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17 de Julho de  
2017 

   Agenda 

Dia Mundial do Chocolate: 07 de Julho;
Dia da Revolução Constitucionalista(SP): 09 de Julho;
Dia Internacional da Amizade e do Amigo: 20 de Julho;
Dia do Motorista: 25 de Julho;
Dia dos Avós: 26 de Julho.
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Fonte: NTC & Logística

Nos próximos dias 19,20 e 21 de julho será realizada a 28ª Feira do Carreteiro, no pátio da Basílica 
de Aparecida, no km 71 da Dutra. A NTC&Logística apoia o evento.
 
Confira as principais atrações do evento:
 
TRUCK TEST
No Truck Test, os motoristas têm a possibilidade de testarem e conhecerem em detalhes os 
caminhões mais modernos produzidos no Brasil. Para os interessados em testar os caminhões, em 
pista de quatro quilômetros de extensão e com todas as variantes encontradas nas rodovias, é 
necessário apresentar CNH compatível com o veículo que pretendem dirigir. Este ano participam 
as marcas Ford, Iveco (com os modelos Hi-Way), MAN (com o VW 25.420.) e Mercedes-Benz
 
PALESTRAS e INFORMAÇÃO
No auditório montado na Feira são ministradas palestras abordando temas de interesse dos 
motoristas, como segurança na estrada, economia de diesel, legislação, pagamento eletrônico de 
frete entre outros. Os motoristas também podem visitar os estandes de empresas de diversos 
segmentos e buscar informações, esclarecer dúvidas e conhecer melhor sobre produtos e serviços 
disponíveis no mercado.
 
INFRAESTRUTURA
A feira disponibiliza infraestrutura completa para atender o carreteiro e seus familiares. As crianças 
contam com espaço exclusivo com atividades e brincadeiras educativas. O evento disponibiliza 
também estacionamento gratuito e com segurança 24 horas, café da manhã e espaço com 
vestiários masculino e feminino, chuveiros aquecidos, sanitários e lavatórios, área de descanso 
com televisão, vídeo e cadeiras.

ROMARIA E MISSA
Um dos momentos mais esperados pelos motoristas de caminhão, que participam da Feira do 
Carreteiro, é a chegada da Romaria de São Cristóvão. O comboio de caminhões parte do km 82 da 
Via Dutra, Roseira/SP, em direção ao Pátio das Palmeiras, na Basílica de Aparecida. Em seguida é 
realizada missa de bênção das chaves e objetos celebrada pelos padres do Santuário Nacional,  
no palco da Feira.
 
DESCANSO E LAZER
Além de se manter informado, os motoristas de caminhão aproveitam os dias de Feira para “tirar 
férias da estrada”, passar uns dias com a família e se reunir com os amigos. O evento disponibiliza 
espaço seguro para os motoristas estacionarem os seus caminhões e transformarem o pátio em 
um grande espaço de lazer com churrasco e bate papo.
 
SHOWS
Os motoristas de caminhão e familiares credenciados na Feira do Carreteiro terão a oportunidade 
de curtir uma programação especial de shows. No primeiro dia (19/07) sobe ao palco a dupla 
sertaneja Bianca e Fabiano, em seguida é a vez de Jorge Negretti fazer uma apresentação de 
acrobacias com motocicletas, com participação especial de Joaninha. O segundo dia (20/07) terá 
como atração especial o cantor Daniel, com oferecimento da Mercedes-Benz, que promete agitar o 
público com suas músicas de sucesso. E para finalizar o evento, no dia 21/07,  Banda 8 segundos.

Conheça as principais atrações da Feira do Carreteiro
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Senado aprovou nesta terça-feira (11) o texto da reforma trabalhista. Para virar lei, as novas regras ainda dependem da sanção do 
presidente Michel Temer. A reforma muda a lei trabalhista brasileira e traz novas definições sobre férias, jornada de trabalho e 
outras questões.
 
ATUALIZAÇÃO: À 0h08 desta quarta, o presidente da Câmara compartilhou no Twitter esta reportagem do G1 e afirmou que "a 
Câmara não aceitará nenhuma mudança na lei". Rodrigo Maia se referia a um acordo que o governo fez com o Senado. "Qualquer 
MP não será reconhecida pela Casa."
 O governo ainda poderá editar uma Medida Provisória com novas alterações na lei trabalhista. A alternativa foi negociada para 
acelerar a tramitação da proposta no Congresso.
Veja abaixo algumas das principais mudanças com a reforma trabalhista:
 
Férias
 
Regra atual
As férias de 30 dias podem ser fracionadas em até dois períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 10 dias. Há 
possibilidade de 1/3 do período ser pago em forma de abono.
 
