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   Agenda 

Dia da Decl. Universal Dir. Humanos: 10 de Dezembro;
Dia do Inicio do Verão: 21 de Dezembro;
Dia do Natal: 25 de Dezembro;
Dia do Réveillon: 31 de Dezembro.
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Fonte: G1

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vai mudar novamente e abandonar o formato em papel para virar um 
cartão de plástico com microchip, que reunirá informações do motorista.
Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que será publicada ainda nesta semana, 
promete que a mudança será feita até 1º de janeiro de 2019 - prazo final de adaptação dos Detrans 
estaduais ao novo modelo.
Ainda não há informações sobre possíveis diferenças no valor para tirar ou renovar a carteira de motorista - 
cada Detran deve definir o valor no momento da adoção da tecnologia.
Quem tiver o documento válido em papel não será obrigado a fazer a troca, que ocorrerá na hora da 
renovação.

De acordo com o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, a nova CNH deve reduzir as fraudes e aumentar a 
durabilidade do documento, além de possibilitar integração com outros países.
O formato de cartão "inteligente" se assemelhará a um cartão de débito/crédito convencional, com chip e 
gravação a laser dos dados do motorista.
A novidade também abre as portas para que o documento se torne mais "universal", podendo (no futuro) 
servir para pagamento de pedágio ou transporte de ônibus e metrô, controle de acesso a prédios públicos e 
identificação biométrica (com cadastro das digitais no chip).
Essas funcionalidades poderão existir por meio de convênios entre entidades públicas ou privadas com 
autorização do Denatran.
Metamorfose constante
A CNH teve diversas mudanças recentemente. Em janeiro deste ano, ela passou a ser emitida em um novo 
visual, com mais itens de segurança, marcas d'água e itens holográficos.
Em maio, o documento recebeu também o QR-Code - um código que permite checar os dados do motorista 
por meio de leitura com a câmera do smartphone.
Mas esse visual terá vida curta. Segundo o Ministério das Cidades, um estudo feito pela Universidade de 
Brasília (UNB) recomendou a alteração para o formato em cartão.
Além do documento físico, uma versão digital da CNH passou a ser oferecida em alguns estados desde 
outubro deste ano. Até 1º de fevereiro de 2018 o documento eletrônico, com acesso pelo celular, deve estar 
disponível em todo o país.
Também neste ano, foi criado o projeto para a Identificação Civil Nacional (ICN), que reunirá RG, título de 
eleitor, CPF e cadastro biométrico em um único cartão. A CNH e o passaporte continuarão separados.

CNH vai virar cartão com chip até 2019
Carteira de habilitação será modernizada para concentrar dados do motorista e dificultar fraudes, segundo o Ministério das Cidades
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                                            Transporte é o maior segmento do setor de serviços

O boletim Economia em Foco divulgado pela CNT (Confederação Nacional do Transporte) na terça-feira (12) aponta que as atividades de 
transporte, serviços auxiliares ao transporte e correios lideraram a receita operacional líquida do setor de serviços no ano de 2015, 
respondendo por 29,3% do total. A publicação analisa os resultados da PAS de 2015 (Pesquisa Anual de Serviços) do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), divulgada neste ano. 
 
“Os serviços de transporte têm um papel estratégico na economia brasileira, com as empresas atuando em território nacional e integradas às 
cadeias de produção e distribuição de bens, em especial no escoamento da produção agrícola, mineral e industrial para o mercado externo e na 
movimentação de mercadorias para consumo intermediário e final das empresas e das famílias internamente”, destaca a CNT no Economia em 
Foco. 
 
O número de empresas em atividade no segmento foi de 187,6 mil (14,5% do total de empresas pesquisadas pela PAS), sendo que 63,4% são 
do setor rodoviário de cargas, 13,9% do setor de armazenamento e atividades auxiliares, 17,7% no rodoviário de passageiros. As demais 
modalidades (aéreo, aquaviário, ferroviário e metroferroviário), juntas, representam menos de 1% do total.

