaro 
G com baterias de estado sólido. 
É o primeiro ônibus urbano do 
mundo de sua categoria que pode 
ser equipado, opcionalmente, com 
baterias de estado sólido. São 
baterias com alta densidade de 
energia e capacidade de 441 kWh. 
Sua autonomia é de até 220 quilô-
metros, em condições favoráveis 
de velocidade, topografia e clima.

Daimler mostra 
o eCitaro G com 
baterias de 441 kWh
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Eduardo Tude, presidente da ABRATI. 

Na avaliação de Eduardo Tude, presidente  
da ABRATI, os efeitos da pandemia “foram  
e continuam sendo devastadores”

O presidente da Associação Bra-
sileira das Empresas de Transporte 
Terrestre de Passageiros (ABRATI), 
Eduardo Tude de Melo, analisou, em 
entrevista à revista Technibus, os 
efeitos da pandemia e os impactos 
do transporte clandestino sobre as 
empresas do setor.

P – Quais os efeitos da pande-
mia no transporte rodoviário de 
passageiros?

Eduardo Tude – Os efeitos 
foram e continuam sendo devasta-
dores, haja vista que nos primeiros 
três meses a redução da demanda, 
por motivos variados, foi de 95%. De 
julho para cá, tem havido alguma 
melhora, mas, mesmo com tudo 
o que vem sendo feito para que o 
serviço seja o mais seguro possível, 
ainda não se chegou à média de 30% 
de ocupação, se comparada com o 
período de normalidade anterior à 
pandemia.

P – O pior da crise já passou? Os 
passageiros estão voltando a viajar 
de ônibus?     

Eduardo Tude – Aparentemente, 
sim. Podemos dizer que o pior já passou 
se considerarmos que as operações es-
tão em lenta retomada e temos a expec-
tativa de que no início do próximo ano, 
com a possibilidade da vacina, as ativi-
dades tenderão a avançar para níveis 
melhores. De modo gradual e comedido, 
os passageiros estão voltando, sendo 
que nas linhas mais curtas percebe-se 
maior procura. Mas, nas distâncias 
médias e longas, a procura ainda está 
muito aquém da desejável.               

P – O transporte clandestino cres-
ceu com a pandemia?  

Eduardo Tude – Não diríamos que 
cresceu, mas que continua atuando em 
várias regiões.

P – Quais os riscos para o pas-
sageiro ao utilizar um ônibus clan-
destino?

Eduardo Tude – Na pandemia ou 
fora dela, o uso do serviço clandestino 
é repleto de riscos, desde a qualidade do 
veículo e do condutor até a ausência de 
apoio ao longo das rodovias, a jornada 
excessiva dos motoristas, o desconforto, 
a ausência de seguro e a possibilidade 
de não chegar ao destino por variados 
motivos, inclusive pela apreensão do 
veículo no trajeto.

P – E quais os impactos para as em-
presas que operam de forma regular?     

Eduardo Tude – Os impactos pro-
vocados pelo transporte clandestino, 
ou pirata, são relevantes à medida que 
a competição é feita via baixos preços, 
pois o clandestino não recolhe tributos, 
não contrata seguros, não registra 
empregados e utiliza veículos que são 
verdadeiras sucatas.                                                                      

P – A Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres, ANTT, tem reali-
zado operações de fiscalização para 
coibir o transporte clandestino. Esse 
tipo de ação é efetivo? 

Eduardo Tude – Sim, a ANTT tem 
feito operações pontuais de combate 
ao clandestino em várias regiões.  As 
ações são efetivas no momento de sua 
execução, mas a atividade volta logo 
após porque não há uma continuidade.

P – O que mais poderia ser feito 
para coibir efetivamente esse tipo de 
transporte?

Eduardo Tude – Bastaria a ANTT 
regulamentar a pena de apreensão, 
multa severa e, na reincidência, o per-
dimento do veículo, punições que estão 
previstas na Lei 10.233/01, mas que até 
agora não foram regulamentadas para 
serem efetivamente aplicadas. Isso inibi-
ria muito mais a prática do clandestino.
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A plataforma ClickBus e o app Rappi formalizam 
parceria e lançam serviço para venda de passagens

Sala VIP da Viaçao Garcia: oferecendo ainda mais conforto para os passageiros, ao lado de todas 
as medidas de segurança sanitária estabelecidas pelas autoridades de saúde.

