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   Agenda 

Ano novo: 01 de Janeiro;
Dia de Reis: 06 Janeiro;
Dia do leitor: 07 de Janeiro;
Dia de São Sebastião: 20 de Janeiro;
Dia do Aniversário de São Paulo: 25 de Janeiro.
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Fonte: G1

Começa no dia 24 de janeiro o pagamento das cotas dos fundos dos programas de Integração Social (PIS) e 
de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) para pessoas com mais de 60 anos que 
trabalharam com carteira assinada antes da Constituição de 1988. A informação foi divulgada hoje (8) pelo 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

O crédito em conta automático para os beneficiários com conta corrente ou poupança individual na Caixa 
Econômica Federal e no Banco do Brasil será feito na noite do dia 22 de janeiro. Segundo o ministério, essa 
nova etapa de saques beneficia mais de 4,5 milhões de cotistas do PIS e do Pasep, que poderão efetuar o 
saque de R$ 7,8 bilhões disponíveis nas instituições financeiras.

O pagamento das cotas do PIS/Pasep para homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62 anos, 
assim como para os demais cotistas com mais de 70 anos, aposentados e herdeiros, será retomado a partir 
desta segunda-feira (8/1), nas agências e canais da Caixa e do Banco do Brasil.

Em dezembro do ano passado, o presidente Michel Temer assinou a medida provisória (MP) 813/17 que 
reduz para 60 anos a idade mínima para o saque das cotas do PIS/Pasep. Em agosto, o governo já tinha 
editado outra MP (797/17) liberando o saque para homens a partir de 65 anos e para mulheres a partir de 62 
anos. Até o fim de 2017, R$ 2,2 bilhões foram retirados de 1,6 milhão de contas.

Desde a criação do PIS/Pasep, em 1971, o saque total só podia ser feito quando o trabalhador completava 
70 anos, se aposentasse ou tivesse doença grave ou invalidez. As medidas provisórias flexibilizaram as 
restrições.

Quem contribuiu após 4 de outubro de 1988 não tem direito ao saque. Isso ocorre porque a Constituição 
daquele ano passou a destinar as contribuições do PIS/Pasep das empresas para o Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT), que paga o seguro-desemprego e o abono salarial, e para o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

É possível, por meio dos sites www.caixa.gov.br/cotaspis e www.bb.com.br/pasep, consultar se há saldo 
disponível para saque. Nas páginas, o trabalhador pode visualizar a data de início do pagamento e os canais 
disponíveis, além da melhor opção de pagamento, antes de se dirigir a um dos canais oferecidos.

Pagamento

Os herdeiros de cotistas falecidos também podem sacar os recursos. Eles deverão comparecer a qualquer 
agência da Caixa e do Banco do Brasil portando o documento oficial de identificação e o documento que 
comprove sua condição de beneficiário legal para fazer o saque.

O saque poderá ser feito por outra pessoa que não seja o beneficiário, mediante procuração particular, com 
firma reconhecida, ou por instrumento público que contenha outorga de poderes para solicitação e saque de 
valores do PIS/Pasep.

O saque será autorizado após a confirmação do direito nas agências bancárias. No caso do PIS, os 
pagamentos das cotas com valor até R$ 1,5 mil podem ser feitos no Autoatendimento da Caixa apenas com 
a senha do Cartão Cidadão. Caso tenha o cartão, o trabalhador poderá fazer o saque nas casas lotéricas e 
Caixa Aqui, mediante ainda a apresentação de documento oficial de identificação com foto.

Os saques de valores até R$ 3 mil podem ser feitos no Autoatendimento, lotéricas e Caixa Aqui com o 
Cartão do Cidadão, senha e documento de identificação. Os valores acima de R$ 3 mil devem ser sacados 
nas agências, apenas mediante apresentação do documento de identificação.

O saque das cotas do Pasep pode ser feito nas agências do Banco do Brasil, com apresentação de 
documento de identificação oficial com foto. Para aqueles que têm saldo de cotas no valor de até R$ 2,5 mil, 
está disponível solução para envio a outra instituição financeira, sem custos, pela internet ou pelos terminais 
de autoatendimento do banco.

