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•  SINDJUST - Este ano o tema do IV Sindjust foi Legislado e Nego-
ciado, realizado entre os dias 08 e 09 de setembro, em Lençóis/BA. 
Realização da Juspetrum e parceria da Faculdade Dom Pedro II.

• OLHAR EMPRESARIAL - O coordenador da Comjovem Bahia, 
Rogerio Souza, participou no dia 30 de agosto do VIII Congresso 
Técnico Comjovem Olhar Empresarial, em Brasília, 

•  PREMIO CIDADES SUSTENTÁVEIS - A redução signi& cativa no 
número de mortes por acidente de trânsito, queda de 17,6% entre 
2013 e 2015, deu a Salvador o 1º lugar do Prêmio Cidades Susten-
táveis, categoria Mobilidade, concedido pelo Instituto Ethos.

• CRONOGRAMA SINIAV - O cronograma de operacionalização da 
identi& cação eletrônica dos veículos automotores de carga cadas-
trados no RNTRC será publicado pela ANTT após a divulgação da 
lista das empresas aptas ao fornecimento dos serviços. 

1•   IVECO NAS PARALIMPÍADAS - O Iveco Daily Elevittá participou 
das iniciativas que marcaram o início dos jogos Paralímpicos, vol-
tados para atletas com necessidades especiais. O Daily Elevittá é a 
primeira van do Brasil a contemplar 18 lugares com até três cadei-
rantes, mais o motorista.

2•    NOVO FUSION - A Ford lançou a linha Fusion 2017, com novida-
des de design e tecnologias inéditas no segmento. É o primeiro da 
categoria a oferecer assistente de frenagem autônoma com detec-
ção de pedestres e piloto automático adaptativo com “stop and go”. 

3•  BRIDGESTONE - A Bridgestone lança sua mais nova linha de 
produtos Ecopia, com apelo ecológico. Os lançamentos M792 e 
R268 foram desenvolvidos para o segmento de caminhões e ônibus 
rodoviários, sendo os primeiros modelos de carga da linha Ecopia. 
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Devido a uma falha 
na Resolução 168/04 
do Contran ao estabe-
lecer entre os requisi-
tos para matrícula no 
curso de carga indivisí-
vel que o condutor esteja habilitado apenas nas categorias “C” ou “E”, 
está impedindo que outros condutores, que possuem categoria “D”, 
façam o referido curso.

Essa falha provavelmente decorre do fato do inciso IV do Artigo 
143 do Código de Trânsito Brasileiro, incluir na Categoria “D” apenas o 
condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passagei-
ros, cuja lotação exceda a oito lugares, fazendo referência aos demais 
veículos e equipamentos possíveis de também ser conduzidos pelo 
condutor habilitado na mencionada categoria apenas no artigo 144

Por causa disso muitos DETRAN’s, em especial o DETRAN da Bahia 
impede que motoristas habilitados na categoria “D”, matriculem-se 
para o curso de carga indivisível, atingindo principalmente os ope-
radores de guindastes, que também são obrigados a essa exigência, 
mas têm sido impedidos de se habilitarem com graves prejuízos para 
admissão e manutenção dos seus empregos, sem falar nos prejuízos 
para as locadoras de guindastes.

O Sindipesa esteve em reunião com o Denatran, em Brasília, 
apontando as di& culdades das empresas e cobrando uma rápida 
solução para esse grave problema.

anuncie aqui!

Motoristas com CNH letra “D” não podem 
fazer o curso de carga indivisível na Bahia
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Parabéns Transportador ! 

A sexta edição da competição Scania Driver Competitions (SDC) registrou um total de 
42.516 inscrições. No ranking do número de cadastros, dez Estados lideraram e entre eles, está 
a Bahia, em quinto lugar.  O vencedor ganhará um caminhão Scania Streamline R 440 6x2 zero 
km e os três primeiros colocados dessa disputa estarão credenciados para a & nal América Lati-
na, com os três melhores motoristas de caminhão da Argentina, do Chile e do Peru.  A ação da 
Scania tem por objetivo valorizar a pro& ssão, a importância do treinamento dos caminhoneiros 
e a segurança nas estradas.  “A Scania é referência em transporte sustentável e se orgulha do 
legado que deixa a cada edição da disputa. É por isso que investimos tanto em treinamento e 
somos a única fabricante a promover uma competição entre motoristas focada na quali& cação”, 
explica Márcio Furlan, gerente de Marketing e Comunicação da Scania no Brasil.