Viação Garcia inaugura ainda em 2020 mais quatro 
salas VIP nos estados do Paraná e de São Paulo

A ClickBus, plataforma de venda 
online de passagens rodoviárias, e o 
Rappi, app de delivery de alimentos, 
bebidas, suplementos e medicamentos, 
fecharam uma parceria para facilitar a 
vida dos viajantes. A partir de agora, as 
passagens disponibilizadas no site e no 
app da ClickBus também podem ser com-
pradas no aplicativo de entregas. Para 
tornar a operação ainda mais prática, as 
duas empresas criaram a opção Rappi 
Travel, desburocratizando o acesso e, 
inclusive, possibilitando a compra das 
passagens a crédito.  

Marcel Bianchi, da ClickBus, diz 
que a parceria é mais uma forma de 
beneficiar os usuários e tornar mais 
acessível a experiência de compra: 
“Sempre buscamos oferecer novas 
formas para o passageiro rodoviário ga-
rantir a sua passagem. Estamos dando 
mais um passo rumo à democratização 
e capilaridade da venda de passagens 
de ônibus pela internet”, explica. 

Segundo o executivo, uma das gran-
des vantagens é poder comprar todos 
os produtos de turismo no mesmo app, 
como, por exemplo, o hotel junto com a 

 A Viação Garcia está expandindo o 
modelo de sala VIP para mais cidades dos 
estados do Paraná e de São Paulo. Esse 
formato de atendimento possibilita à em-
presa para oferecer ainda mais conforto 
aos passageiros enquanto aguardam o 
embarque, além das facilidades presen-
tes em algumas das salas, como Wi-Fi 
gratuito, tomadas para carregar apare-
lhos eletrônicos e mesas de trabalho. Em 

todas elas há cadeiras mais confortáveis, 
aparelho de TV e água mineral. 

 A experiência começou na capital 
paulista, em um espaço lounge localizado 
na garagem da empresa, no bairro 
da Casa Verde, próximo ao Terminal 
Rodoviário Barra Funda. O objetivo é 
manter ali um ponto de referência para 
os passageiros que chegam a São Paulo 
para compras ou reuniões de negócios. O 

local está equipado, inclusive, com guarda-
volumes e banheiros dotados de chuveiros.

 Em 2018, seguindo o compromisso 
de priorizar o bem-estar dos clientes, a 
empresa inaugurou uma sala VIP no Ter-
minal Rodoviário de Londrina, Paraná, 
cidade onde fica a sede da empresa. O 
local é amplo e o ambiente, climatizado. 
Neste segundo semestre, mais quatro 
salas estarão entrando em operação, 
sendo duas no Estado do Paraná, nas 
cidades de Cascavel e Paranavaí, e duas 
no interior do Estado de São Paulo, nos 
municípios de Ourinhos e Sorocaba.

Todas as salas adotam medidas 
sanitárias como distanciamento entre 
cadeiras e disponibilização de álcool 
em gel. A sala VIP de Cascavel aguarda 
apenas a liberação da administração da 
rodoviária para entrar funcionamento. 
“São espaços que estamos disponibi-
lizando aos nossos passageiros para 
que possam aguardar o embarque com 
conforto e segurança”, explica Estefano 
Boiko Junior, vice-presidente do Grupo.

passagem rodoviária. Outro ponto des-
tacado é a democratização do acesso à 
compra de passagens rodoviárias por 
intermédio do Rappi Créditos, para que 
clientes “desbancarizados” também con-
sigam garantir passagens de ônibus sem 
precisar ir até uma rodoviária.

Para quem já utiliza os serviços da 
ClickBus, a experiência é bastante si-
milar: o cliente escolhe o local de saída 
e o destino, dia e horário que pretende 
viajar e depois passa para o próximo 
passo, que é o pagamento. Tudo de forma 
simples e realizado em poucos cliques.
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Redução de acidentes e maior produtividade:  
ganhos com a adoção da norma ISO 39.001.

Fachada das instalações do novo centro 
comercial da Inbrasp, em Botucatu-SP.

