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   Agenda 

Dia Internacional dos Idosos: 01 de Outubro;
Dia da Natureza: 04 de Outubro;
Dia de N. Sra. Aparecida/Crianças: 12 de Outubro;
Dia Nacional do Livro: 29 de Outubro;
Dia das Bruxas: 31 de Outubro;
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Fonte: Transvias

Marcas importantes estão confirmando presença na 21ª edição da FENATRAN – Salão Internacional do 
Transporte Rodoviário de Cargas e consolidam a importância do maior evento do setor da América Latina. 
Algumas fazem sua estreia como a TP Industrial do Brasil PROMETEON TYRE GROUP, que produz e 
comercializa pneus para os segmentos de caminhão, ônibus, tratores e máquinas de construção e 
mineração com a marca Pirelli. A Fenatran acontece entre os dias 16 e 20 de outubro no São Paulo Expo, 
com mais de 350 marcas expostas e expectativa de 60 mil visitantes.
Enquanto TP, Mercedes-Benz e Truckvan já divulgaram algumas novidades que estarão no Salão, Peugeot e 
Goodyear por enquanto preferem manter segredo. A Fenatran apresentará cinco setores: fabricantes de 
caminhões, implementos rodoviários, gestão e rastreamento de frotas e bancos e serviços.
Com o portfólio de produtos quase todo definido para o Salão, a diretora de Marketing da TP Industrial do 
Brasil para América Latina, Ana Claudia Pugina, informou que a marca levará novidades como a linha dos 
pneus Pirelli da Série:01, além de apresentar o “pneu oficial da Fenatran” nesta edição.  A marca vai expor 
também o FR88, projetado com elementos de proteção no fundo dos sulcos que facilitam a expulsão de 
pedras, aumentando a durabilidade da carcaça e ampliando o índice de reconstrução.
No estande da TP, haverá uma parte exclusivamente dedicada ao serviço de reforma Novateck, 
desenvolvido para aumentar a valorização da carcaça do pneu por meio de três elementos chave: qualidade 
de concepção e produção do pneu, gama otimizada das bandas de rodagem Novateck e rede de 
reformadoras selecionadas e credenciadas.
A Truckvan, empresa especializada na fabricação de unidades móveis especiais e implementos rodoviários, 
irá expor um semirreboque com piso móvel para transporte de biomassa, que gera redução de custo e 
agilidade na entrega. A empresa também vai aproveitar o Salão para anunciar a sua entrada no segmento 
rodoferroviário. Na ocasião, a Truckvan lançará um conjunto mecânico para montagem em caminhão que o 
possibilita rodar tanto em rodovias como em ferrovias, fazendo manutenção além de construção de linhas 
novas.
“A Fenatran é a principal feira para a Truckvan, pois nos possibilita falar diretamente com nosso público-alvo 
e estreitar a nossa relação com clientes, parceiros e fornecedores”, destaca Alcides Braga, sócio-diretor da 
Truckvan.
Recentemente, a Mercedes-Benz anunciou que lançará na Fenatran a “Sprinter Edição Especial 20 anos no 
Brasil”. Esta é uma série única, exclusiva e limitada, de 20 unidades, que celebra as duas décadas da 
presença desta linha de produtos no mercado brasileiro. A edição comemorativa recebeu itens de segurança 
que são inéditos na linha Sprinter, como assistente de partida em rampa e câmera de ré. 
Além de MAN, Mercedes-Benz e Peugeot, outros fabricantes de caminhões também confirmaram presença 
na Fenatran: DAF, Ford, Iveco Scania e Volvo.
 Neste ano, a MOVIMAT – 32ª edição do Salão Internacional da Logística Integrada, acontecerá 
simultaneamente no mesmo local de exposições à FENATRAN 2017.
Serviço:
FENATRAN – 21ª Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas
Venha visitar o Transvias Stand G132
Data: 16 a 20 de outubro 2017
Horário: das 13h às 21h
Local: São Paulo Expo
Endereço: Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 - São Paulo
www.fenatran.com.br
MOVIMAT - 32ª edição do Salão Internacional da Logística Integrada
Data: 16 a 19 de outubro 2017
Horário: das 13h às 20h
Local: São Paulo Expo
Endereço: Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5  - São Paulo
www.expomovimat.com.br

Fenatran e Movimat começam esta semana
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                          Roubo de cargas teve queda de 24% em setembro, diz secretário de Segurança

O índice de roubo de cargas no Estado do Rio teve queda de 24% em setembro deste ano, em relação ao mesmo mês do ano passado, 
segundo o Instituto de Segurança Pública. O número de ocorrências registradas caiu de 892 para 676. O dado foi divulgado à imprensa pelo 
secretário de Segurança, Roberto Sá, em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira no Centro Integrado de Comando e Controle, na 
Cidade Nova, após uma reunião com o grupo integrado de enfrentamento a roubo de cargas.
 
