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Em ação conjunta a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal 
de�agraram a operação �Feira Livre� que desarticulou uma 
associação criminosa, radicada em Feira de Santana (BA), que 

praticava furto e receptação de mercadorias. Trata-se de um desdobra-
mento da Operação �Transbordo�, de�agrada pelas Polícias Federal e 

Rodoviária Federal de Alagoas em julho de 2018, ocasião em que foram cumpridos mais de 170 mandados judicias em 
vários estados, 38 na Bahia.

Durante a investigação, constatou-se que a atuação da quadrilha era baseada no aliciamento de caminhoneiros, 
mediante vantagem �nanceira, para que realizassem o desvio, total ou parcial, da carga transportada. Além disso, 
havia os chamados interceptadores para a aquisição e posterior comercialização das mercadorias subtraídas, que 
�guravam como intermediários entre o núcleo da quadrilha e pequenos comerciantes estabelecidos na cidade de 
Feira de Santana (BA). Estima-se prejuízo de milhões em mercadorias desviadas.

Estão sendo cumpridos 17 mandados de prisão e 16 mandados de busca e apreensão nos municípios de Salvador 
(BA), Feira de Santana (BA), Santa Rita (PB), São Paulo (SP), Guarulhos (SP), Mogi das Cruzes (SP) e Sumaré (SP). Além 
disso, foi determinado o bloqueio das contas dos principais investigados. Todas as medidas foram expedidas pela 2ª 
Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana (BA).
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Você sabia que este ano 
o Carnaval de Salvador foi 
intitulado �O mundo esco-
lheu Salvador�?

Mas para que o Carnaval 
acontecesse com total se-
gurança, todos os cami-
nhões que des�laram nos 

circuitos da folia passaram por uma rígida vis-
toria, onde foram analisadas as condições mecâ-
nicas e operacionais, equipamentos de pre-
venção e combate a incêndios, pneus e pro-
tetores de rodas, sistemas de freio, documenta-
ção do veículo e do condutor, além de outros 
itens de segurança.

Somente assim, os foliões puderam se esbal-
dar e voltar apenas na quarta-feira de cinzas.

“Se quem cala consente, o mudo nunca será inocente”.

PONTO CEGO?! NUNCA MAIS! � Dispositivo criado por inventor brasileiro promete 
reduzir signi�cativamente o número de acidentes, evitando o ponto cego em 
veículos. Dependendo da posição e situação da via, o acidente pode ser grave, 
envolvendo mais de um veículo. Os motociclistas também são grandes vítimas 
deste problema. Pensando em oferecer mais segurança, Pietro da Cunha 
Peduzzi, �liado à Associação Nacional dos Inventores ((ANI), desenvolveu o �Safe 
Move�. A sua con�guração permite que seja instalado em qualquer modelo de 
veículo, desde carros, ônibus, até caminhões. Mais informações através do e-
mail inventores@inventores.com.br

ABORDAGENS CONSCIENTIZARAM MOTORISTAS PROFISSIONAIS NO CARNAVAL - 
Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) abordaram 
motoristas de ônibus, taxistas, mototaxistas e condutores de carros o�ciais da 
Prefeitura de Salvador durante todos os dias de Carnaval. As ações foram 
realizadas pela Gerência de Educação para o Trânsito (Gedut) nas principais vias 
próximas aos circuitos da folia. Balanço � No Carnaval de 2018, cerca de 4 mil 
condutores pro�ssionais foram abordados. Do total, foram 1.410 taxistas, 964 
motoristas de ônibus, 93 mototaxistas e 1.503 motoristas da Prefeitura. 

TRIOS ELÉTRICOS CUMPREM LIMITE DE DECIBÉIS PERMITIDO DURANTE O CARNAVAL - 
Todos os trios que des�laram nos circuitos o�ciais do Carnaval de Salvador 
cumpriram o limite de decibéis permitido, de acordo com a Secretaria Municipal 
de Ordem Pública (Semop). No Circuito Dodô (Barra-Ondina), foram 
monitorados 111 trios elétricos. No Circuito Osmar foram 77. Segundo a 
subcoordenadora de Combate à Poluição Sonora da Semop, Márcia Cardim, 
além dos trios elétricos os agentes �scalizam camarotes, palcos e 
estabelecimentos próximos aos circuitos. A ação é feita por 68 equipes, que 
utilizam um aparelho conhecido como "decibelímetro".