Nova regra
As férias poderão ser fracionadas em até três períodos, mediante negociação, contanto que um dos períodos seja de pelo menos 
15 dias corridos.
Jornada
 
Regra atual
A jornada é limitada a 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 horas mensais, podendo haver até 2 horas extras por dia.
 
Nova regra
Jornada diária poderá ser de 12 horas com 36 horas de descanso, respeitando o limite de 44 horas semanais (ou 48 horas, com as 
horas extras) e 220 horas mensais.
 
***Tempo na empresa
 
*Regra atual
A CLT considera serviço efetivo o período em que o empregado está à disposição do empregador, aguardando ou executando 
ordens.
 
*Nova regra
Não são consideradas dentro da jornada de trabalho as atividades no âmbito da empresa como descanso, estudo, alimentação, 
interação entre colegas, higiene pessoal e troca de uniforme.
 
***Descanso
 
*Regra atual
O trabalhador que exerce a jornada padrão de 8 horas diárias tem direito a no mínimo uma hora e a no máximo duas horas de 
intervalo para repouso ou alimentação.
 
*Nova regra
O intervalo dentro da jornada de trabalho poderá ser negociado, desde que tenha pelo menos 30 minutos. Além disso, se o 
empregador não conceder intervalo mínimo para almoço ou concedê-lo parcialmente, a indenização será de 50% do valor da hora 
normal de trabalho apenas sobre o tempo não concedido em vez de todo o tempo de intervalo devido.

***Remuneração
 
*Regra atual
A remuneração por produtividade não pode ser inferior à diária correspondente ao piso da categoria ou salário mínimo. Comissões, 
gratificações, percentagens, gorjetas e prêmios integram os salários.
*Nova regra
 O pagamento do piso ou salário mínimo não será obrigatório na remuneração por produção. Além disso, trabalhadores e 
empresas poderão negociar todas as formas de remuneração, que não precisam fazer parte do salário.
 
***Plano de cargos e salários
*Regra atual
 O plano de cargos e salários precisa ser homologado no Ministério do Trabalho e constar do contrato de trabalho.
*Nova regra
 O plano de carreira poderá ser negociado entre patrões e trabalhadores sem necessidade de homologação nem registro em 
contrato, podendo ser mudado constantemente.

Reforma trabalhista é aprovada no Senado; confira algumas das 
mudanças na lei
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***Transporte
*Regra atual
 O tempo de deslocamento no transporte oferecido pela empresa para ir e vir do trabalho, cuja localidade é de difícil acesso ou 
não servida de transporte público, é contabilizado como jornada de trabalho.
*Nova regra
 O tempo despendido até o local de trabalho e o retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de 
trabalho.
 
***Trabalho intermitente (por período)
*Regra atual
 A legislação atual não contempla essa modalidade de trabalho.
*Nova regra
 O trabalhador poderá ser pago por período trabalhado, recebendo pelas horas ou diária. Ele terá direito a férias, FGTS, 
previdência e 13º salário proporcionais. No contrato deverá estar estabelecido o valor da hora de trabalho, que não pode ser 
inferior ao valor do salário mínimo por hora ou à remuneração dos demais empregados que exerçam a mesma função.
 O empregado deverá ser convocado com, no mínimo, três dias corridos de antecedência. No período de inatividade, pode 
prestar serviços a outros contratantes.
 
***Trabalho remoto (home office)
*Regra atual
 A legislação não contempla essa modalidade de trabalho.
*Nova regra
 Tudo o que o trabalhador usar em casa será formalizado com o patrão via contrato, como equipamentos e gastos com energia e 
internet, e o controle do trabalho será feito por tarefa.

***Trabalho parcial
*Regra atual
 A CLT prevê jornada máxima de 25 horas por semana, sendo proibidas as horas extras. O trabalhador tem direito a férias 
proporcionais de no máximo 18 dias e não pode vender dias de férias.
*Nova regra
 A duração pode ser de até 30 horas semanais, sem possibilidade de horas extras semanais, ou de 26 horas semanais ou 
menos, com até 6 horas extras, pagas com acréscimo de 50%. Um terço do período de férias pode ser pago em dinheiro.
 