Pagamento do PIS/Pasep para trabalhadores com mais de 60 anos começa dia 24
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                                  Régis Bittencourt é totalmente duplicada após 7 anos em obra

Trecho da Serra do Cafezal, o mais perigoso, foi inaugurado na terça (19/12/17). Duplicação da rodovia custou R$ 1,3 bilhão.

A duplicação da rodovia Régis Bittencourt, a BR-116, entre São Paulo e o Paraná, foi inaugurada nesta terça (19), depois de dez anos de 
privatizada. O maior gargalo na estrada, a Serra do Cafezal, foi aberto para os motoristas esta manhã.
A abertura das novas pistas da Régis Bittencourt foi um momento de festa com a presença de autoridades, um marco para deixar para trás uma 
história de tragédias...
Com 496 quilômetros a estrada que liga sul e sudeste é corredor de transporte também do Mercosul: 60 % dos mais de 25 mil veículos que 
passam aqui por dia são pesados. É demais para as pistas construídas nos anos 60. O caminho estreito, lento e acidentado passou a dar 
prejuízos.
“Os congestionamentos atraíram pra região ladrões de carga. A maioria dos caminhões que ali paravam eram saqueados, eram roubados, 
portanto nós tivemos um verdadeiro caos. Isso é custo Brasil na veia”, diz Urubatan Helou, vice-presidente da Associação Nacional do 
Transporte de Cargas e Logísticas.
Rodovia da morte
Por tudo isso e, principalmente pelos acidentes a Régis ganhou o codinome de rodovia da morte. Só em dois acidentes em 1993 foram 77 
mortos! Os protestos se multiplicaram, mas as obras de duplicação se arrastaram...  
Em 1997, estivemos na Régis Bittencourt quase na divisa com o Paraná para mostrar um dos motivos do atraso nas obras. No meio do caminho 
tinha uma pedreira. E no meio da pedreira treze casais de papagaios. Papagaios do peito roxo. Uma espécie em extinção.
Foram meses de atraso nesse trecho, mas não foi o único adiamento. Em 2008, as obras e a administração da Régis foram concedidas para a 
iniciativa privada. A duplicação total deveria ser concluída em 2013, mas os desafios ambientais e desapropriações atrasaram de novo a 
entrega.
Em 2011, voltamos Régis Bittencourt para mostrar a lentidão do último trecho nas obras de duplicação. A Serra do Cafezal é o pedaço mais 
perigoso da rodovia. E naquele dia, seis anos atrás, registramos uma história dramática.
Um caminhoneiro uruguaio se envolveu em um acidente que mutilou o motorista da carreta que vinha em sentido contrário.“Quantas famílias 
mais vão ter que chorar tragédia ali, isso que eu acho que teria que ter um pouco mais de atenção naquele trecho do Cafezal”, disse o 
caminhoneiro Jorge Aurélio Nantes em agosto de 2011.
Todo motorista que passa por aqui tem uma história ruim para contar. Lembranças que todos querem deixar para trás. As pistas duplas nos 30 
quilômetros da Serra do Cafezal cortam a floresta e passam pelo meio das rochas, quatro túneis e trinta e nove pontes e foram construídos pela 
concessionária Arteris com o custo de R$ 1,3 bilhão financiados pelo BNDES.
Na Serra do Cafezal o asfalto das pistas do sentido Curitiba só serão recapeados nos próximos meses. O último incomodo para  motoristas 
como o Luiz Carlos de Souza, que nos deu uma carona. “A quantidade enorme e absurda de caminhão que desce aqui tem que ter um asfalto 
preparado pra isso”, opina ele.
Mas o que está feito pode mudar a história da Régis Bittencourt. “É um novo momento basta agora que cada motorista cumpra o seu papel e 
respeitar a sinalização, nós teremos uma convivência extremamente importante, segura e com número de acidente menor”, diz Francisco Pires 
de Oliveira, Coordenador de Tráfego da Arteris Régis Bittencourt.
“Vai melhorar bastante, o fluxo vai ser bem melhor para se trabalhar”, aposta Luiz Carlos.