                                                                                                                                                                                                        Fonte: Portal NTC

                                 

                            Inspeção veicular será obrigatória no país todo até o final de 2019

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou nesta sexta-feira (8) as regras do programa de inspeção técnica veicular, que será 
obrigatória no país inteiro até 31 de dezembro de 2019.
A vistoria será implantada para verificar as condições de segurança e de emissões de poluentes dos veículos em circulação no Brasil.
 
A resolução nº 716 não define o valor que os proprietários deverão desembolsar. Cada Detran definirá este valor, que deverá ser igual para 
todos os municípios dentro de um mesmo estado ou Distrito Federal.
Quem deverá fazer?
 
Os veículos particulares novos de até 7 lugares ficarão isentos nos primeiros 3 anos de vida, desde que não tenham modificações e não se 
envolvam em acidentes com danos médios ou graves.
 
Para os de propriedade de empresas (pessoa jurídica), a isenção será nos 2 primeiros anos.
 
A inspeção será a cada 6 meses para veículos de transporte escolar e a cada ano para os de transporte internacional de cargas ou 
passageiros. Modelos de coleção ou de uso militar estão isentos.
Quando vai começar?
 
De acordo com a instrução do Contran, cada Detran deverá apresentar um cronograma para implantar a inspeção até 1º de julho de 2018. 
Então até lá, os proprietários devem saber as datas por tipo de veículo e final da placa.
 
Até 31 de dezembro de 2019, o programa deve estar operando em todos os estados. A vistoria deverá ser feita pelo próprio Detran ou então por 
empresas credenciadas, com equipamentos aprovados pelo Inmetro.
Quais são as exigências?
 
No primeiro ano, serão reprovados veículos com "defeito muito grave" em qualquer lugar, "defeito grave" nos freios, pneus, rodas ou 
"equipamentos obrigatórios".
 
Também não passarão modelos que emitem mais poluentes e barulho do que o permitido ou que estejam utilizando equipamentos proibidos.
 
Nos anos seguintes, as exigência ficarão maiores. A partir do segundo ano de operação do programa, "defeito grave" na direção também será 
suficiente para a reprovação.
 
Já no terceiro ano, não receberão o certificado de inspeção todos os veículos que apresentarem defeito muito grave ou grave para os itens de 
segurança, ou não atenderem os requisitos de emissão de poluentes e ruídos.
Todos os "defeitos leves" serão registrado no documento. Caso o mesmo problema leve se repita na próxima inspeção, ele passará a ser 
considerado grave.
 
A resolução não esclarece o que são defeitos muito graves, graves ou leves.
 
E se não passar?
 
Em caso de problemas, o proprietário do veículo será comunicado dos defeitos e deverá fazer os reparos necessários. Depois disso, ele deverá 
se apresentar para uma nova inspeção.
 
De acordo com a resolução, a primeira reinspeção será "isenta da remuneração do serviço no mesmo operador, desde que obedecidos os 
prazos estabelecidos pelo órgão executivo de trânsito".
E se eu não fizer a inspeção?
 
A inspeção veicular já estava prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), só não tinha regulamentação. O não cumprimento da lei será 
considerado infração grave, com multa de R$ 195,23 e retenção do veículo.
Sem a vistoria também não será possível fazer o licenciamento do carro.

                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                    Fonte: CONTRAN      
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                                      Multa em veículos de pessoas jurídicas terá valores multiplicados
            

Empresas precisarão tomar mais cuidado com infrações cometidas por seus motoristas e funcionários. O Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) regulamentou a aplicação de multa para pessoa jurídica proprietária do veículo quando não ocorre a 
identificação do condutor infrator.

Hoje, a empresa recebe duas autuações: a primeira pela infração, e a segunda, uma multa NIC (não indicação do condutor), 
cujo valor é igual ao da primeira.

Com a nova regra, se a mesma infração for registrada em até um ano após a primeira ocorrência, as multas seguintes terão seu 
valor multiplicado pela quantidade de vezes que o veículo autuado não tiver indicação de motorista.

