
A Agência Nacional de Transporte Terrestre � ANTT publicou, no dia 31 de janeiro a Resolução nº 5.869/
2020, alterando o art. 25 da Resolução nº 5.862, de 17 de dezembro de 2019, que regulamenta o Código 
Identi�cador da Operação de Transporte - CIOT e os meios de pagamentos do valor do frete referentes à pres-
tação de serviços de transporte rodoviário remunerado de cargas.

Com a alteração foi estendido para 60 (sessenta) dias o prazo para as IPFEs adequarem seus sistemas informa-
tizados para atender às novas regras do CIOT para todos, a contar da vigência da Res. 5.862/2020 que se deu em 
16/01/2020.

Dessa forma os efeitos práticos para cadastramento da operação de transporte e a geração do CIOT, se darão a 
partir de 16/03/2020.

Até lá, continua valendo a exigência da emissão do CIOT para as contratações em que houver a participação 
do TAC ou da ETC Equiparada. 

Rogério de Souza
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Seguindo a mesma estratégia mundial, de estabelecer empresas totalmente dedicadas aos seus 
segmentos de atuação, o Grupo Daimler passou a contar a partir deste ano, com uma nova estrutura 
corporativa no Brasil. A Companhia passa a ter três empresas legalmente independentes. 

A Mercedes-Benz do Brasil será 100% focada nas operações de Caminhões e Ônibus, empregando mais 
de 10 mil funcionários e contemplando as unidades de São Bernardo do Campo, Campinas e o Campo de 
Provas de veículos comerciais em Iracemápolis, em São Paulo, além de Juiz de Fora, em Minas Gerais. 

Uma nova empresa foi criada para divisão de Automóveis e Vans, a Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil. E o 
Banco Mercedes-Benz do Brasil, que já opera de forma independente, tem sua sede em São Paulo e 
emprega quase 300 pessoas, segue responsável por todos os negócios �nanceiros e de seguros, além das 
soluções de mobilidade.

�O principal motivo dessa mudança, que está acontecendo com o Grupo Daimler em todo mundo, é 
estar mais próximos dos nossos clientes e focados em atender às suas necessidades especí�cas, além de 

melhor posicionar as nossas empresas para enfrentar uma nova era da indústria automotiva. Precisamos estar preparados e a melhor forma é dedicar as nossas 
empresas para cada um desses segmentos. Atender mais rápido e melhor os clientes é a razão de tudo isso�, explica Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-
Benz do Brasil, que segue como líder das operações de Caminhões e Ônibus.

Grupo Daimler tem nova estrutura 
corporativa no Brasil

Volvo mostra na Europa caminhões-conceito elétricos pesados para 
construção civil e transporte regional

Zerar a emissão de gás carbônico (CO2) ao mesmo tempo em que otimiza o desempenho. 
Isso está se tornando realidade no serviço de coleta de lixo com a adoção de caminhões 
100% elétricos. Especializada na fabricação de equipamentos para coleta e transporte de 
resíduos sólidos domiciliares, industriais e infectantes e líder no mercado brasileiro de 
compactadores/coletores, a Planalto é uma das empresas que têm investido na eletri�cação 
em prol do meio ambiente.

Usualmente, os compactadores de resíduos sólidos são instalados em caminhões a 
diesel. A Planalto buscou uma solução hidráulica para a instalação de seus compactadores 
Magnum 15 m³ em caminhões elétricos, com limitação de potência e baixo ruído 
operacional. Para concretizar esse projeto, a Planalto recorreu à Danfoss, parceira da 
empresa de longa data.

Para o projeto do caminhão elétrico, a Danfoss propôs um conjunto de bomba de pistão 
com deslocamento variável S45 60 cc e comando hidráulico ECO80 com saídas proporcionais para melhorar a e�ciência e a possibilidade de controle dos 
movimentos. A solução da Danfoss aumentou o rendimento do caminhão, além de reduzir a emissão de ruído. Os caminhões elétricos são produzidos pela 
chinesa BYD e têm desempenho sete vezes maior que os a diesel.

Como reduzir os impactos ambientais e climáticos do transporte pesado se a demanda continua a crescer? A 
Volvo Trucks, que recentemente iniciou a venda de caminhões elétricos para transporte urbano na Europa, 
acredita que a eletri�cação pode se tornar uma alternativa competitiva também para caminhões pesados. Para 
explorar e demonstrar as possibilidades deste segmento a companhia desenvolveu caminhões-conceito elétricos 
para aplicação em construção civil e distribuição regional. 

