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   Agenda 

Dia da Independência do Brasil: 07 de Setembro;
Dia da Revolução Farroupilha (RS): 20 de Setembro;
Dia do Inicio da Primavera: 22 de Setembro;
Dia Nacional do Trânsito: 25 de Setembro;
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Fonte: Brasil Escola (UOL)

Demarcada como uma das mais extensas rebeliões deflagradas no Brasil, a Revolução Farroupilha 
contou com uma série de fatores responsáveis por esse conflito que desafiou as autoridades 
imperiais. Naquele período, a insatisfação junto às políticas imperiais e a proximidade das jovens 
repúblicas latino-americanas demarcaram o contexto inicial do conflito.

Ao longo da história econômica da região sul, a pecuária tornou-se um dos principais focos da 
economia gaúcha. Ao longo do processo de diversificação das atividades econômicas do país, os 
estancieiros (fazendeiros) sulistas tornaram-se os principais produtores de charque do Brasil. Esse 
produto, devido sua importância nos hábitos alimentares da população e seu longo período de 
conservação, articulava a economia agropecuária sulista com as regiões Sudeste e Centro-oeste 
do país.

Durante o Primeiro Reinado e Regência, vários impostos impediam a ampliação dos lucros dos 
fazendeiros sulistas em consequência do encarecimento do preço final do charque gaúcho. Não 
bastando os entraves tributários, a concorrência comercial dos produtos da região platina colocou 
a economia pecuarista gaúcha em uma situação insustentável. Buscando acordo com o governo 
central, os estancieiros gaúchos exigiam a tomada de medidas governamentais que pelo menos 
garantissem o monopólio sulista sob o comércio do charque.

Em 1836, inconformados com o descaso das autoridades imperiais, um grupo liderado por Bento 
Gonçalves exigiu a renúncia do presidente da província do Rio Grande do Sul. Em resposta à 
invasão feita na cidade de Porto Alegre, um grupo de defensores do poder imperial, também 
conhecidos como chimangos, conseguiu controlar a situação em junho daquele mesmo ano. Logo 
após a batalha de Seival, de setembro de 1836, os revolucionários venceram as tropas imperiais e 
proclamaram a fundação da República de Piratini ou República Rio-Grandense.

Com a expansão do movimento republicano, surgiram novas lideranças revolucionárias na região 
de Santa Catarina. Sob a liderança de Guiseppe Garibaldi e David Canabarro, foi fundada a 
República Juliana que deveria confederar-se à República Rio-Grandense. Dessa vez, melhor 
preparadas, as tropas imperiais conseguiram fazer frente aos revoltosos que, devido à participação 
popular, ficaram conhecidos como farrapos. Sob a liderança do barão de Caxias, as forças 
imperiais tentavam instituir a repressão ao movimento.

Mesmo não conseguindo aniquilar definitivamente a revolta, o governo imperial valeu-se da crise 
econômica instaurada na região para buscar uma trégua. Cedendo às exigências dos 
revolucionários, o governo finalmente estabeleceu o aumento das taxas alfandegárias sobre o 
charque estrangeiro. A partir daí, Duque de Caxias iniciou os diálogos que deram fim ao movimento 
separatista.

Em 1844, depois da derrota farroupilha na batalha de Porongos, um grupo de líderes separatistas 
foi enviado à capital federal para dar início às negociações de paz. Após várias reuniões, 
estabeleceram os termos do Convênio do Ponche Verde, em março de 1845. Com a assinatura do 
acordo foi concedida anistia geral aos revoltosos, o saneamento das dívidas dos governos 
revolucionários e a libertação dos escravos que participaram da revolução.

Por Rainer Sousa
Mestre em História

Revolução Farroupilha
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                                Sest Senat oferece cursos customizados para o setor de transporte
            Instituição disponibiliza gratuitamente mais de 400 cursos presenciais e 200 a distância dentro do portfólio nacional

Qualificar profissionais para o mercado de trabalho, garantindo a prestação de serviços cada vez mais eficientes. Esse é o foco 
principal do programa de desenvolvimento profissional do Sest Senat. A instituição, além de oferecer gratuitamente mais de 400 
cursos presenciais e 200 a distância dentro do portfólio nacional, tem trabalhado com a customização de conteúdos para atender 
às demandas específicas das empresas do setor de transporte de cargas e de passageiros.
 Atualmente, a entidade disponibiliza mais de 50 cursos customizados, entre livres e outros que abordam temas regulamentados 
por legislações estaduais ou municipais. De janeiro a julho deste ano, as mais de 140 unidades da empresa contabilizaram, 
aproximadamente, 9.000 matrículas nos treinamentos.
 De acordo com a diretora-executiva nacional do Sest Senat, Nicole Goulart, a elaboração de conteúdos específicos é importante 
para atender os trabalhadores do setor de transporte e as transportadoras de acordo com as especificidades e o nicho de mercado 
em que atuam. “Existem legislações diferentes em Estados e municípios e precisamos estar atentos a isso. Com a customização, 
podemos capacitar os trabalhadores de forma que eles possam atender às demandas que surgem em seus locais de trabalho.”
 A diretora do Sest Senat de Cariacica (ES), Edilene Marcolano, destaca que a customização é importante para adequar e, em 
certos momentos, até criar novos conteúdos alinhados com as demandas das regiões onde as unidades operacionais estão 
localizadas. “Inicialmente, nossos materiais são criados para atender às demandas nacionais, mas a ideia da elaboração dos 
cursos sob medida é oferecer materiais especiais. Havendo necessidade e demanda, estamos à disposição para elaborar 
conteúdos novos aos trabalhadores e às empresas do setor de transporte”, conclui.