A Volvo apresentou o VM com PBT (Peso Bruto Total) de 32 toneladas, lançamento da mar-
ca para trabalhos de terraplenagem, mineração leve e construção. O novo caminhão chega 
proporcionando a maior capacidade de carga útil de sua classe e para que isso acontecesse, 
recebeu uma série de inovações que aumentaram em 20% sua capacidade de carga, como 
por exemplo, alterações e reforços nas suspensões e eixo dianteiro de viga reta, o que aumen-
ta o ângulo de entrada não dani& cando componentes do motor. A grande novidade são os 
eixos traseiros com redução nos cubos, que proporciona excelente tração mesmo em pisos 
escorregadios e grande disponibilidade, já que os eixos são extremamente reforçados. 

Vencedor do Scania Driver Competitions ganhará 
um caminhão “0” km

Volvo apresenta VM 32ton destinado ao setor o%  road  

Na Estrada           

Mercedes-Benz expõe caminhão brasileiro no IAA 2016
Pela primeira vez, um caminhão totalmente concebido e desenvolvido no Brasil pela 

Mercedes-Benz foi destaque no Salão Internacional de Veículos Comerciais, o IAA 2016, maior 
evento mundial do setor, foi realizado em Hanover, na Alemanha, entre 22 e 29 de setembro. 
A tecnologia brasileira ganha evidência por meio da exposição do Accelo 815 junto a diversos 
caminhões produzidos pela Daimler Trucks em todo o mundo.
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Será que nós transportadores te-
mos algo para comemorar neste dia? 
Desempregos no setor, frotas para-
das, violência no trânsito, aumento do 
roubo de cargas, estes e tantos outros 
fatores. Precisamos aprovar urgente 

as propostas de alterações da legislação do setor, além 
da Reforma Trabalhista.

Ser transportador hoje em dia não é nada fácil, mas 
acredito que já atravessamos este ano, a etapa mais com-
plicada e tenho esperança que melhore a cada dia.

Ano de eleições. Ano de reG exão. Temos que acreditar.

Boa leitura !

Editorial Antônio P. de Siqueira  

A partir do dia 1º de novembro, passa a vigorar a Lei Federal 13.281, de maio 
desse ano, que estabelece reajustes de até 65% para as multas de trânsito. A in-
fração gravíssima, que é de R$ 191,54, passará a ser de R$ 293,47, o valor punitivo 
mais salgado do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). As multas por infração grave 
passarão de R$ 127,69 para R$ 195,23; as médias de R$ 85,13 para R$ 130,16; e as 
leves de R$ 53,20 para R$ 88,38 – o reajuste nessa categoria será menor, de 60%. 
Além da atualização inG acionária, a nova norma altera a tipi& cação de infração 
pelo uso do celular em trânsito, que passa a ser gravíssima (R$ 293,47) - atual-
mente é infração média. E a nova lei também anistia os caminhoneiros que par-
ticiparam de protestos por todo o país no & nal de 2015.

Multas de trânsito passam por reajuste e ( cam até 65% mais caras
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Pontos Fundamentais
O diretor jurídico da NTC&Logística, dr Marcos Aurélio Ribeiro apresentou durante o evento, pontos cruciais para o TRC 

que precisam de regulamentação. Dentre eles, a participação das cooperativas do setor, a questão da jornada de trabalho 
dos motoristas, e a questão dos motoristas autônomos, pontos que o setor tem a urgente necessidade de regulamentação. 
Por outro lado, Luis Henrique Baldez, Presidente Executivo da Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga 
(ANUT), trouxe em questão, o seguro de carga, estadia dos veículos e os pontos de parada para os motoristas. O Deputado 
Bosco Costa também aproveitou a oportunidade para sinalizar pontos importantes que di& cultam a vida do transportador, 
como a qualidade de estradas, e os preços de combustível e dos pedágios no Brasil. 

Marco Regulatório foi o 
primeiro assunto a ser 

debatido no XVI Seminário Bra-
sileiro do Transporte Rodoviário 
de Cargas, realizado na Câmara 
dos Deputados, em Brasília, no 
último dia 31 de agosto. Basea-
do no Projeto de Lei 4860/2016, 
da Deputada Christiane de 
Souza Yared, a qual participou 
da mesa, a& rmando que o Marco Regulatório do TRC é de extrema im-
portância, se tornando um legado que & cará para o país. “Nós estamos 
nessa luta juntos e queremos deixar um legado para o país. Nós estamos 
sempre prontos para ouvir, pois precisamos agregar, e é exatamente isso 
que acontece nesses grandes seminários, audiências públicas e, os ga-
binetes dos deputados estão sempre com as portas abertas”, esclarece. 

Marco Regulatório foi assunto do 
XVI Seminário Brasileiro do TRC
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