"Vemos um forte potencial para caminhões pesados elétricos no transporte regional e em aplicações de 
construção civil, no longo prazo. Nossa intenção com estes caminhões - conceito é explorar e demonstrar diferen-
tes soluções para o futuro, ao mesmo tempo em que avaliamos o interesse do mercado e da sociedade. Para fazer 
frente à demanda por caminhões elétricos a infraestrutura de recarga precisa ser rapidamente expandida, ao mes-
mo tempo em que devem ser criados incentivos �nanceiros para as transportadoras que queiram ser pioneiras na 
opção por veículos com pegadas ambientais e climáticas menores," declara Roger Alm, presidente da Volvo Trucks.

Sem emissões e baixo ruído - Caminhões pesados elétricos podem ajudar a aprimorar o ambiente de trabalho para motoristas e trabalhadores na 
construção civil, graças ao baixo nível de ruído e as emissões zero durante a operação. Estas últimas terão efeito positivo na qualidade do ar em cidades que têm 
grandes projetos de construção em andamento. Em função da ausência de ruído, estes caminhões podem também rodar em horários estendidos durante o 
dia. Isso abre novas possibilidades, por exemplo, para projetos de construção civil em grande escala e também para o transporte dentro e no entorno das 
cidades.
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BRIDGESTONE BANDAG AMPLIA SEU PORTFÓLIO COM LANÇAMENTO DE NOVAS BANDAS DE 
RODAGEM -  A BRSS foi desenvolvida para todas as posições, enquanto que a BLSS para uso em eixo 
tração. As novas bandas de rodagem para pneus radiais são para o segmento misto, que podem ser 
utilizadas em pisos pavimentados e não pavimentados.  A BRSS possui profundidade adequada e é 
mais leve do que o produto antecessor (BRMS). A maior resistência a cortes e picotamentos 
possibilita uma durabilidade super ior em estradas pavimentadas e não pavimentadas, resultando 
em um excelente desempenho quilométr ico. A banda ainda possui ejetor de pedras no fundo dos 
sulcos e um desenho inovador que facilitam a autolimpeza, prolongando assim a vida útil da 
carcaça.  �Como líder global do setor de recapagem, a Bandag compõe o seu portfolio com as 
soluções mais inovadoras e com tecnologias de ponta, para atender com qualidade as necessidades 
e expectativas dos nossos clientes�, explica Marcos Aoki, diretor de Vendas da Bridgestone.

TABELAS PARA CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VIGENTE EM 2020 - A Confederação Nacional 
do Transporte (CNT) publicou no Diário O�cial da União (DOU) do dia 12/12/2019, o aviso que 
divulga as tabelas para cálculo da Contribuição Sindical vigentes a partir do dia 01/01/2020. O 
Conselho de Representantes da Confederação Nacional do Transporte - CNT decidiu manter no ano 
de 2020 os valores praticados em 2019. As �rmas ou empresas e as entidades ou instituições cujo 
capital social seja igual ou inferior a R$ 27.813,75, podem recolher a Contribuição Sindical Mínima de 
R$ 222,51, de acordo com o disposto no § 3º do Ar t. 580 da CLT (alterado pela Lei nº 7.047/82).  As 
�rmas ou empresas com capital social superior a R$ 296.680.000,01 podem recolher a Contribuição 
Sindical máxima de R$ 104.728,04, na forma do disposto no § 3º do Art. 580 da CLT (alterado pela Lei 
nº 7.047/82). Data de recolhimento: Empregadores: até 31.JAN.2020 e para os que venham a 
estabelecer-se após os meses acima, a Contribuição Sindical será recolhida na ocasião em que 
requeiram às repartições o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade. Mais 
informações através do e-mail �nanceiro@setceb.com.br

ASSOCIADAS À ABEIFA PROJETAM CRESCIMENTO DE 34% EM 2020 - Com os importados, a 
expectativa é atingir 42,5 mil unidades emplacadas em 2020, 22% mais em relação ao ano passado, 
considerando o atual câmbio de R$ 4,00. Mas, se o dólar cair para R$ 3,80, como se espera, a previsão 
pode chegar a 45 mil unidades. A expectativa da produção nacional, das associadas à entidade, é de 
alcançar 48 mil unidades, 47% mais ante 2019. Na média, associadas projetam 34% de crescimento 
em 2020. Setor fechou 2019 com 34.597 unidades licenciadas ante projeção de 40 mil veículos 
importados; a produção nacional fechou o ano com 33.090 unidades, 39,6% mais em relação ao ano 
de 2018. Associadas à entidade estão mais otimistas diante da possibilidade de retomada 
econômica.