                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                        Fonte: Atribuna       

                                                       Bio5 planeja reciclar 20% dos pneus descartados no País

A Bio5 anunciou planos para reciclar cerca de 20% dos pneus descartados no País por processo de pirólise, com investimentos que deverão 
chegar a R$ 500 milhões em plantas especializadas. A primeira unidade já está em construção em Cuiabá, capital de Mato Grosso, onde a 
empresa informa que está investindo R$ 100 milhões por meio do fundo de participação (private equity) DMI Group, com instalação de 
equipamentos importados de países como China e Estados Unidos para processar cerca de 20 mil toneladas de pneus inservíveis por ano, 
equivalente a aproximadamente 4 milhões de unidades, o que representa 4% do volume de descarte anual no Brasil – em 2016 este número 
somou 450 mil toneladas de 91 milhões de unidades, segundo dados da Reciclanip, entidade criada em 2007 pelos principais fabricantes 
responsável por gerenciar o recolhimento e reciclagem de pneus. 
 Atualmente, mais da metade dos pneus descartados no Brasil é queimada como combustível em fornos de cimenteiras. O processo proposto 
pela Bio5 é considerado mais eficiente e sustentável, porque a pirólise faz a decomposição química em câmaras de aquecimento sem oxigênio, 
que por isso não emite monóxido de carbono na atmosfera. Todas as matérias contidas nos pneus, aço, negro-de-fumo, gás e o óleo 
combustível, são extraídas, separadas e recuperadas para reutilização. 
 O negro-de-fumo, pó utilizado para dar resistência à borracha do pneu, pode ser também reutilizado para pigmentação preta em geral, na 
produção de asfalto e confecção de tintas para impressora, por exemplo. Já o óleo extraído irá alimentar usinas de geração de energia elétrica, 
tanto para uso da própria planta de reciclagem como para a rede de distribuição. “Nossa planta será capaz de gerar energia elétrica suficiente 
para abastecer uma cidade de 28 mil habitantes”, afirma Robson Freitas, CEO da Bio5. 
 “A reciclagem via pirólise contribui com o meio ambiente, é sustentável e gera valor aos acionistas”, dia Freitas. A empresa aposta que o 
negócio da reciclagem de pneus de forma mais sustentável deverá crescer nos próximos anos, pois até agora todas as alternativas 
apresentadas para o futuro da mobilidade e do transporte, seja com veículos elétricos ou não, continua a rodar sobre pneus. Assim o descarte 
seguirá sendo um problema, pois um pneu pode demorar 700 anos para se decompor na natureza. Segundo dados da Bio5, a cada ano são 
descartadas 13,5 milhões de toneladas e apesar de todos os esforços para dar destinação adequada ao material, grande parte ainda vai parar 
nos mares, rios e terrenos.
                                                                                                                                                                                                         Fonte: NTC
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                                            ESocial obrigatório para todos a partir de 2018
            

A nova plataforma do eSocial entrou em produção no dia 8 de janeiro para cerca de 14 mil empregadores do País. O eSocial é 
uma inovadora forma de prestar informações do mundo do trabalho, substituindo diversas obrigações acessórias existentes 
atualmente. Com isso há simplificação dos processos e significativos ganhos de produtividade para a economia brasileira, além 
do aumento da garantia dos direitos dos trabalhadores. 

No período entre 8 de janeiro e 28 de fevereiro de 2018, o sistema receberá apenas as informações cadastrais dos 
empregadores e as relativas às suas tabelas, tais como estabelecimentos, rubricas, cargos, etc. Somente a partir de março será 
possível o envio dos eventos não-periódicos. Até lá será possível fazer os ajustes necessários na qualificação cadastral dos 
funcionários, por exemplo. 