                                                                                                                                                                            Fonte: NTC&Logística

                                                            Pedágios vão ser obrigados a dar nota fiscal

A partir de 1º de janeiro do ano que vem, todas as concessionárias que controlam rodovias estaduais e federais e que cobram 
pedágio terão que dar nota fiscal para os motoristas.
Com isso, a Rodosol terá de emitir a nota na praça do pedágio na Terceira Ponte e em Guarapari. Já a Eco101, em todos os sete 
pontos de pedágio ao longo da BR 101 no Estado.
A determinação é da Secretaria da Receita Federal do Brasil e foi publicada na edição desta quinta-feira (25) do Diário Oficial da 
União. A instrução normativa nº1.731/2017 regulamenta a determinação já prevista na Lei 12.741/2012.
As concessionárias terão de imprimir a nota fiscal em equipamento e software (programa) homologados pela Secretaria de 
Finanças do município onde está localizada a praça de pedágio.
O aparelho para emissão da nota deverá estar presente em cada cabine de arrecadação nas praças de pedágio e em cada 
dispositivo de sistema de livre passagem de veículo.
 
PRAZO CURTO
 
A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) comentou a determinação em nome da Eco101.
“As concessionárias analisarão o impacto da instrução normativa em relação à complexidade e ao curto prazo da sua 
implementação técnica junto a aproximadamente mil municípios lindeiros”, ou seja, cidades que fazem limite e, portanto, podem 
gerar alguma confusão sobre qual município receberá parte da arrecadação de impostos.
A Rodosol, por nota, afirmou que vem cumprindo até o momento as orientações da Receita Federal. “Com a publicação da nova 
instrução normativa, a concessionária esclarece que está analisando a nova norma para emissão do documento fiscal equivalente, 
seguindo e cumprindo os prazos determinados pela Receita Federal. ”
  
Nota fiscal
 
A Secretaria da Receita Federal do Brasil publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira (25) a instrução normativa 
nº1.731/2017, que regulamenta a emissão de nota fiscal pelas concessionárias que controlam rodovias e cobram pedágio.
 
Emissão
 
O documento fiscal deverá ser impresso em equipamento e software homologados pela Secretaria de Finanças do município onde 
está a praça de pedágio. Ou, se o município concordar, a homologação poderá ser efetivada pela Secretaria de Finanças do 
município onde a concessionária está localizada.
 
Equipamentos
 
O equipamento para emissão deverá ser instalado em cada cabine de arrecadação nas praças de pedágio. E em cada dispositivo 
de sistema de livre passagem de veículos.
 
Outras maneiras
 
Se não for para emitir da forma citada anteriormente, dever providenciar documento fiscal com as seguintes informações: 
identificação do estabelecimento emissor, número sequencial do documento, placa do veículo, descrição dos serviços, local, data, 
horário e valor da operação, valor dos tributos, número de eixos do veículo.

                                                                                                                                                                                  Fonte: Frota&Cia
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                                        Bridgestone explica a importância de realizar rodízio nos pneus
            
            Procedimento equaliza o desgaste dos pneus influenciando diretamente na performance e segurança do veículo

Procedimento equaliza o desgaste dos pneus influenciando diretamente na performance e segurança do veículo
A Bridgestone acaba de divulgar um conjunto de dicas para prolongar a vida útil dos pneus. A fabricante destaca o rodízio como 
uma das principais formas de garantir a segurança do motorista e dos passageiros, já que o procedimento permite que o 
desgaste ocorra de maneira estável, equilibrando o desempenho em termos de dirigibilidade e frenagem. 
 
O rodízio de pneus consiste na troca de posição entre os pneumáticos conforme o seu modelo (radial ou diagonal); tipo 
(simétrico, assimétrico ou unidirecional) e tração (dianteira, traseira ou tração nas quatro rodas). Além disso, é recomendável 
que cada pneu passe por todas as posições de montagem para equilibrar os desgastes, incluindo o estepe.
 
A fabricante destaca que o ideal é fazer o rodízio periodicamente, de acordo com o manual do veículo. Na falta deste, o 
procedimento pode ser feito a cada oito mil quilômetros para pneus radiais, e a cada cinco mil para os diagonais.
 
O Gerente Geral de Engenharia de Vendas da Bridgestone, José Carlos Quadrelli, destaca que “sempre que o rodízio for 
realizado, é necessário alinhar e balancear as rodas, verificar e ajustar a pressão de inflação (utilizando o valor indicado pelo 
fabricante do veículo de acordo com a carga transportada), checar as condições das rodas (se não possuem amassados ou 
trincas, por exemplo) e das válvulas de ar”.
 