***Demissão
*Regra atual
 Quando o trabalhador pede demissão ou é demitido por justa causa, ele não tem direito à multa de 40% sobre o saldo do FGTS 
nem à retirada do fundo. Em relação ao aviso prévio, a empresa pode avisar o trabalhador sobre a demissão com 30 dias de 
antecedência ou pagar o salário referente ao mês sem que o funcionário precise trabalhar.
*Nova regra
 O contrato de trabalho poderá ser extinto de comum acordo, com pagamento de metade do aviso prévio e metade da multa de 
40% sobre o saldo do FGTS. O empregado poderá ainda movimentar até 80% do valor depositado pela empresa na conta do 
FGTS, mas não terá direito ao seguro-desemprego.
 
***Contribuição sindical
*Regra atual
 A contribuição é obrigatória. O pagamento é feito uma vez ao ano, por meio do desconto equivalente a um dia de salário do 
trabalhador.
*Nova regra
 A contribuição sindical será opcional.
 
 ***Rescisão contratual
*Regra atual
 A homologação da rescisão contratual deve ser feita em sindicatos.
*Nova regra
 A homologação da rescisão do contrato de trabalho pode ser feita na empresa, na presença dos advogados do empregador e 
do funcionário – que pode ter assistência do sindicato.

***Multa
*Regra atual
 A empresa está sujeita a multa de um salário mínimo regional, por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada 
reincidência.
*Nova regra
 A multa para empregador que mantém empregado não registrado é de R$ 3 mil por empregado, que cai para R$ 800 para 
microempresas ou empresa de pequeno porte.

Fonte: NTC & Logística
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Frases de Parachoque

TIRINHAS

25 de julho é o Dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. É uma data 
especial para a gente prestar homenagem aos profissionais do volante, pois é, 
também, o Dia do Motorista.
Seja o chofer particular, quase membro da família à qual presta serviços; 
homem de confiança que ouve tantas confidências, que se dedica de corpo e 
alma àqueles que o acolheram, dirigindo seus carros, suportando as 
ranzinzices dos mais velhos e as inconveniências dos mais jovens, babá e 
guarda-costas, sem hora certa para dormir, mas sempre com hora marcada 
para acordar.
Sejam os motoristas de táxi e de ônibus, que vivem tensos ante a 
possibilidade de assaltos; que enfrentam, no seu dia-a-dia, as barbeiragens 
daqueles que dirigem sem cuidado e tornam o trânsito cada vez mais louco; 
que suportam os ruídos das ruas e a irritação de passageiros nervosos; 
motoristas que, tão expostos às neuroses, têm que manter a calma e a 
serenidade.
Seja o caminhoneiro, herói de tantas jornadas pelas estradas cheias de 
surpresas e perigos, que escreve sobre o asfalto a história do nosso 
progresso; motorista das longas vigílias, que passa dias e dias distante da 
família, que enfrenta sol e chuva, estradas boas e más, à mercê dos defeitos 
mecânicos e exposto à imprudência de alguns irresponsáveis que 
eventualmente dirigem pelos mesmos caminhos.
Seja qual for o motorista, desejamos homenageá-lo e vai para ele o nosso 
abraço.
São nossos votos que as ruas e estradas sejam boas, que as máquinas 
funcionem a contento, que o seu trabalho seja rendoso, que seus familiares 
tenham sempre um carinhoso sorriso para recebê-lo em seu retorno, e que 
haja sempre um irmão da estrada para socorrê-lo em caso de dificuldade. Que 
São Cristóvão, seu padroeiro, o abençoe e proteja, e que o seu trabalho seja 
sempre reconhecido e admirado, no carro bonito da família rica, no táxi que 
gira pela cidade agitada, no ônibus que vai e volta num repetido trajeto ou no 
caminhão que atravessa o Brasil por nossas longas estradas.
E que todos os motoristas encontrem no seu trabalho, ao lado do sustento da 
família, do seu progresso, a sua realização profissional .

Nossa homenagem a todos os motoristas profissionais e, por extensão, 
também aos amadores, a todos os que dirigem veículos, com nosso abraço e 
nosso respeito.

DIA DO MOTORISTA

No dia: 06/07/2017 tivemos nossa reunião
mensal, irei abordar aqui alguns dos
principais tópicos.
* Devemos manter em dia os exames dos
motoristas e veículos, agregados e frotas;
* Preenchimento correto das papeletas para
controle diário;
* Exigência da entrega dos discos de tacógrafos
originais das viagens de todos os veículos;
* No dia 25/07/2017 “ Dia do Motorista” iremos 
programar uma pequena comemoração
em nosso PA, fiquem atentos.

Reunião mensal IDF
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