Cabe lembrar aos empregadores que não há obrigatoriedade de envio dos dados necessariamente nos primeiros dias, a 
empresa pode fazer os eventuais acertos necessários em seus sistemas internos, bem como se utilizar do ambiente de 
produção restrita para seus testes, para só depois começar a enviar informações à Base Nacional. Nos próximos dias estará 
disponível no portal do eSocial, o canal “Fale Conosco” onde serão recebidas as dúvidas e as críticas sobre o sistema.

 Destaca-se que o canal não fornecerá respostas individuais, porém, as perguntas serão catalogadas e publicadas com as 
respectivas respostas no “Perguntas Frequentes”, valendo, então, para todos os contribuintes. O envio das informações em 
fases se dá em atendimento do governo às solicitações de empresas e de confederações participantes do projeto, com o 
objetivo de facilitar a adoção dos novos procedimentos. Também, com a centralização das informações de forma consistente, o 
eSocial amplia a capacidade de fiscalização do Estado e pode auxiliar de forma mais efetiva na formulação de políticas públicas 
do País.

Veja as principais orientações:

Os eventos devem ser transmitidos unicamente por meio de sistemas próprios dos empregadores (ou seus contadores) via Web 
Service. Não há uma página web com interface gráfica, nos moldes do Módulo Doméstico.

As empresas que queiram contestar sua obrigatoriedade em utilizar o eSocial em janeiro/2018, pois não se enquadram nos 
critérios da Resolução nº 03 do Comitê Diretivo do eSocial, deverão entrar em contato com os órgãos integrantes através do 
link: Contestação de Obrigatoriedade ao eSocial. O mesmo procedimento se aplica para empresas que estão obrigadas a 
prestar informações, mas não constam na relação do primeiro grupo. 

Confira abaixo o cronograma de implantação:

***Etapa 1 - Empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões 

Fase 1: Janeiro/18 –  Apenas informações relativas às empresas, ou seja,  cadastros do empregador e tabelas

Fase 2: Março/18 –  Nesta fase, empresas passam a ser obrigadas a enviar  informações relativas aos trabalhadores e seus vínculos  com 
as empresas (eventos não periódicos), como  admissões, afastamentos e desligamentos

Fase 3: Maio/18 –  Torna-se obrigatório o envio das folhas de pagamento

Fase 4: Julho/18 –  Substituição da GFIP (Guia de Informações à Previdência  Social) e compensação cruzada

Fase 5: Janeiro/19 –  Na última fase, deverão ser enviados os dados de segurança  e saúde do trabalhador

***Etapa 2 - Demais empresas privadas, incluindo Simples, MEIs e pessoas físicas (que possuam empregados)

Fase 1: Julho/18 –  Apenas informações relativas às empresas, ou seja,  cadastros do empregador e tabelas

Fase 2: Set/18 –  Nesta fase, empresas passam a ser obrigadas a enviar  informações relativas aos trabalhadores e seus vínculos  com as 
empresas (eventos não periódicos), como  admissões, afastamentos e desligamentos

Fase 3: Nov/18 –  Torna-se obrigatório o envio das folhas de pagamento

Fase 4: Janeiro/19  –  substituição da GFIP (Guia de informações à Previdência  Social) e compensação cruzada

Fase 5: Janeiro/19  –  Na última fase, deverão ser enviados os dados de segurança  e saúde do trabalhador

                                                                  

                                                                                                                                                                                  Fonte: NTC



Número de acidentes nas rodovias federais em 2017 apresenta queda de 10,8%

                                               