Governo está testando no aeroporto de Florianópolis 
um sistema de embarque com reconhecimento facial

Volvo promove Webinar sobre Norma 
ISO 39.001 para gestores de frota

Inbrasp inaugura novo 
Centro Administrativo 
de Vendas em Botucatu

Um projeto de identificação bio-
métrica de passageiros, baseada no 
reconhecimento facial, começou a ser 
testado dia 8 de outubro no aeroporto 
internacional de Florianópolis, Santa 
Catarina. Segundo o Ministério da 
Infraestrutura, o objetivo do novo sis-
tema – desenvolvido pelo Ministério em 
parceria com o Serpro e denominado 
Embarque Seguro – é tornar mais 
eficiente o processo de embarque nos 
aeroportos e mais seguras as viagens 
aéreas. Por enquanto, a nova tecnologia 
está sendo testada apenas com voluntá-
rios. A intenção do Governo Federal é 
implantar o projeto paulatinamente nos 

principais aeroportos do País, quando a 
solução estiver aprovada. 

A tecnologia de reconhecimento 
facial para identificação do passageiro 
e o embarque automático nos portões 
eletrônicos (e-gates) já é oferecida no 
mercado. O que não existia era um 
sistema nacional unificado que possibi-
litasse checar e validar, com rapidez e 
segurança, a identidade do passageiro, 
a partir do cruzamento com diferentes 
bases de dados governamentais. Agora, 
com o desenvolvimento da solução, as 
autoridades de segurança poderão uti-
lizar inteligência na avaliação de risco 
antecipada dos viajantes por meio do 

Sistema Brasileiro de Informações de 
Passageiros (Sisbraip).

O ministro da Infraestrutura, Tarcí-
sio Gomes de Freitas, disse que o obje-
tivo é “levar mais segurança e agilidade 
para o setor, alinhando o País com o 
que existe de mais atual nos padrões 
internacionais de transporte aéreo”. Ele 
chamou atenção para o fato de que, com 
o Embarque Seguro, as autoridades pú-
blicas brasileiras passarão a ser respon-
sáveis pela checagem das informações 
dos passageiros, a partir do cruzamento 
da biometria e dos dados na base do 
sistema -- e não mais o funcionário da 
companhia aérea na hora do embarque.

Uma das ações da Volvo na recente 
Semana Nacional do Trânsito foi a 
realização de um painel online que, no 
dia 29 de setembro, reuniu reputados 
especialistas em segurança no trânsito, 
com foco na norma internacional ISO 
39.001, que trata da certificação em ges-
tão de segurança viária. O objetivo foi 

fomentar o tema segurança no trânsito 
com gestores de frotas, incentivando a 
implementação e certificação, na norma 
ISO 39.001, dos transportadores de todos 
os segmentos. 

“Nosso objetivo foi mostrar os ga-
nhos dos transportadores com a adoção 
da norma ISO 39.001. As empresas que 
já se certificaram conseguiram diminuir 
acidentes, com aumento na produtivida-
de das operações e redução de prejuízos 
econômicos”, explicou Anaelse Oliveira, 
responsável pelo Programa Volvo de 
Segurança no Trânsito e moderadora 
do Webminar. 

A norma ISO 39.001 pode ser im-
plementada por empresas de todos os 
setores e auxilia na redução de índices 
de acidentes com veículos comerciais.
Segundo o Atlas da Acidentalidade, 
organizado pelo PVST com dados da Po-
lícia Rodoviária Federal, em 2019 houve 
mais de 67.000 acidentes nas rodovias 
federais brasileiras, com 5.331 mortes.

A Inbrasp, Indústria Brasileira de 
Plásticos, inaugurou no dia 6 de outu-
bro um novo centro comercial sediado 
em sua unidade matriz, em Botucatu, 
interior de São Paulo. O evento marcou 
mais um importante passo na trajetória 
da empresa. “A evolução pela qual a 
Inbrasp vem passando nos últimos anos 
é motivo de grande satisfação; um traba-
lho brilhante e que exige investimentos 
para continuar atendendo as demandas 
e necessidades de nossos clientes”, lem-
brou na ocasião o diretor de suprimentos 
do Grupo Caio, Marcelo Ruas.
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A nova linha de produção foi planejada em softwares de simulação e 3D, tendo sido construída 
sem interromper a produção. “Trocamos o pneu com o ônibus andando”, comemorou o diretor 
geral Ônibus América Latina da Mercedes-Benz, Sérgio Magalhães.