- É uma redução expressiva, que mostra que estamos no caminho certo, e é fruto da criação, em maio, de um programa de integração com a 
Polícia Rodoviária Federal e com a Força Nacional de Segurança Pública nas áreas em que esse indicador era mais expressivo. Há quatro 
meses, o número de registros de ocorrência vem caindo (em agosto deste ano, foram 843 registros, de acordo com o ISP) e, pela primeira vez, 
ele foi menor do que o mesmo mês do ano passado - disse Roberto Sá
 
Apesar da redução, o secretário reconhece, no entanto, que os números ainda são elevados:
 
- Os números ainda são altos, infelizmente. E o acumulado de janeiro a setembro ainda é alto - avaliou.
 
O secretário afirmou ainda que, nos últimos quatro meses, foram feitas "ações importantes para prisões de roubadores de carga com as Forças 
Armadas" e admitiu que houve uma mudança na mancha criminal, antes concentrada nas imediações dos morros do Chapadão e da Pedreira, 
na Zona Norte do Rio, e hoje espalhada por outras favelas, como Maré e Vila Kennedy, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte 
Rodoviário de Cargas do Rio de Janeiro (Sindicarga).
 
- Houve uma mudança na dinâmica do crime, de local e horário, o que fez com que a gente deslocasse a ação das forças policiais, para 
acompanhar a mudança da mancha criminal, o que propiciou uma redução nesses indicadores - concluiu Roberto Sá. - Quero atribuir esse 
resultado expressivo à coalização das forças que estão lutando contra o crime e agradecer às polícias civil, militar, Rodoviária Federal, à Força 
Nacional de Segurança Pública e às Forças Armadas.

                                                                                                                                                                                                        Fonte: Portal NTC

                                 

                         Encontro internacional debaterá eficiência energética no transporte
         Evento é resultado de uma parceria com o Ministério dos Recursos Naturais do Canadá e com o Conselho Internacional de Transporte Limpo

No dia 19 de outubro ocorrerá, na sede da CNT (Confederação Nacional do Transporte), em Brasília, o Encontro Internacional Eficiência 
Energética e Educação, evento promovido pelo SEST SENAT em parceria com a CNT e com o ITL (Instituto de Transporte e Logística). 

O encontro tem o objetivo de debater e compartilhar estratégias eficazes para a eficiência energética no Brasil e no mundo. Serão abordados 
temas como as ações de eficiência energética com foco no setor de transporte brasileiro, o panorama internacional das ações de eficiência 
energética e o Programa de Aperfeiçoamento para Eficiência Energética do SEST SENAT.

A iniciativa é resultado de um acordo internacional de cooperação técnica firmado pela CNT e pelo SEST SENAT com o NRCan (Natural 
Resources Canada, o Ministério dos Recursos Naturais do Canadá) e o ICCT (International Council on Clean Transportation, o Conselho 
Internacional de Transporte Limpo). 

O evento terá início às 8h. A participação é gratuita. Para se inscrever e obter mais informações, envie e-mail para 
eficienciaenergetica@sestsenat.org.br.

Novos cursos

Por meio dessa cooperação também será viabilizada, no SEST SENAT, a oferta de cursos com certificação internacional sobre eficiência 
energética. As novas qualificações terão como foco três frentes estratégicas: condução econômica, gestão de combustível e gestão de frotas. 
A meta é capacitar os trabalhadores do setor para atingir melhores níveis de eficiência energética no transporte de cargas e de passageiros. 

Economia de combustível 

Dados da Sondagem CNT de Eficiência Energética no Transporte Rodoviário de Cargas mostram, por exemplo, que somente o treinamento de 
motoristas de caminhão pode gerar 12% ou mais de economia de diesel. O gasto com combustível representa cerca de 30% a 40% do custo 
operacional do transporte rodoviário de cargas.