Os esquemas a seguir indicam os rodízios recomendados de acordo com cada caso:

 

Observações:
 
1: As linhas tracejadas indicam trocas alternativas que podem ser feitas em lugar das indicadas pelas linhas sólidas.
2: Pneus assimétricos: usam os mesmos esquemas de pneus normais (simétricos) já que o rodízio manterá o lado externo 
montado na parte externa, pois o pneu não é desmontado da roda (não deve ser invertido no aro). 
3: Pneus unidirecionais: usar os esquemas acima, mas se houver necessidade de passar para o lado oposto, deverão ser 
desmontados e invertidos no aro. 
4: Pneus assimétricos e unidirecionais: pneus que são ao mesmo tempo assimétricos e unidirecionais devem seguir os 
esquemas de pneus unidirecionais. 
5: Veículos 4x4: executa-se o rodízio em "X" dos quatro pneus (caso não sejam unidirecionais).
6: Veículos com medidas diferentes nos dois eixos: o rodízio é feito trocando-se os pneus do mesmo eixo entre si.

Fonte: NTC & Logística



Caminhoneiro, contamos com sua ajuda 
para combater o roubo de cargas.

   SEMANA DO CAMINHONEIRO

 Realize paradas para abastecimento, 

refeição,  banheiro e pernoite apenas 

nos postos autorizados.

 Pare sempre em locais seguros, 

com boa iluminação e bem 

movimentados.

 Nunca dê carona ou informe sobre a 

carga e itinerário a terceiros

 Realize o pernoite no horário 

estabelecido pelo Transportador

 Fique atento à movimentações 

estranhas durante a viagem e 

principalmente durante as paradas.

 Evite sabotagem no veículo! Após 

uma parada, examine as partes 

vitais de seu caminhão.

 Comunique imediatamente sua 

Central de Monitoramento sobre 

qualquer situação suspeita.

EM CASOS EXTREMOS, SIGA AS SEGUINTES INSTRUÇÕES:

 Se baterem propositalmente em seu 

caminhão, permaneça com as janelas 

fechadas, portas trancadas e dirija-se 

a cabine policial mais próxima.

 Caso você seja abordado fique calmo 

e anuncie seus movimentos. Não 

faça movimentos bruscos e procure 

obedecer para não irritar o assaltante.

Pense primeiro em salvar a sua vida!
Somente depois disso, pense em seu veículo e pertences.  
Tenha em mente que o objetivo dos assaltantes é a carga e não a sua vida.
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Frases de Parachoque

TIRINHAS

Governo vai subir para 14 anos prazo para obras em rodovias já 
concedidas

Ministério dos Transportes afirma que a proposta vai reequilibrar os contratos 
por meio de uma diminuição do prazo da concessão ou redução da tarifa

O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, 
anunciou nesta terça-feira, 12, que o governo vai aumentar de 5 anos para 14 
anos o prazo para investimentos em rodovias concedidas na administração da 
ex-presidente Dilma Rousseff. A medida provisória com essa previsão deve ser 
publicada no Diário Oficial até o fim da semana. Após a publicação da MP, as 
concessionárias poderão aderir à proposta, que vai, segundo o ministro, 
reequilibrar os contratos por meio de uma diminuição do prazo 
da concessão ou redução da tarifa. "Estamos propondo que essas 
concessões, onde a obrigação de investimento se dá em 5 anos, que possa 
haver reprogramação e que vá até 14 anos. Isso vai permitir que concessões 
da terceira etapa tenham fluxo de caixa readequados, que financiamentos e 
investimentos aconteçam", explica. O ministro garantiu que a medida provisória 
que faz alterações nos contratos de concessão de rodovias licitadas durante a 
gestão anterior está pronta. "Eu gostaria de tê-la visto publicada hoje. Se não 
for amanhã (quarta-feira), até o fim da semana essa nova MP será publicada", 
diz. Quintella lembrou que a medida provisória é uma reivindicação do setor. 

"Ela se faz necessária pela crise que se instalou, a recessão que se instalou, a 
demanda que foi frustrada. 

Em consequência disso tudo, essas concessões hoje são inexequíveis", 
defendeu. O ministro negou que a medida seja benevolente com os 
concessionários e disse que vai "salvar" vários contratos. A MP também poderá 
valer, segundo ele, para algumas concessões da segunda etapa.

                                                                                      Fonte: Folha de S. Paulo 

                     Coluna do Éverton

Caríssimos motoristas colaboradores, 
salientamos a importância do envio da  
macro de inicio da viagem via rastreador dentro 
do pátio de nosso embarcador, assim evitaremos 
a quebra de gerenciamento de risco, contamos 
com a colaboração e compreensão de todos.

                     Coluna do Ailson

Srs. Motoristas utilizem sempre os postos
autorizados pela Buonny para efetuarem paradas
e pernoites, qualquer eventualidade entrar em 
contato conosco, preferência sempre seguirem a
viagem em comboio para maior segurança de
todos.
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