Karl Deppen, presidente da Mercedes-Benz do 
Brasil & CEO América Latina.

Walter Barbosa, diretor de Vendas e 
Marketing Ônibus. 

Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas e 
Marketing Caminhões e Ônibus.

Os ônibus da Mercedes-Benz passam a ser feitos na 
nova Linha 4.0 de Produção de Chassis de Ônibus

No dia 28 de setembro, comemo-
rando 64 anos de atividades no País, 
a Mercedes-Benz do Brasil inaugurou 
uma nova linha de produção de chassis 
em sua unidade de São Bernardo do 
Campo. Mas não se trata apenas de 
mais uma linha, e sim da Nova Linha 
4.0 de Produção de Chassis de Ônibus 
da montadora. Mais ainda: é a primeira 
fábrica 4.0 do segmento. 

“Mesmo num momento desafiador de 
recuperação da economia, especialmen-
te neste segmento, estamos entregando 

a fábrica de ônibus mais tecnológica do 
País”, assinalou o presidente da Merce-
des-Benz do Brasil & CEO América Lati-
na, Karl Deppen. “Já estamos, portanto, 
vivendo o futuro também em ônibus”.

Foram três anos entre o desenvol-
vimento e a construção da nova linha, 
sendo investidos, conforme apontam 
os números da montadora, mais de R$ 
100 milhões. 

Agora, com novos processos e tecno-
logias de ponta, a Mercedes-Benz passa 
a produzir chassis de ônibus com maior 
flexibilidade para atender às demandas 
dos clientes e, segundo a empresa, com 
ainda mais qualidade, segurança e 
confiabilidade para os operadores de 
transporte urbano e rodoviário de passa-
geiros do Brasil, América Latina, África, 
Ásia e Oriente Médio –, mercados para 
os quais são exportados os chassis. Com 
a nova unidade, a Mercedes-Benz está 
certa de se consolidar, hoje, como a em-
presa mais avançada em tecnologia 4.0 
na indústria brasileira do setor. 

O processo começou com a implanta-
ção da linha de caminhões 4.0, em 2018, e 
prosseguiu com a Linha de Cabinas, em 

2019. E agora a montadora já anuncia 
o próximo passo: tornar também 4.0 
as linhas de agregados, como motores, 
câmbios e eixos – passos que, segundo 
a companhia, trazem mais ganhos de 
eficiência e produtividade.

Tal como ocorreu nas áreas de 
Caminhões e de Cabinas, a tecnologia 
digital, conectividade, dados na nuvem 
e Internet das Coisas – elementos da 
Indústria 4.0 – também passam a ser 
realidade na nova linha de Chassis de 
Ônibus. 

Fundamentais no processo de de-
senvolvimento das tecnologias, os cola-
boradores passam agora a estar no co-
mando do processo de obtenção de altos 
padrões de qualidade e produtividade.
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Daimler Trucks mostra caminhões 
movidos a células de combustível

Até 2003 clientes já poderão testar caminhões 
Mercedes-Benz a célula de combustível. 

O caminhão Novo Actros, uma das atrações do 
showroom virtual da Mercedes-Benz.
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Mercedes-Benz vende 
primeiro Novo Actros 
por meio do showroom

Websérie da Scania destaca impacto do transporte 
eficiente e responsável na vida das pessoas

Márcio Furlan: a responsabilidade de oferecer 
produtos com o mínimo impacto ambiental.

Desde o dia 5 de outubro, a Sca-
nia está publicando, às segundas-fei-
ras, uma série denominada “Trans-
portando pessoas, Mudando vidas”, 
que destaca o impacto que pode ter 
na vida das pessoas um sistema de 
transporte mais eficiente e sustentá-
vel, assim como no desenvolvimento 
das grandes cidades. 

Hoje, mais da metade da popula-
ção mundial vive nas cidades. Para 
os governos e para os habitantes, 
fatores adversos como o congestio-
namento do tráfego, a má qualidade 
do ar e as mudanças climáticas são 
desafios permanentes. Nesse contex-
to, o transporte público desempenha 
papel vital no que diz respeito à 
qualidade de vida dos cidadãos, no 

desenvolvimento econômico das cidades 
e em termos de impacto ambiental. 