Despoluir

Para promover o desenvolvimento da atividade transportadora de forma sustentável e economicamente viável, a CNT e o SEST SENAT 
realizam, há 10 anos, o Despoluir – Programa Ambiental do Transporte. A iniciativa trabalha com diferentes projetos, em parceria com 
transportadores, caminhoneiros autônomos, taxistas, usuários do transporte e sociedade.
As ações do programa proporcionam redução de custos, aumento da eficiência operacional, geração de novas oportunidades de negócios e, 
principalmente, qualidade de vida para os trabalhadores do transporte.

                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                  Fonte: CNT
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               Governo amplia prazo para adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária
                               Nova oportunidade para os contribuintes regularizarem dívidas tributárias vai até 31 de outubro
            
O governo federal ampliou, mais uma vez, o prazo para adesão ao Pert (Programa Especial de Regularização Tributária). A nova data-limite é 
31 de outubro. A prorrogação do prazo está prevista na MP (Medida Provisória) nº 804/2017, publicada em edição extra do Diário Oficial da 
União na última sexta-feira (29/9). Até então, o prazo se encerraria no dia 29 de setembro.

Por meio do programa, contribuintes pessoa física ou jurídica podem negociar dívidas vencidas com a Fazenda Nacional, em condições 
especiais.

A MP 804, de 2017, também estabelece que os contribuintes que optarem pelo Pert no mês de outubro devem pagar as prestações dos 
meses de agosto e setembro juntamente com a prestação relativa ao mês de outubro de 2017. 

As demais regras permanecem inalteradas, de forma que quem optar pelo Pert em outubro poderá regularizar sua situação junto à Receita 
Federal por uma das seguintes modalidades: 

I - pagamento em espécie de 20% da dívida, sem reduções, sendo 12% em outubro, 4% em novembro e 4% em dezembro, e liquidação do 
restante com a utilização de créditos de prejuízo fiscal (PF) e base de cálculo negativa da CSLL (BCN) ou de outros créditos próprios 
relativos a tributos; 

II - pagamento da dívida em 120 prestações, com valores reduzidos nos três primeiros anos: no primeiro ano, por exemplo, o valor da 
prestação é 0,4% do valor da dívida; ou 

III - pagamento em espécie de 20% da dívida, sem reduções, sendo 12% em outubro, 4% em novembro e 4% em dezembro, e o restante em 
uma das seguintes formas: 

        a) quitação em janeiro de 2018, em parcela única, com reduções de 90% de juros e de 50% das multas; 

        b) parcelamento em até 145 vezes, com reduções de 80% dos juros e de 40% das multas; ou 

        c) parcelamento em até 175 vezes, com reduções de 50% dos juros e de 25% das multas, com parcelas correspondentes a 1% da 
receita bruta do mês anterior, não inferior a 1/175 da dívida consolidada. 

O contribuinte com dívida inferior a R$ 15 milhões que optar pela terceira modalidade tem o benefício adicional de pagar em 2017 apenas 
7,5% da dívida (4,5% em outubro, 1,5% em novembro e 1,5% em dezembro), podendo ainda utilizar eventuais créditos que possua para 
liquidar o restante da dívida.

                                                                                                                                                                                             Fonte: Receita Federal

                                                               Exame toxicológico tem novas regras

Contran publicou resolução que altera normas para o teste que detecta o contato do condutor com substâncias psicoativas, através da 
análise de cabelo, pelo ou unha

