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   Agenda 

Dia de Pentecostes: 04 de Junho;
Dis dos Namorados: 12 de Junho;
Dia de Corpus Christi: 15 de Junho;
Dia de S. João: 24 de Junho.
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Ferramenta TAG auxilia no processo de identificação eletrônica de 
caminhões

Na próxima terça-feira, 06, a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (Antt) inicia o período de testes do TAG, um dispositivo 
tecnológico que auxilia no processo de identificação eletrônica dos 
caminhões. 
 
A ferramenta foi criada em parceria com a Associação Brasileira de 
Concessionárias de Rodovias (ABCR), após manifestação de interesse 
do Grupo Ecorodovias e da Elog. Os testes serão realizados no 
Ecopátio Cubatão (SP), local que reúne um grande número de veículos 
que se deslocam ao Porto de Santos.
 
O mecanismo contém uma chave eletrônica que será associada à 
identificação do veículo e do transportador, na base de dados da Antt. 
Assim que as antenas coletarem a chave no registro de passagem, 
serão verificados os dados do transportador e do veículo. A tecnologia 
é baseada na comunicação por radiofrequência, processo similar aos 
sistemas de arrecadação eletrônica implantados nos pedágios.
 
Nos pontos de registro de passagem, além das antenas, serão 
instaladas câmeras de leitura eletrônica de caracteres para 
identificação das placas dos veículos. Tanto a antena como a câmera 
identificarão os caminhões, registrando local e tempo, que serão 
comparados à base de dados da agência reguladora. 
 
O processo de fornecimento da TAG será realizado pelas 
Administradoras de Meios para Arrecadação Eletrônica de Pedágio 
(AMAPs) e pelas fornecedoras de Vale-Pedágio obrigatório. O 
dispositivo TAG proporcionará informações reais sobre a 
movimentação de cargas nas rodovias brasileiras, a origem e o destino 
das viagens realizadas e os fretes praticados

 

   

Antt inicia testes de dispositivo para o setor de 
cargas na próxima semana

Fonte: Frota & Cia
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Fonte: Veja 

Aplicativo permite desconto de 40% para quem pagar multas de trânsito 
antes do vencimento
Aplicativo do Denatran opera com Android e iOS; benefício vale para pessoa física e jurídica

O governo federal, por meio do Serpro, empresa pública de tecnologia da informação, lançou um aplicativo do 
Denatran (Android e iOS) que dá desconto de 40% para quem pagar multas de trânsito antes da data de vencimento. 
O benefício funciona tanto para pessoa física quanto jurídica.
É necessário se cadastrar no app (CPF, registro da CNH, Placa do veículo, Renavam, e-mail, senha e código de 
segurança) e não ter aplicado recurso contra a multa.
Caso haja recurso, vale o desconto de 20% até a data de vencimento ou pagamento integral após o encerramento do 
prazo.
O app SNE só dará o desconto de 40% nas multas estaduais, federais e interestaduais somente nos estados, 
prefeitura e órgãos de fiscalização que já adotaram o sistema, sendo eles:

*Alagoas
*Ceará
*Mato Grosso do Sul
*Pernambuco
*Santa Catarina (todos órgãos que autuam)
*Polícia Rodoviária Federal
*Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)
*Prefeitura de Uberaba/MG
*Prefeitura de Campina Grande/PB
*Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF)
 
