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DESTAQUES 

Ônibus híbrido da Eletra transporta passageiros do aeroporto de SP. 
A Eletra é uma empresa brasileira pioneira no 
desenvolvimento de tecnologia de tração elétrica para 
transporte urbano. “Qualquer veículo que combine 
duas ou mais fontes de energia que possam 
proporcionar potência de propulsão, direta ou 
indiretamente, é um híbrido”, define a gerente Geral 
da Eletra, Iêda Maria Oliveira. 
No sistema híbrido Eletra, o motor elétrico é 
responsável pela tração nas rodas e um conjunto 
motor-gerador produz a energia necessária para 
movimentar o veículo. Este conjunto motor-gerador 
pode utilizar diesel, álcool, gás ou gasolina, pois é um 
motor que opera em condição estacionária, cuja 
função é gerar energia não atuando na tração do 
veículo. 
Diariamente, das 10h às 16h, o veículo com baixa 
emissão de poluentes irá responder pelo 
deslocamento de passageiros das salas de embarque 
até as aeronaves quando as mesmas estiverem em 
posição remota. 
Para atender às especificações da Infraero para o 
teste, a Eletra alterou a configuração interna do 
ônibus. O lay out, desenvolvido originalmente para 
transporte urbano, ganhou atributos dos veículos que 
circulam no pátio. Atualmente, 22 ônibus 
convencionais realizam o serviço em Guarulhos. A 
frota é contratada pela Infraero e atende demanda 
média mensal de 610 mil passageiros em cerca de 12 
mil viagens.   
Link 

 

 
Veículo com baixa emissão de poluentes é usado no 

transporte de passageiros das salas de embarque 
até aeronaves. 

 

NOTÍCIAS 

Hilux Invincible no Salão de Curitiba. Link  
Haustin-Healey Especial em Curitiba. Link  
Stark, o jipe catarinense que está nascendo em Joinville. Link 
Scania registra recorde de vendas de caminhões. Link 
Volvo revela primeira foto do S60 Concept. Link 
Renault desvenda V6 diesel. Link 
Chrysler terá carro em parceria com a Nissan. Link 
Nissan estará no Salão de Chicago. Link 
Volkswagen acelera desenvolvimento do up! Link 
Teste de sedã médio da VW é flagrado saindo da fábrica do ABC. Link 
VW apresenta novas versões para Scirocco e Eos. Link 



Segmento de automotores cresce mais. Link 
Táxis passam a operar em bandeira 2 durante o dia a partir deste sábado. Link 
Carros da Volvo ganham selo anti-alergia. Link 
Brasil desenvolve pesquisas sobre cana de açúcar e produção de etanol. Link 
Preço sobe e demanda por GNV cai mais de 7% em outubro. Link 
Consumo de gás sobe 15% e bate recorde em outubro. Link 
Suzuki diz que colapso da GM é "100%" impossível. Link 
Autopeças voltam a demitir após 22 meses. Link  
Receita líquida da Randon cresce 32,9%. Link 
Ford vende Volvo. Link 

Setor automotivo dos EUA convocará carreata de Detroit a Washington. Link 
Consórcio navega fácil sem sentir efeitos da crise. Link 
Juro na concessionária cai e mimos aumentam. Link  
Nissan-Renault descarta fusão com GM, Chrysler ou Ford agora. Link 
Porsche desiste de controlar a Volkswagen ainda este ano. Link 
Mitsubishi vai demitir 1100 no Japão. Link 
Sem a mesma demanda de antes, Toyota e Nissan optam por cortes na produção. Link  
Volvo inicia demissões nas montadoras. Link -- Link UOL 02/12/08 
Com férias coletivas, setor não vai atingir meta de fabricar 3,4 milhões de veículos este ano. Link 
NOTÍCIA COMENTADA 
Rastreadores – lei e comentários 

Em 2006, a Lei Complementar 121, que criou o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e 
Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas, designou ao Conselho Nacional de Transito - CONTRAN a 
atribuição de definir um sistema antifurto para veículos novos. Por meio da resolução 245, publicada em 27 de 
julho 2007, o CONTRAN definiu como obrigatória a instalação de dispositivo antifurto nos veículos novos 
produzidos e saídos de fábrica, nacionais e importados, a serem licenciados no País a partir de 2009.  

Em meados de outubro de 2008, através da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos 
Automotores - ANFAVEA, indústrias do setor automotivo pleitearam a prorrogação do cronograma para 
instalação de equipamentos antifurto em veículos. A solicitação das indústrias consistia, basicamente, na 
implementação dos dispositivos em um processo gradual nos veículos produzidos a partir de agosto de 2009, e 
não em toda a frota como está estabelecido no texto original da resolução. 