Em cinco episódios, o documentá-
rio mostra os sistemas colombianos 
Transmilênio e Transcaribe, corredores 
exclusivos de ônibus BRT do transporte 
público das cidades de Bogotá e Carta-
gena, utilizados diariamente por quase 3 
milhões de pessoas. Neles operam mais 
de 1.000 ônibus articulados e biarticula-
dos movidos a gás natural comprimido 
(GNC). Em uma segunda etapa, mais 
1.000 novos ônibus movidos a gás esta-
rão sendo operados no sistema.

“Como atores-chave no ecossistema 
de transporte, sabemos que somos parte 
do problema das emissões de poluentes. 
Mas também queremos ser parte da 
solução. Temos a responsabilidade de 

oferecer produtos e serviços rentáveis   
e eficientes, mas, acima de tudo, com o 
mínimo de impacto ambiental”, afirma 
Márcio Furlan, diretor de Marketing e 
Comunicação da Scania no Brasil.

Em evento na Alemanha, a Daimler 
Trucks apresentou a estratégia tecnoló-
gica de eletrificação de seus principais 
caminhões em um futuro imediato. Foi 
uma reafirmação do compromisso da 
empresa com as metas de Proteção ao 
Clima estabelecidas pelo Acordo de Pa-
ris. O evento focou especialmente a tec-

nologia de caminhões movidos a célula 
de combustível com base em hidrogênio, 
para operações de transporte em longas 
distâncias.

A fabricante estabeleceu que o 
Mercedes-Benz GenH2 Truck, caminhão 
movido a célula de combustível com au-
tonomia de até 1.000 quilômetros, estará 
em teste com clientes até 2023. Foi a sua 
estreia mundial como veículo-conceito, 
marcando o início da propulsão por cé-
lula de combustível. A produção em série 
começará no início da segunda metade 
da década atual. 

Já o Mercedes-Benz eActros Lon-
gHaul, um Actros elétrico para longas 
distâncias movido a bateria, com au-
tonomia de cerca de 500 quilômetros, 
deverá estar pronto para produção em 
série em 2024.

A Mercedes-Benz registrou a primei-
ra venda de um caminhão Novo Actros 
feita por meio do seu showroom virtual. 
O novo canal digital da montadora para 
vendas de veículos comerciais, peças e 
serviços foi lançado há três meses e já 
recebeu mais de 80.000 visitas.

A Mercedes-Benz vem trabalhando 
fortemente em parceria com a Rede de 
Concessionários para agilizar e facilitar 
o processo de compra para os clientes.
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Marcopolo fornece a empresa argentina ônibus com 
soluções BioSafe e sistema Movon de segurança

Caio exporta quatro ônibus Apache 
Vip para o sistema de El Salvador 

Daimler Buses vende 
415 ônibus para 
operadora de Israel
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argentina Sol Bus um ônibus Paradiso 
New G7 1200 com diferentes soluções 
BioSafe e equipado com o chamado 
sistema Movon MDAS-9 de segurança e 
assistência ao condutor. 

Trata-se de um sistema de seguran-
ça veicular passiva destinado a auxiliar 
o condutor a evitar possíveis acidentes.
Utilizando tecnologia de processamento 
de imagem, o sistema escaneia perma-
nentemente o percurso à frente e, ao 
identificar situações de risco, alerta o 
condutor com sinais sonoros e visuais.  

O sistema conta com câmera inteli-
gente que faz o reconhecimento de veícu-
los e outros objetos à frente, detectando 
pedestres, motocicletas, bicicletas, e 

calculando distância, tempo de colisão 
e velocidade relativa do objeto à frente, 
de modo a alertar o motorista quando 

seu veículo começa a se aproximar de 
outro muito rapidamente ou quando há 
potencial para colisão. 

A Caio Induscar forneceu quatro 
ônibus urbanos para o sistema de 
transporte público de San Salvador, da 
capital do país do mesmo nome, na Amé-
rica Central. Os ônibus são do modelo 
Apache Vip, atualmente em sua quarta 
geração. Eles têm 11m30 de comprimento 
e capacidade para 70 pessoas. Todos são 
100% acessíveis, dotados de elevadores e 
de poltronas reservadas para pessoas com 
mobilidade reduzida. 