Essas mudanças trazem dúvidas a respeito de quem paga. As leis trabalhistas deixam claro que a multa só poderá ser 
descontada do salário do funcionário caso o contrato de trabalho contemple esse acordo.

Caso o motorista tenha cometido a infração propositalmente, a multa será de quem estava dirigindo o veículo.

No caso de infrações que indiquem um problema no próprio automóvel, como um farol queimado, por exemplo, o valor da multa 
fica a cargo da própria empresa, pois contempla um item de manutenção que não é de responsabilidade do funcionário.

Um dos objetivos das mudanças é coibir o cometimento de infrações consentidas pela pessoa jurídica (PJ). Ou seja, às vezes 
pode ser vantajoso pagar uma multa dobrada e manter planos comerciais. A partir de agora, esse tipo de prática passa a causar 
mais impacto no caixa.

                    Ativa Logística é homenageada pela CHILDHOOD Brasil por meio do programa Na Mão Certa

A Ativa Logística foi selecionada pela Childhood Brasil, por meio do Programa Na Mão Certa, como empresa que cumpre todos 
os requisitos do Pacto Empresarial contra exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas brasileiras. O 
reconhecimento foi marcado com uma homenagem, no dia 4 de dezembro, durante o 11º Encontro Anual Na Mão Certa, que 
ocorreu na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na capital paulista.

A Ativa foi representada por Davilson de Almeida (diretor de Relações Institucionais), Ubiraci Vicente e Thamires Ramos, 
respectivamente, coordenador e assistente de Marketing, além do  motorista José Luiz Santana de Jesus. “A Ativa sente-se feliz 
com o reconhecimento, mas é um dever nosso, como empresa e cidadãos, atuarmos como agentes de proteção dos direitos de 
crianças e adolescentes. E temos propagado a importância do programa entre nossos motoristas e parceiros”, afirma Almeida. 

A Childhood Brasil trabalha para influenciar a agenda de proteção da infância e adolescência no país, seja em parceria com 
empresas, com a sociedade civil ou com o governo. A organização tem o papel de garantir que os assuntos relacionados ao 
abuso e a exploração sexual sejam pauta de políticas públicas e privadas oferecendo informação, soluções e estratégias para os 
diferentes setores da sociedade.  

A Ativa Logística reúne 17 unidades localizadas nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná 
e Santa Catarina. Ao todo, são 2.130 funcionários para garantir, com qualidade, as 150 mil entregas mensais em 2,5 mil 
municípios pelo país. 

                                                                                              Fonte: Portal NTC



Futuro é elétrico também para os caminhões

                                               

A eletrificação é um caminho que já está sendo trilhado pelos automóveis há algum tempo. Em outros países, em especial nos europeus, 
já há grande oferta de modelos de propulsão verde e infraestrutura de recarga. Parece natural, então, que essas tecnologias estejam 
começando a chegar aos veículos pesados: vários fabricantes têm apostado que o futuro do transporte rodoviário de carga também será 
movido por baterias e motores elétricos.
 
A Mercedes-Benz é um exemplo disso: enquanto sua subsidiária de automóveis já conta com uma gama de modelos elétricos e híbridos, 
a divisão de caminhões vende normalmente, na Europa e na América do Norte, alguns veículos comerciais leves de propulsão verde. No 
ano passado, a empresa deu um novo passo ao apresentar, ainda como veículo conceitual, o E-Truck, um caminhão pesado movido 
unicamente por eletricidade.
 
Desenvolvido com o objetivo de fazer entregas em centros urbanos, o E-Truck tem Peso Bruto Total (PBT) de 26 t e autonomia de 
aproximadamente 200 km. Neste ano, algumas empresas alemãs já começaram a receber as primeiras 150 unidades: o número limitado é 
para avaliar o comportamento do veículo em uma situação real de funcionamento. Com o tempo, a Mercedes vai fabricar mais unidades e 
entregá-las a operadores de outros países.
 