ANFAVEA ESTIMA AUMENTO DE 9,4% NA VENDA DE VEÍCULOS NOVOS ESTE ANO -  A Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) estima que o setor registre, este ano, um 
aumento de 9,4% na venda de veículos novos. A projeção é de que 3,05 milhões de unidades, entre 
automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus sejam licenciados. No ano passado, o volume foi 
de 2,79 milhões. Quanto às exportações, a perspectiva é de recuo. Para 2020, a remessa deve se 
aproximar de 381 mil veículos, ante os 428 mil registrados no ano passado. "Ainda é lento, mas a gente 
está vendo alguns sinais, e isso pode ajudar a retomar o consumo", disse o presidente da Anfavea, Luiz 
Carlos Moraes. Em relação à produção para este ano, o volume deve chegar a 3,16 milhões. Em 2019, 
as montadoras fabricaram 2,94 milhões de unidades. A alta é de 7,3%, nesse caso.

PROJETO PREVÊ APRESENTAÇÃO PELA INTERNET DE RECURSO CONTRA MULTA DE TRÂNSITO - O 
Projeto de Lei 5794/19 dá aos condutores de veículos a possibilidade de protocolizar por meio 
eletrônico recurso de infrações, defesa prévia e indicação de condutor. Pelo texto, o serviço deverá ser 
oferecido pelo órgão de trânsito, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran). A proposta, da deputada Rejane Dias (PT-PI), tramita na Câmara dos Deputados. O texto 
acrescenta a medida ao Código de Trânsito Brasileiro. A ideia da parlamentar é gerar e�ciência ao 
processo relativo às infrações. �Com a atual disponibilidade de tecnologia, não faz sentido o tempo de 
espera nos órgãos de trânsito�, defende. Se a nova regra for aprovada e virar lei, os Detrans terão um 
ano para implantá-la.

ANO NOVO: PRF REGISTRA REDUÇÃO DE 75% NO NÚMERO DE MORTES NAS RODOVIAS BAIANAS - A 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou redução de 75% no número de mortes nas rodovias 
federais da Bahia, durante a Operação Ano Novo, entre o dia 28 de dezembro e a noite de quarta-feira 
(1º). A queda foi em comparação com o mesmo período da operação de 2018-2019. Nesta ação 
(2019-2020), foram registradas duas mortes nas rodovias, enquanto no último ano foram oito. O 
número de acidentes também diminuiu: de 43 (2018-2019) para 36 (2019-2020) � uma queda de 16%.

“Honestidade não é virtude. Mas sim uma obrigação de todo mundo”.

Inspeção de Segurança Veicular ajuda a prevenir acidentes nas estradas
Neste período marcado pela intensi�cação de viagens, há uma 

tendência natural de aumentar os acidentes de automóveis nas 
estradas. Além da atenção e dos cuidados que todo motorista deve ter 
ao dirigir, para evitar acidentes, a boa condição mecânica do veículo é 
item indispensável para a perfeita segurança. Entretanto, essa 
inspeção não deve ser feita em qualquer lugar. A recomendação dos 
dirigentes da Angis � Associação Nacional dos Organismos de 
Inspeção, entidade que congrega companhias especializadas e 
capacitadas para prestar tais serviços, é para a inspeção seja feita 
apenas nas chamadas Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs). 

Proposta exige Curso de Formação 
Especí�ca para o Motorista Pro�ssional

O Projeto de Lei 5817/19 
exige curso de formação 
especí�ca para a atividade 
de motorista pro�ssional 
no transporte rodoviário de 
passageiros ou de cargas. O 
texto insere dispositivos no 
Código de Trânsito Brasi-
leiro (CTB). A proposta está 
em tramitação na Câmara 
dos Deputados. �Como já 
existe uma regulamentação 
própria quanto à pro�ssão 
de motorista pro�ssional, 
nada mais condizente do 
que transportar essa con-
dição para o Código de Trânsito�, disse o autor, deputado Gelson 
Azevedo (PL-RJ), em referência à Lei 13.103/15.