 
Caminhões viram alvo de quadrilhas em rodovias da região de Jundiaí/SP
 
Os caminhões passaram a ficar na mira dos assaltantes na região de Jundiaí (SP). De acordo com a Polícia Civil, por 
meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), três casos de roubos de carga e veículos foram registrados em 
menos de uma semana.
Segundo o delegado Luís Carlos Duarte, da DIG de Jundiaí, dois dos casos aconteceram nesta quarta-feira (17). Na 
rodovia Dom Gabriel, um caminhoneiro foi abordado por cinco homens armados que estavam em três carros. Segundo 
a vítima, ela foi feita refém e liberada em Embu das Artes (SP).
No mesmo dia, criminosos roubaram um caminhão em Sumaré (SP). Policiais flagraram um suspeito separando peças 
do veículo em Itupeva (SP) e o prenderam em flagrante.
Ainda de acordo com o delegado responsável pelas investigações, há uma hipótese de que as quadrilhas usam os 
caminhões para transportar cargas extraviadas, e utilizam do movimento de indústrias para acobertar os crimes.
Outro fator que pode ser usado para camuflar os locais usados pelas quadrilhas são os galpões de empresas, explica 
Duarte. “É importante que os proprietários desses galpões tenham cuidado na hora da locação, para evitar que 
quadrilhas façam o uso criminoso desses imóveis. Porém, temos policiais destinados ao combate desta modalidade 
criminosa e estamos atentos principalmente nas áreas industriais”, aconselha.
Entre os flagrantes de veículos roubados, os investigadores localizaram neste ano, só em Itupeva (SP), três 
desmanches. Entretanto, a Polícia Civil afirma que as prisões nesta semana ajudam a detectar o esquema organizado 
pelos ladrões.
“São prisões importantes que vêm acontecendo porque, a partir delas, nós conseguimos identificar outros envolvidos 
no crime, além de analisar como está sendo organizado este tipo de crime na região.”

Desmanche

A Polícia Civil investiga a ligação entre desmanches irregulares às margens de rodovias com roubos de carga. O 
número de casos cresceu quase 30% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2016, 
segundo a Secretaria de Segurança Pública. Em Itupeva (SP), foram encontrados pelo menos cinco caminhões 
desmontados em um galpão nesta terça-feira (16).
A fachada era de uma empresa comum, com recepção e câmeras de monitoramento. Em um dos galpões – com 5 mil 
metros de área total – funcionava o desmanche e havia cinco caminhões sendo desmontados no local. A polícia 
chegou até o desmanche porque os criminosos não conseguiram desligar o rastreador de um caminhão que foi 
roubado em Mairiporã (SP).
Pelo menos dez pessoas estavam no galpão e pularam o muro quando a polícia chegou. O delegado Adalberto Ceoli 
acredita que, além de roubar as cargas, as quadrilhas também estão investindo na venda das peças retiradas dos 
caminhões.

           Fonte: Transvias         

           Fonte: Transportabrasil         
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                                10 maneiras de identificar possíveis sinais de abuso sexual infanto-juvenil

Dia 18 de Maio, marcada pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 
a Childhood Brasil divulga 10 dicas para identificar possíveis sinais de abuso sexual infanto-juvenil. É fundamental 
entender que geralmente as vítimas apresentam um conjunto de indicadores e que a criança deve passar por 
avaliação especializada caso apresente alguns desses sinais.
Qualquer pessoa que suspeitar de algo pode denunciar pelo Disque 100.

1. Mudanças de comportamento
O primeiro sinal é uma possível mudança no padrão de comportamento da criança, como alterações de humor entre 
retraimento e extroversão, agressividade repentina, vergonha excessiva, medo ou pânico. Essa alteração costuma 
ocorrer de maneira imediata e inesperada. Em algumas situações a mudança de comportamento é em relação a uma 
pessoa ou a uma atividade em específico.

2. Proximidades excessivas
A violência costuma ser praticada por pessoas da família ou próximas da família na maioria dos casos. O abusador 
muitas vezes manipula emocionalmente a criança, que não percebe estar sendo vítima e, com isso, costuma ganhar a 
confiança fazendo com que ela se cale.

3. Comportamentos infantis repentinos
É importante observar as características de relacionamento social da criança. Se o jovem voltar a ter comportamentos 
infantis, os quais já abandonou anteriormente, é um indicativo de que algo esteja errado. A criança e o adolescente 
sempre avisam, mas na maioria das vezes não de forma verbal.

4. Silêncio predominante
Para manter a vítima em silêncio, o abusador costuma fazer ameaças de violência física e mental, além de 
chantagens. É normal também que usem presentes, dinheiro ou outro tipo de material para construir uma boa relação 
com a vítima. É essencial explicar à criança que nenhum adulto ou criança mais velha deve manter segredos com ela 
que não possam ser compartilhados com pessoas de confiança, como o pai e a mãe, por exemplo.