O Contran (Conselho Nacional de Trânsito) alterou as regras para realização do exame toxicológico. As mudanças estão previstas na 
resolução nº 691, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (28/9). O exame é exigido para motoristas com categorias C, D e E 
da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O teste utiliza avançada tecnologia capaz de detectar o contato do condutor com substâncias 
psicoativas, através da análise de cabelo, pelo ou unha.
A partir de agora, o exame toxicológico deixa de ser parte do exame de aptidão física e mental e passa a integrar o próprio processo de 
habilitação, renovação e mudança para as categorias C, D e E, conforme determina a lei 13.103/2015.
Outra mudança visa a garantir que as etapas do exame sejam protegidas por cadeia de custódia com validade forense, ou seja, que tenham 
validade legal, incluindo desde o procedimento de coleta do material biológico até a inclusão na base de dados do Registro Nacional de 
Condutores Habilitados (Renach) e a entrega do laudo do exame ao condutor. Todos os procedimentos do exame deverão ter garantia do 
sigilo e da sua rastreabilidade operacional, contábil e fiscal do processo.
A validade do exame toxicológico aumentou de 60 para 90 dias. Esse prazo será contado a partir da data da coleta da amostra, podendo seu 
resultado ser utilizado também para fins da legislação trabalhista.
A validade do credenciamento dos laboratórios aumentou de 2 para 4 anos, podendo ser revogado a qualquer tempo, se os credenciados 
não mantiverem os requisitos exigidos pelo Denatran (Departamento Nacional de Trânsito).
A coleta do material para o exame ocorrerá em PLCs (Postos de Coleta Laboratorial) e a comercialização dos exames só poderá ser feita 
diretamente pelos laboratórios credenciados pelo Denatran, não sendo permitido que os PCL revendam os exames toxicológicos ou façam 
qualquer cobrança direta ao condutor.
As novas regras dão garantia de que os laboratórios credenciados terão que entregar o resultado do exame ao condutor no prazo máximo de 
15 dias contados a partir da coleta e deverão disponibilizar Médico Revisor - MR com capacidade técnica para interpretar os laudos 
toxicológicos positivos, relacionando ou não o uso de determinada substância com tratamento médico do motorista.
Para garantir que todas as regras estão sendo cumpridas, o Departamento Nacional de Trânsito, anualmente e a qualquer tempo, fiscalizará 
in loco os laboratórios credenciados para verificar a manutenção dos requisitos e documentos pertinentes e necessários ao credenciamento.
Uma mudança significativa, em relação às regras anteriores, foi a inclusão da obrigatoriedade de que os laboratórios credenciados pelo 
Denatran, assim como os laboratórios de apoio, passam a ficar obrigados a realizar auditorias periódicas regulares, com periodicidade de um 
ano, que deverão incluir três programas, um de Ensaios de Proficiência, um de Amostras Cegas e outro de Controle de Qualidade nas 
Etapas da Cadeia de Custódia.
Os laboratórios já credenciados pelo Denatran têm prazo de 90 dias para adotar as novas medidas.
Segundo o Ministério das Cidades, as alterações na norma vieram com o objetivo de aprimorar os procedimentos, definir todas as etapas e 
garantir maior segurança dos resultados do exame.

                                                                                                                                                                                                     Fonte: Portal CNT

 



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

                     Apresentação do Programa na mão certa

O Pacto Empresarial Contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 
nas Rodovias Brasileiras é a espinha dorsal do Programa Na Mão Certa. São 
seis compromissos, que marcam uma aliança entre as empresas, na busca de 
um objetivo comum: acabar com a exploração sexual de crianças e 
adolescentes nas estradas. Proposto pela Childhood Brasil e pelo Instituto 
Ethos, o Pacto Empresarial tem como finalidade estimular a empresa a 
assumir, publicamente, seu compromisso com a causa. Para efetivar seu 
compromisso, a empresa passa a realizar uma série de ações, sistematizadas 
pelo Programa Na Mão Certa.

1- Melhorar as condições de trabalho do caminhoneiro, incluir o tema nos 
treinamentos desse profissional edifundir boas práticas.

2-Participar continuamente de campanhas para erradicar o problema.

3-Estabelecer relações comerciais com fornecedores que estejam 
compromissados com os princípios do Pacto.

4-Informar e incentivar seus funcionários a participar de ações para eliminar o 
problema.

5-Apoiar projetos de atenção a crianças e adolescentes vítimas de exploração 
sexual ou vulneráveis a ela, com recursos próprios e/ou do Fundo da Infância e 
da Adolescência (FIA), em parceria com governos e/ou organizações sem fins 
lucrativos.

6-Monitorar os resultados de suas ações e divulgá-las para a sociedade.

7-No caso de federações e entidades empresariais representativas, 
considerando que estas não possuem poder fiscalizador, o compromisso 
consiste em recomendar a seus associados que observem as práticas 
recomendadas no pacto. Assinar o Pacto não é apenas um ato de simpatia 
com a causa. É o compromisso efetivo de que a empresa vai melhorar suas 
práticas e sensibilizar sua rede de negócios para enfrentar a exploração de 
crianças e adolescentes nas estradas.                                                                  
                                                                                             Fonte: Na mão certa 

                     Coluna do Éverton

Caríssimos motoristas, somos certificados pela
SASSMAQ, com isto, todos já sabem que precisamos
manter em dia os exames médicos e dos veículos,
entrem em contato pelo fone: (51) 99701-1574 para
verificar a validade de seus exames e veículo.

                     Coluna do Ailson

Srs. Motoristas evitarem o pernoite nos estados
de Santa Catarina e Paraná, pois, o foco de
roubos está elevado nestas regiões, utilizarem
somente postos autorizados para paradas de
manutenção, refeição e abastecimento.
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