BOLSONARO PROMETE ACABAR COM LOMBADAS ELETRÔNICAS NAS ESTRADAS - O 
presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), declarou em uma live em redes 
sociais que está discutindo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas o �m as lombadas eletrônicas. Ele quer quer acabar com esses 
equipamentos nas estradas brasileiras. Segundo Bolsonaro, é quase impossível 
viajar sem receber uma multa e as lombadas eletrônicas servem mais para 
arrecadação do que para reduzir acidentes. O presidente ainda declarou que 
uma parte do que é arrecadado com multas por radares em rodovias pedagiadas 
deve ser utilizado na manutenção da via. 

PROJETO DETERMINA QUE QUALQUER PESSOA PODERÁ REGISTRAR INFRAÇÕES DE 
TRÂNSITO - O registro de infrações de trânsito poderá ser feito por qualquer 
pessoa, física ou jurídica. Esse é o tema de um projeto (PL 601/2019) que está 
aguardando a apresentação de emendas na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ). Do senador Fabiano Contarato (Rede-ES), o projeto altera o 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB � Lei 9.503/1997) para permitir a comprovação 
da infração de trânsito por qualquer pessoa, física ou jurídica, que registrar o fato 
por vídeo, fotogra�a ou outros meios de prova admitidos. A prova terá de ser 
remetida a uma autoridade de trânsito, que poderá, assegurado o direito à 
contraprova, lavrar o respectivo auto de infração. 

ANFAVEA E SINFAVEA ELEGEM SUA NOVA DIRETORIA - A eleição para de�nição da 
nova diretoria da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, 
Anfavea, e do Sindicato Nacional da Indústria de Tratores, Caminhões, 
Automóveis e Veículos Similares, Sinfavea, para o triênio 2019-2022, realizada 
em São Paulo, �cou assim de�nida: Luiz Carlos Moraes foi nomeado presidente 
das entidades e Fabrício Biondo o 1º vice-presidente. 

A Mercedes-Benz do Brasil inicia 2019 com mais um importante avanço no rumo da Indústria 4.0 no País. Pilares da quarta revolução 
industrial � como tecnologia digital, conectividade, dados na nuvem, Big Data e Internet das Coisas � já estão presentes na Linha de Cabinas de 
caminhões da fábrica de São Bernardo do Campo (SP).

�Há pouco menos de um ano, inauguramos nesta planta a nova Linha de Montagem de Caminhões, trazendo grande impacto para o setor de 
veículos comerciais no País, com a implantação pioneira e efetiva de conceitos da Indústria 4.0�, ressalta Philipp Schiemer, presidente da 
Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina. �Agora, com a Linha de Cabinas, estamos dando 
mais um passo histórico e decisivo, que terá continuidade, porque iremos avançar para a 
produção de agregados, como motores, câmbios e eixos, e também de chassis de ônibus�.

Com um novo ambiente de trabalho na produção de cabinas, a Mercedes-Benz projeta 
ganhos de 15% em e�ciência e 20% em logística em relação a processos anteriores.  A nova Linha 
de Cabinas 4.0 vem desenvolvendo e testando, por exemplo, o uso de avançadas soluções � 
inéditas na Empresa, na Daimler Trucks e em veículos comerciais no País � como óculos de 
realidade aumentada, robô colaborativo e exoesqueleto, ferramentas inovadoras para uma 
nova realidade nas linhas de produção. Essas tecnologias trazem ganhos importantes de 
ergonomia, qualidade de vida e segurança no ambiente de trabalho para os colaboradores.