Outra empresa que está apostando na eletrificação é a fabricante de motores Cummins, que apresentou neste ano, nos EUA, seu primeiro 
protótipo de caminhão com propulsão 100% verde. Batizado de Aeos, o cavalo mecânico com tração 4x2 tem PBT de 33,7 t e capacidade 
para conduzir quase 20 toneladas de carga, e pode ser utilizado para transporte rodoviário, entregas urbanas e atividades portuárias. Na 
configuração básica, o modelo tem autonomia de 160 km, mas há uma versão com raio de ação maior, capaz de rodar 482 km. A recarga 
da bateria dura uma hora, mas a empresa pretende baixar esse tempo para 20 minutos até 2020.
 
A Cummins planeja colocar seu primeiro motor totalmente elétrico no mercado em 2019, para equipar ônibus e caminhões de menor porte. 
No ano seguinte, será a vez de uma motorização híbrida.
 
VANTAGENS

Livre de poluição. Os caminhões elétricos não emitem gases na atmosfera e tampouco fazem barulho.
 
Desempenho. Os pesados verdes levam vantagem em performance. A Cummins afirma que o Aeos proporciona acelerações até 35% 
mais rápidas em comparação a um veículo similar com motor de 11 L ou 12 L.
 
Economia. Segundo a Tesla, o valor gasto com eletricidade pode chegar a 50% do custo do abastecimento de um caminhão equivalente 
movido a diesel.
 
Era do motor a combustão ainda não chegou ao fim
Apesar da tendência de toda a indústria automobilística apontar para um futuro elétrico, a transição não deverá ser imediata. Os motores a 
combustão ainda devem durar mais algum tempo, principalmente em mercados menos desenvolvidos como o brasileiro. Para Paulo 
Roberto Garbossa, consultor da ADK Automotive, o país precisa crescer economicamente para viabilizar novos tipos de propulsão: “Nosso 
mercado de caminhões está começando a se recuperar de um período de crise. As vendas precisam engrenar de novo para que as 
empresas façam investimentos em tecnologias”, pondera.
 
O especialista, porém, acredita na globalização dos motores elétricos a médio ou longo prazo. “Vai se tornar realidade em nível mundial. 
Hoje, todas as multinacionais estão desenvolvendo elétricos, e elas podem passar as matrizes com essas tecnologias para suas filiais em 
qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil. Isso, por sua vez, deve desenvolver fornecedores locais”, prevê.
 
Para Garbossa, porém, os fabricantes de veículos elétricos ainda têm algumas limitações para superar: “O maior desafio ainda é o 
tamanho das baterias. O desenvolvimento de outras questões, como a autonomia, já está avançado”, conclui.
Tesla já apresentou seu primeiro veículo pesado
A Tesla, fabricante automotiva que só utiliza motores elétricos, não quer ficar de fora do segmento de transporte e já apresentou o Semi 
Truck. As promessas da Tesla para seu primeiro caminhão são muitas. A começar pela capacidade de rodar 800 km com uma carga de até 
36 mil quilos – e outros 650 km depois de uma carga de 30 minutos em estações alimentadas por energia solar. Para isso, contribui, 
indiretamente, o visual futurista. Primeiro, pela questão aerodinâmica. Mas, principalmente, porque foi conquistado a partir do uso de fibra 
de carbono, que garante uma boa redução de peso do veículo.
 
A Tesla não informa detalhes sobre a bateria que equipa o Semi, mas ela vai da base do veículo até seu segundo nível, no espaço à frente 
do volante. O veículo é equipado com quatro motores iguais ao que move o Model 3, posicionados na traseira da cabine. O preço final 
ainda não está definido, mas o sinal para a reserva nos EUA é de US$ 5.000, cerca de R$ 16 mil. (Márcio Maio/Auto Press)
 
Modelo verde nacional entra em ação em 2018
O Grupo Volkswagen Truck & Bus, detentor das marcas Man, Scania e Volkswagen Caminhões, também está desenvolvendo tecnologias 
de propulsão elétrica em nível mundial. Curiosamente, um dos primeiros produtos a usar esse tipo de tecnologia surgiu pelas mãos do 
setor brasileiro de engenharia: trata-se do e-Delivery, um caminhão leve 100% elétrico.
 