5. Mudanças de hábito súbitas
Uma criança vítima de violência, abuso ou exploração também apresenta alterações de hábito repentinas. O sono, 
falta de concentração, aparência descuidada, entre outros, são indicativos de que algo está errado.

6. Comportamentos sexuais
Crianças que apresentam um interesse por questões sexuais ou que façam brincadeiras de cunho sexual e usam 
palavras ou desenhos que se referem às partes íntimas podem estar indicando uma situação de abuso.

7. Traumatismos físicos
Os vestígios mais óbvios de violência sexual em menores de idade são questões físicas como marcas de agressão, 
doenças sexualmente transmissíveis e gravidez. Essas são as principais manifestações que podem ser usadas como 
provas à Justiça.

8. Enfermidades psicossomáticas
Unidas aos traumatismos físicos, enfermidades psicossomáticas também podem ser sinais de abuso. São problemas 
de saúde, sem aparente causa clínica, como dor de cabeça, erupções na pele, vômitos e dificuldades digestivas, que 
na realidade têm fundo psicológico e emocional.

9. Negligência
Muitas vezes, o abuso sexual vem acompanhado de outros tipos de maus tratos que a vítima sofre em casa, como a 
negligência. Uma criança que passa horas sem supervisão ou que não tem o apoio emocional da família estará em 
situação de maior vulnerabilidade.

10. Frequência escolar
Observar queda injustificada na frequência escolar ou baixo rendimento causado por dificuldade de concentração e 
aprendizagem. Outro ponto a estar atento é a pouca participação em atividades escolares e a tendência de isolamento 
social.

Fonte: Childhood 
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Certificação do SASSMAQ-2017

No dia 02/06/2017 finalizamos nossa auditoria 
para a renovação do certificado SASSMAQ, 
conseguimos obter nova certificação válida por 
2 anos, gostaria em nome da IDF agradecer a 
todos os colegas, colaboradores e motoristas 
por mais esta conquista, pois, todos tiveram 
grande conscientização e participação direta 
nesta campanha, dedicamos a todos vocês mais 
essa nova vitória e juntos iremos fazer a 
diferença!
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 Frases de para-choque 

HUMOR

Prazo para recadastramento no RNTRC acabou. E agora?
Quem tem RNTRC com vencimento entre 2017 e 2020 e não fez 
recadastramento deve se regularizar para continuar realizando 
transporte remunerado de cargas

Os transportadores que perderam o prazo para realizar o 
recadastramento no RNTRC (Registro Nacional de 
Transportadores Rodoviários de Cargas), encerrado no dia 31 de 
maio, não poderão realizar o transporte rodoviário remunerado de 
cargas até regularizarem a situação.  
A exigência de atualizar o registro junto à ANTT (Agência 
Nacional de Transportes Rodoviários) vale para aqueles 
caminhoneiros cujos certificados do RNTRC têm vencimento 
entre 2017 e 2020. Apesar de a validade ainda não ter se 
esgotado, a resolução 4.799 da ANTT, publicada em 2015, 
atualizou regras do RNTRC. Assim, exige-se o recadastramento 
dos transportadores para se adequarem às novas exigências.
Quem atualiza o RNTRC recebe a nova identificação visual para 
o caminhão, com QR-Code, que é emitido no recadastramento.
Acesse o site rntrc.antt.org.br para consultar as informações 
completas para regularizar a situação, como situação atual do 
registro, documentos que devem ser apresentados e locais onde 
o recadastramento pode ser feito. 
Conforme a resolução da ANTT, trafegar com o registro no 
RNTRC suspenso ou vencido resulta em multa de R$ 1.000. 
Realizar o transporte remunerado de cargas sem estar 
cadastrado junto à ANTT dá multa de R$ 1.500. Mas os valores 
podem ser maiores, de acordo com a situação do transportador 
identificada durante a fiscalização.

           Fonte: CNT         
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