Apesar das tragédias registradas na BR-101 durante o ano de 2017, o índice de acidentes nas rodovias federais foi menor em relação ao 
ano de 2016. Segundo o balanço de atividades da Polícia Rodoviária Federal, divulgado na última segunda-feira (8), em 2017 foram 
registrados 2.979 acidentes, que deixaram 3.401 pessoas feridas e levaram a 201 óbitos.
 Em relação ao ano de 2016, esses números representam uma queda de 10,8% no total de acidentes e 9,2% no de feridos, já que foram 
registrados 3.342 acidentes com 3.746 feridos. Em relação ao número de mortos, o índice foi o mesmo nos dois anos. 
 Ainda de acordo com o Balanço da PRF, a maioria dos acidentes é ligado ao comportamento humano. Das ocorrências que resultaram 
em mortes, as principais causas foram a falta de atenção, a desobediência à sinalização, velocidade incompatível, não guardar distância 
de segurança e ingestão de álcool.
 O especialista em Logística e Transporte e Especialista em Direito, Educação e Segurança no Trânsito, Josimar Amaral, explica que um 
ponto importante para evitar isso é a conscientização, tanto de quem já é habilitado quanto de quem ainda vai tirar a habilitação.
 "Como não há investimento na conscientização, quando o motorista pega o veículo sem o devido preparo, ele vai para a rodovia e faz 
com que a norma vá de acordo com o seu interesse. Isso muda quando sabe que vai ser punido. Há 10 anos, o pai que não pedia o filho 
para usar o veículo, hoje vê o filho na condução do veículo, talvez cometendo a mesma infração", afirma. 
 Ainda de acordo com ele, apesar de algumas regiões apresentaram redução no número de mortos no trânsito, a situação nas rodovias 
têm se tornado quase que incontrolável.
 "Estamos chegando à um ponto quase incontrolável. Algumas regiões reduziram a morte no trânsito, mas nas rodovias os números ainda 
são assustadores. Temos visto que o Governo tem feito campanhas, mas infelizmente só isso não é o suficiente. Temos que trabalhar com 
a conscientização porque o adolescente mal informado é o condutor infrator de amanhã", completa. 
 O tipo de acidente mais frequente é a colisão traseira, causada principalmente pela falta de atenção, por não guardar distância de 
segurança e por se manter uma velocidade incompatível. Entretanto, o tipo de acidente que mais gera acidentes graves é a colisão frontal, 
causada especialmente pelas ultrapassagens forçadas ou em locais sem visibilidade.
 
Infrações
 
Ao longo dos 12 meses, a PRF flagrou quase 100 mil infrações e constatou que os condutores infratores não respeitam os limites de 
velocidade, fazem ultrapassagens proibidas, não usam o cinto de segurança e não cuidam de seus veículos.
 Foram fiscalizadas 175.674 pessoas e realizados 55.595 testes de alcoolemia, o que representa mais de 6 testes realizados por hora. 
Nas fiscalizações, 312 condutores foram multados por dirigir sob influência de álcool e 137 presos pelo crime de embriaguez ao volante. 