Indústria 4.0 já é realidade na produção de cabinas 
na Mercedes-Benz

As vendas de caminhões e ônibus no Brasil cresceram, respectivamente, cerca de 50% 
e 30% em 2018, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea). Esse movimento positivo no setor traz desa�os para as 
montadoras, como o atendimento ao cliente na venda e no pós-venda. A IVECO, marca da 
CNH Industrial, se preparou para o crescimento do mercado e planejou uma reestrutura-
ção na rede de concessionárias no Brasil e em países como Argentina, Equador e Paraguai. 

Marcelo Assis, responsável pela Rede da IVECO na América do Sul, a�rma que novos 
grupos estão atuando sob a bandeira da montadora. �A marca tem uma ampla linha de 
produtos para o transporte de cargas e de passageiros que, assim como os serviços de 
pós-venda, proporciona qualidade, baixo custo de manutenção e maior disponibilidade 
dos veículos nas operações dos clientes.� 

No ano passado, a IVECO inaugurou quatro concessionárias no Brasil: Turim, em Maringá (PR), Transfuturo, em Nova Iguaçu (RJ), 
Gallotti, em Salvador e em Feira de Santana (BA), e cinco pontos assistenciais, entre eles o de Luis Eduardo Magalhães (BA). 

Atualmente, a IVECO tem no Brasil 16 pontos assistenciais e 57 concessionárias. Nos outros países da América do Sul, a marca tem 111 
unidades de atendimento, entre concessionárias e pontos assistenciais. A expansão em 2019 continua.

IVECO reestrutura rede de concessionárias e amplia a capacidade de atendimento

Segurança é um dos pilares do DAF XF105, o quinto caminhão pesado mais vendido no Brasil em 2018. O modelo reconhecido no mercado 
pela qualidade, robustez e conforto traz também equipamentos que contribuem tanto para a segurança do motorista quanto de terceiros.

Um dos itens é a barra de proteção frontal Front Under Protection, conhecida como FUP. Presente de série no XF105 e no CF85, o equipamento 
deverá ser instalado em todos os caminhões comercializados no Brasil até janeiro de 2030, nacionais ou importados, conforme estabelece a 
Resolução Nº 755 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito). Entre as suas funções está evitar que um 
veículo de passageiro entre embaixo do caminhão em caso de colisão frontal, além de proteger o 
motor e demais componentes vitais do veículo.

Outro equipamento presente no XF105 é a trava noturna Night Lock. Seu objetivo é elevar a 
segurança do motorista nos períodos de descanso, quando o caminhão estiver parado, especialmente 
em locais mais vulneráveis.

Completam a lista de equipamentos do DAF XF105 espelho lateral de manobra, Controle Eletrônico 
de Velocidade, Controle de Tração, freio-motor com 430 cv, primeiro degrau acoplado ao chassi, célula 
de sobrevivência na cabine e os faróis de neblina, de longo alcance e Skylight, além do opcional 
espelho frontal de aproximação.

Caminhões DAF se destacam pelos equipamentos de segurança

PF e PRF desarticulam quadrilha de 
receptação de cargas roubadas na Bahia

Carteira Digital de Trânsito tem duas novas 
funcionalidades 

A Carteira Digital de Trânsito (CDT) passa a disponibilizar duas novas funcionalidades. O aplicativo 
desenvolvido pelo Serpro para o Denatran, que reúne as versões digitais da carteira de motorista (CNH) e 
do documento do veículo (CRLV), agora poderá ser acessado não só digitando a chave de acesso de 
quatro dígitos, mas também com a impressão digital do usuário. O acesso à CDT por biometria só é 
possível em smartphones ou tablets que já possuam leitor de impressões digitais.

A outra novidade é que o documento veicular passa a trazer informações sobre o ano do último 
licenciamento, facilitando a identi�cação de quando foram pagas as taxas referentes à liberação do 

veículo para circulação. Para quem já possui instalado o aplicativo, as novidades serão atualizadas automaticamente, desde que a opção esteja selecionada 
no dispositivo móvel do usuário.