Já no dia 28/10/2008, o CONTRAN aprovou a resolução 295, em que apresenta um novo cronograma 
para o processo de instalação dos dispositivos, determinando seu início a partir de agosto de 2009 e a 
finalização do processo para dezembro de 2010 quando abrangerá cem por cento da frota de veículos. (acesse a 
tabela do novo cronograma aqui)  

Conforme determinação do CONTRAN, em relação ao rastreamento, a legislação proíbe a ativação sem 
o prévio conhecimento e autorização do proprietário do veículo. Além de não ser obrigatória, a decisão de 
ativação da função de rastreamento fica a cargo do proprietário, que pode optar por habilitar ou não o 
equipamento junto aos prestadores de serviço de rastreamento e localização.  

Controvérsias a respeito da legitimidade e até mesmo validade constitucional da resolução, vem sendo 
objeto de debates entre especialistas.  

A visão do deputado federal Raul Jungmann (PPS-PE), por exemplo, é a de que a resolução 245 do 
CONTRAN fere princípios constitucionais. Conforme reportagem divulgada na revista do PROCON-SP de 
julho/agosto de 2008, o deputado federal editou um Projeto de Decreto Legislativo (PDC), ainda sob apreciação 
da Comissão de Defesa do Consumidor, com o intuito de sustar os efeitos da regra. Argumentando 
principalmente que a resolução não cumpre seu objetivo de aumentar a segurança uma vez que não regula o 
uso do dispositivo, visto que não obriga sua utilização ou habilitação pelo usuário, obrigando sim, apenas, sua 
aquisição. 

Opiniões a favor da resolução 245 do CONTRAN defendem, no entanto, que a medida aumentará a 
segurança dos proprietários dos veículos, e que as informações disponibilizadas pelos rastreadores serão 
seguras e garantirão anonimato, não permitindo o uso para fins indevidos, e que os ganhos em segurança estão 
contemplados no texto da resolução de 2007. 

Para mais notícias, opiniões e reportagens a respeito, seguem alguns links:  
Acesse as resoluções na íntegra na página oficial do CONTRAN 
Resolução 295 de outubro de 2008 
Contran define novo cronograma para equipamento antifurto 
Conheça o Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos 
ANFAVEA solicita prorrogação de instalação de rastreadores 
ANFAVEA solicita adiar instalação de dispositivos de rastreamento veicular 
Projeto propõe sustar resolução sobre equipamento antifurto 



Artigo: Rastrear é preciso. 
Casos de recuperação rápida de veículos evidenciam importância do rastreamento 

Juristas prevêem guerra jurídica com instalação de chips nos veículos 
Artigo: Rastreamento: Norma Ilegal? 
“Chips” de identificação veicular 
REFORMA TRIBUTÁRIA 
Oposição aponta dificuldades para acordo sobre reforma tributária. 
Alguns deputados da oposição afirmaram, ao deixarem a reunião de líderes com técnicos da Receita Federal, 
que há dificuldade para fechar um acordo sobre a proposta de Reforma Tributária (PECs 233/08, 31/07 e 45/07). 
O deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) disse duvidar que algum deputado de São Paulo aprove o atual texto 
da reforma. Segundo ele, São Paulo poderá perder R$ 16 bilhões por ano com as alterações propostas.  
Já o deputado Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB-SP) ressaltou que mais da metade da receita de alguns 
estados ficará dependente dos repasses do fundo de compensação que será criado, o que afeta diretamente o 
equilíbrio entre os entes federativos. Segundo Thame, os principais prejudicados serão os estados produtores.  
Para o líder do PPS, deputado Fernando Coruja (SC), está difícil fechar um acordo em torno da proposta porque 
muitos pontos ainda precisam ser detalhados. Coruja afirmou ainda que não há segurança entre os 
parlamentares de que o Imposto sobre Valor Adicionado Federal (IVA-F) seja constitucional. A reforma tributária 
cria o IVA-F a partir da fusão do PIS/Pasep, da Cofins e da contribuição para o salário-educação.  
Segundo Coruja, o governo afirma que não haverá aumento de tributos ou perda de arrecadação, ou seja, que a 
reforma será neutra. Entretanto, o deputado disse que algumas medidas favorecerão determinados setores, 
como os bancos. Coruja avalia que provavelmente a classe média e os trabalhadores é que pagarão essa 
diferença.  
A reunião dos líderes ocorre na sala da liderança do governo. 
Link 
Publicação Especial 
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Vendas de veículos caem 22,2% em novembro - 
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abalada pela crise financeira global rendeu à indústria 
automobilística queda de 22,28% nas vendas de 
veículos em novembro, sobre o mês de outubro. Ao 
todo foram emplacadas 309.712 unidades de 
automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, 
motocicletas e implementos rodoviários. Na 
comparação com novembro do ano passado, quando 
o setor já vivia o boom de vendas, a queda chega a 
23,44%. Os dados foram divulgados pela Federação 
Nacional de Distribuição de Veículos Automotores 
(FENABRAVE). 
 
Confira aqui a estatística na íntegra.  
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