No Apache Vip são destacados vários 
dos mais recentes recursos tecnológicos 
como, por exemplo, o sistema multiplex, 
que proporciona ao condutor o controle 
total das funções e auxilia na identificação 
de falhas operacionais e elétricas do 
veículo. Outros recursos são iluminação 
em LED, itinerários eletrônicos, pre-
paração para catraca eletromecânica 
e para sistema de monitoramento por 
câmeras.

A Daimler Buses vai entregar 415 
ônibus para Israel, como parte de uma 
licitação de grande porte vencida pela 
Daimler Truck AG. Os veículos, urba-
nos e rodoviários, serão destinados 
à Egged, maior operadora particular 
de Israel. O chefe mundial da Daimler 
Buses, Till Oberwörder, disse que esta 
foi a primeira vez em 15 anos que a 
companhia ganhou uma licitação de 
ônibus em Israel. 

Ônibus Marcopolo equipado com recursos do pacote BioSafe para prevenção da Covid-19.

Esta publicação pode ser acessada pela  internet: http://www.abrati.org.br
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A ANTT acredita que suas ações de fiscalização já 
causaram prejuízos de R$ 10 milhões aos piratas

A ANTT garante que a Operação Pascal de fiscalização do transporte pirata prossegue em todo o 
País e está tendo bons resultados. 

Nestes últimos meses, ao iniciar uma viagem clandestina, os transportadores piratas já não têm 
tanta certeza de que de que conseguirão ludibriar a fiscalização.   
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No mais recente balanço das ações 
de fiscalização da Operação Pascal em 
todo o Brasil, a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, ANTT, informou 
sobre a apreensão, até o dia 15 de outu-
bro, de 867 veículos piratas. Todos eles, 
comprovadamente, faziam transporte 
clandestino de passageiros. 

A ANTT também informou sobre a 
lavratura de 1880 Autos de Infração, 
com multas cujo valor total supera a 
casa dos 10 milhões de reais. Esse é o 
valor do prejuízo que a Agência acredi-
ta haver imposto aos piratas, uma vez 
que todos os infratores estão sujeitos 
a multa de R$ 7.500,00 pelo transporte 
clandestino. Ela também estima que, 
até agora, a Operação Pascal restituiu 
mais de 20.000 passageiros ao sistema 
de transporte regular.

Todos os veículos apanhados fazen-
do transporte pirata foram enquadrados 
na Resolução 4287 da ANTT, sendo 
apreendidos e encaminhados para de-
pósitos credenciados da Agência, onde 
permaneceram por, no mínimo, 72 horas. 
A liberação de cada ônibus apreendido 

foi sempre condicionada à comprovação, 
pelo transportador pirata, do pagamento 
das passagens, em ônibus regulares, 
daqueles passageiros que ele estava 
transportando no seu ônibus pirata, bem 
como das despesas correspondentes às 
diárias de pátio e ao serviço de guincho.

No balanço, a ANTT informou que, 
apesar da pandemia da Covid-19 e da 
redução da atividade econômica, e mes-
mo tendo as linhas regulares reduzido 
a frequência das viagens desde março 

passado, o transporte clandestino seguiu 
na contramão. 

No último feriado, 12 de outubro, por 
exemplo, os fiscais da ANTT apreende-
ram nada menos que 11 ônibus da Buser.

A Agência Nacional de Transportes 
Terrestres tem alertado a população 
acerca dos perigos de utilizar o trans-
porte clandestino de passageiros. Ela 
adverte que, via de regra, no transporte 
clandestino os motoristas não têm trei-
namento, cumprem jornadas exaustivas 
de trabalho e dirigem veículos precá-
rios, geralmente em péssimo estado de 
conservação e manutenção. Tudo isso, 
segundo a ANTT, aumenta em quatro 
vezes a letalidade dos acidentes envol-
vendo esse tipo de transporte.

Nas suas ações de fiscalização, a 
ANTT também tem alertado os passa-
geiros que viajam em ônibus clandesti-
nos para o risco de infecção pelo Novo 
Coronavírus, uma vez que, ao embarcar 
num ônibus clandestino, eles ficam mais 
expostos pela não adoção das determi-
nações vigentes sobre higienização dos 
veículos.

Por fim, a ANTT informa que a Ope-
ração Pascal de combate aos clandesti-
nos prossegue em todo o País. 