                                                                                                                                                                                              Fonte: Portal NTC

                                                Rodoanel ganhará postos de serviços

Antigo sonho de quem trafega diariamente pelo Rodoanel Mário Covas começou a se concretizar no fim do ano passado: postos de 
serviços, incluindo área de descanso para caminhoneiros, serão instalados em cada trecho do anel viário (Leste, Oeste, Sul e Norte).
Apresentado por representantes da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) durante audiência pública, na sede do DER 
(Departamento de Estradas de Rodagem), na Capital, o projeto deve ser efetivado nos próximos meses com a abertura da concorrência 
pública que irá selecionar a empresa responsável pela instalação dos postos de serviços. Ainda não há prazos estabelecidos para entrega 
dos equipamentos.
A ideia é que os espaços ofereçam infraestrutura para abastecimento de combustíveis, além de serviços mínimos obrigatórios, como, por 
exemplo, apoio de borracharia, autoelétrico e mecânica, área de alimentação e loja de conveniência. Atualmente, nenhum desses itens 
está disponível para os usuários, o que historicamente tem sido uma das principais queixas dos motoristas que trafegam pela rodovia.
“Onde já se viu uma rodovia tão grande não ter um posto de combustível sequer? Nunca tive problema, mas ter uma área de descanso ou 
para comer é o básico para nós, motoristas”, destaca o técnico de manutenção Danilo Silva, 29.
Projetado originalmente para desafogar o trânsito na Capital, reduzindo o tráfego de marginais, em especial, dos veículos que fazem o 
transporte de carga, o Rodoanel excluiu a instalação de postos de combustíveis em todos os seus trechos a fim de garantir a fluidez da 
via. A rejeição da medida, porém, tem se intensificado com o aumento da circulação de veículos na rodovia.
Usuários reclamam da falta de espaços em casos de emergências. Só que, para se ter uma ideia, somente no ano passado um total de 
20.879 panes mecânicas e 5.611 panes secas foram registradas nos trechos Sul e Leste do Rodoanel, segundo a SPMar, concessionária 
responsável por ambas rodovias.
“Eu mesmo já tive uma pane seca na rodovia. Na época até andei a pé tentando procurar posto de combustível. Só depois fiquei sabendo 
que não tinha um posto através de uma equipe da concessionária”, relembra o engenheiro de produção Maicon Almeida, 33.
A princípio, no modelo de concessão apresentado pela Artesp, nenhuma área estudada para instalação dos postos de serviço está 
localizada no Grande ABC, que é cortado hoje pelos trechos Sul e Leste do Rodoanel. A localização dos postos, no entanto, pode sofrer 
alteração com o decorrer do certame.<EM>

Investimento
 
Segundo a Artesp, ainda será permitido ao vencedor da licitação, além dos serviços mínimos previstos no edital, que ele desenvolva 
empreendimentos com finalidade associada, como implantação de pequenos centros de compras, área para lazer, hospedagem e outras 
atividades capazes de gerar receita adicional.
No perímetro específico das áreas de descanso para caminhoneiros deverá haver pátio iluminado com segurança patrimonial 24 horas e 
monitoramento por câmeras, além de oferta de comodidades como chuveiros, salas de jogos e cozinha.

                                                                                                                                                                                              Fonte: Portal NTC
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Frases de Para-choque

TIRINHAS

                      TAGS adiados por tempo indeterminado

A NTC&Logística informa que as portarias da ANTT que estabeleciam o cronograma de 
distribuição de TAGs (Portaria SUROC nº 147/17 de 14/07/2017 e Portaria SUROC nº 171/17 de 
18/08/2017) foram tornadas sem efeito através das Portarias 553/17 e 554/17, de 21/12/2017, 
publicadas no DOU de 22/12/2017. Como efeito prático, a distribuição de TAGs para o RNTRC 
fica suspensa por tempo indeterminado.

Seguem abaixo as novas portarias publicadas no Diário Oficial da União:

PORTARIA Nº 553, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, no 
uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 26 da Resolução nº 3.000, de 28 de 
janeiro de 2009, publicada no DOU de 18 de fevereiro de 2009, e alterações posteriores, resolve: 

Art. 1º Tornar sem efeito a publicação da Portaria nº 147, de 14 de julho de 2017, que divulgou o 
cronograma de operacionalização da identificação eletrônica dos veículos automotores 
cadastrados no RNTRC.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 554, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, no 
uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 26 da Resolução nº 3.000, de 28 de 
janeiro de 2009, publicada no DOU de 18 de fevereiro de 2009, e alterações posteriores, resolve:

Art. 1º Tornar sem efeito a publicação da Portaria nº 171, de 18 de agosto de 2017, que alterou o 
cronograma de operacionalização da identificação eletrônica dos veículos automotores 
cadastrados no RNTRC previsto na Portaria SUROC nº 147, de 14 de julho de 2017.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

                                                                                                Fonte: Portal NTC

                     Coluna do Éverton

Caríssimos motoristas e colaboradores, nesta época
de férias e festas, vamos redobrar a atenção ao
trânsito e evitarmos acidentes nas estradas,
lembrem-se que todos nós temos uma família nos 
esperando em casa.

                     Coluna do Ailson

Embora o período seja de trânsito intenso, vamos
manter o foco na estrada, obedecendo os postos
de parada autorizados pela GR.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5