Conforme o projeto, também deverá ser desenvolvido um 
programa pedagógico a ser implementado por meio de parceria 
do Ministério da Educação com o Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran). Entre outros objetivos, a ideia é proporcionar consciên-
cia de cidadania quanto às regras de trânsito.

Tramitação - O projeto tramita em caráter conclusivo e será 
analisado pelas comissões de Educação; Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público; Viação e Transportes; e de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania.

O Contran publicou no último dia 13 de janeiro, a 
Deliberação 182/2020, que altera a resolução 258/2007, 
visando alterar a tolerância permitida para pesagem de 
caminhões carregados de Biodiesel (B-100) e Cimento 
Asfáltico de Petróleo (CAP).A tolerância de excesso de 
peso para caminhões carregados, dada pela Resolução 
258/2007, é de 5% para todos os caminhões.

Em 2016 o Contran já havia publicado a Resolução 
604, que aumentava a tolerância para pesagem de 
caminhões carregados com Biodiesel ou Cimento 
Asfáltico de Petróleo. Porém, esse resolução valeu até 31 
de julho de 2019. A nova deliberação permite essa 
tolerância de 7,5% no PBT ou PBTC na �scalização de 
peso de veículos por meio de balança rodoviária ou 
mesmo da nota �scal, até o dia 30 de novembro de 2021.

CONTRAN muda tolerância 
para pesagem de caminhões 

carregados de biodiesel ou CAP

Desde o dia 06 de janeiro, o condutor que passar pela região do 
Shopping da Bahia deve �car atento às alterações no trânsito. Em 
frente ao centro de compras, a via principal da Avenida ACM foi 
segregada. Por conta disso, condutores que estiverem no sentido 
Avenida Tancredo Neves devem permanecer do lado direito da via. Já 
aqueles com destino à Avenida Luís Viana Filho (Paralela) devem 
permanecer nas faixas à esquerda.

Outra pequena alteração implementada na região é para veículos 
oriundos da Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô) ou da Rótula do 
Abacaxi com sentido à Paralela. Nestes casos, as faixas livres à es-
querda serão deslocadas para mais à direita da via.

Ainda para os veículos que trafegam pela Bonocô ou Rótula do 
Abacaxi com destino ao Shopping da Bahia, os condutores devem 
permanecer nas duas faixas à direita da Avenida ACM e seguirem pelo 
novo acesso entre o pilar o viaduto Raul Seixas e a Praça Newton Rique.

Essas alterações são necessárias para avançar com as obras do 
BRT, realizadas pela Prefeitura. Os agentes da Superin-tendência de 
Trânsito de Salvador (Transalvador) estão na região para orientar 
condutores, pedestres e passageiros.

Por conta das obras do BRT, trânsito é 
modi�cado na região do Shopping da Bahia
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O Portal de Transporte e Logíst ica
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Caminhão elétrico para coleta de lixo reduz ruídos ao adotar solução Danfoss

O ano de 2020 chega recheado 
de novidades, entre elas a nomea-
ção do presidente do SETCEB, 
Rogério de Souza para vice-presi-
dente regional e extraordinário da 
NTC & Logística, com mandato de 1º 
de janeiro de 2020 a 31 de dezem-
bro de 2022.

A Associação Nacional de Transportes Terrestres � ANTT 
publicou a Resolução 5867/2020 no último dia 16 de janeiro 
no DOU, estabelecendo as regras gerais, a metodologia e os 
coe�cientes dos pisos mínimos, referentes ao quilômetro 
rodado na realização do serviço de transporte rodoviário 
remunerado de cargas, por eixo carregado, instituído pela 
Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodo-
viário de Cargas � PNPM-TRC. A Nova Tabela de Frete passou 
a vigorar no dia 20 de janeiro.

E lembre-se, dias 06 e 07 de fevereiro acontece em Curi-
tiba mais uma edição do CONET/Intersindical.

                                                                  Boa Leitura !
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ANTT prorroga por mais 
45 dias o CIOT para todos