O modelo é equipado com um motor de 109 cv de potência e 50,3 kgfm de torque. Segundo o fabricante, é possível restabelecer cerca de 
30% da carga da bateria em 15 minutos de conexão com a tomada. Há ainda um freio regenerativo que recupera até 30% da energia 
cinética. A autonomia é de 200 km.
 
A Volkswagen Caminhões pretende produzir o e-Delivery em série, em versões de 9 t e 11 t, a partir de 2020. A partir do ano que vem, o 
veículo entra em uma fase de testes práticos: algumas unidades entregarão bebidas da empresa Ambev.

                                                                                                                                                                                              Fonte: Portal NTC
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Frases de Para-choque

TIRINHAS

O Dia Internacional dos Direitos Humanos e a proteção integral da 
infância no Brasil

A Childhood Brasil, organização que atua no campo de direitos humanos com foco no direito das 
crianças e adolescentes, celebra hoje, 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos 
Humanos. A data foi instituída em 1950, dois anos após a Organização das Nações Unidas (ONU) 
adotar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, como marco legal regulador das 
relações entre governos e pessoas. Publicada após a barbárie da Segunda Guerra Mundial, a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos teve o intuito de construir um mundo sob novos 
alicerces ideológicos: nos 30 artigos do documento estão descritos os direitos básicos que 
garantem uma vida digna para todos os habitantes do mundo (liberdade, educação, saúde, 
cultura, informação, alimentação e moradia adequadas, respeito, não-discriminação, entre outros). 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o documento traduzido no maior número de 
línguas. Tornou-se, portanto, um marco normativo que serve de guia para as condutas de 
governos e cidadãos. Seus princípios inspiraram e estão amplamente disseminados no arcabouço 
legal dos mais diversos países, assim como nos inúmeros tratados internacionais que versam 
sobre o tema. Seus princípios estão detalhados em tratados internacionais tais como a 
Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, 
Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes 
e a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. A Convenção Internacional sobre os 
Direitos da Criança é um tratado que visa à proteção de crianças e adolescentes de todo o 
mundo, aprovada na Resolução 44/25 da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de 
novembro de 1989. Dentre os princípios consagradas pela Convenção, estão o direito à vida, à 
liberdade, as obrigações dos pais, da sociedade e do Estado em relação à criança e ao 
adolescente. Os estados signatários ainda se comprometem a assegurar a proteção de crianças e 
adolescentes contra as agressões, ressaltando em seu artigo 19 o combate à sevícia, exploração 
e violência sexual. O Brasil foi o primeiro país a transformar em lei o que preconiza a Convenção. 
Ela foi incorporada às leis nacionais por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
que é o conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção 
integral da criança e do adolescente, aplicando medidas e expedindo encaminhamentos para o 
juiz. É o marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes. O Dia 
Internacional dos Direitos Humanos é, portanto, um dia para a coletividade global relembrar da 
importância e do desafio que é assegurar a implementação na sua integridade da Declaração dos 
Direitos Humanos e dos tratados que dela se originaram, como é o caso do Estatuto da Criança e 
do Adolescente no Brasil. muitos benefícios.

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                        Fonte: Childhood Brasil

                     Coluna do Éverton

Desejo a todos um Feliz Natal e próspero Ano Novo
agradecemos a colaboração de todos que estiveram
conosco neste 2017, e, que em 2018  possamos
manter a parceria e ter um ano repleto de realizações.

                     Coluna do Ailson

Caro motorista faça do seu percurso uma escola 
e no final dela torne-se mestre, evitando
qualquer tipo de contratempo na viagem. 
Feliz Natal e Próspero Ano Novo!
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