Em dezembro do ano passado, a CNH digital passou a ter a opção de ser gerada diretamente pelo aplicativo, sem a necessidade do comparecimento ao 
posto de atendimento do Detran. Isso provocou um aumento de 85% no número de usuários em apenas 30 dias. Atualmente, cerca de 1,5 milhão de 
motoristas de todo o país possuem a CNH digital.

COMO OBTER - Para ter acesso aos documentos eletrônicos, é preciso fazer o download do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), disponível 
gratuitamente na Google Play (Android) e App Store (iOS). Depois, basta fazer o cadastramento no aplicativo. O usuário recebe um e-mail e deve clicar no 
link para ativar o cadastro. Após a ativação, é preciso fazer login no aplicativo e clicar em �adicionar documento�, que será a CNH ou o CRLV digitais.

Governo prevê concessão de pelo 
menos 15 trechos de rodovias até 2021

O novo governo mal começou e o cronograma de leilões de concessões de rodovias 
para os próximos quatro anos já está de�nido. A expectativa do Ministério da 
Infraestrutura é a contratação de R$ 100 bilhões durante o mandato, para os próximos 30 
anos, somente no setor rodoviário. O horizonte equivale a cerca de R$ 3,3 bilhões de 
recursos por ano. Somente em 2017, as atuais concessionárias investiram cerca de R$ 6,7 
bilhões em rodovias federais, segundo a ABCR (Associação Brasileira de Concessionárias 
de Rodovias). Se essa média de investimento for mantida, as futuras concessões 
representarão acréscimo de cerca de 50% em novos contratos. 

A recém-empossada secretária de Fomento, Planejamento e Parcerias do ministério, 
Natália Marcassa, sabe o tamanho do desa�o que tem pela frente. Além de audiências 
públicas com a sociedade, o cronograma dos projetos envolve discussões nem sempre 
amistosas com o TCU (Tribunal de Contas da União), publicação de edital, leilão e 
assinatura de contrato. Em entrevista à Agência CNT de Notícias, ela assegurou que pelo 
menos 15 trechos devem passar por todo esse processo até 2021. Isso sem contar os 
5.700 km de rodovias que devem ser estudadas entre o governo e o BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para novas concessões. �Ainda não 
temos análise de viabilidade do que vai sair disso, mas é dessa carteira que vamos 
planejar 2022 para frente�, explica.

Para 2019, o governo prevê os leilões da BR 364/365/RO/MT e da BR 101/SC. A 
expectativa é que o primeiro edital saia ainda em março. Uma vez publicado, o leilão 
acontecerá em cem dias. O maior volume de leilões, entretanto, deve ocorrer no ano que 
vem. Entre eles, está o da polêmica BR-163, no trecho entre Sinop (MT) e Miritituba (PA).  

A concessão da rodovia deve durar um período de dez anos, diferentemente dos 
tradicionais 30 anos de um contrato �padrão�. �Não é um projeto típico porque estamos 
focados em construir a Ferrogrão. A ideia é dar continuidade à manutenção da rodovia 
para a gente escoar a safra sem problemas, sem atoleiros. Não é projeto de duplicação de 
capacidade ou de ampliação. A gente quer trazer essa ampliação via ferrovia�, ressalta a 
secretária.

Proposta apresentada na Câmara 
quer acabar com lei que obriga uso de 
farol baixo nas rodovias durante o dia

Uma das primeiras propostas apresentadas na Câmara neste 
ano quer acabar com a lei que obrigou o uso, durante o dia, de farol 
baixo nas rodovias. O projeto de lei número 6, de 2019, foi 
apresentado pela deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo.

Desde 1998, o Conselho Nacional de Trânsito, Contran, 
recomenda manter, nas rodovias, o farol baixo aceso durante o dia. O 
objetivo é melhorar a visibilidade e evitar acidentes.

Na Câmara, em 2013, o deputado Rubens Bueno, do PPS do 
Paraná, apresentou projeto transformando a recomendação do 
Contran em lei. O projeto virou lei em maio de 2016 (13.290/16), com 
a previsão de que não usar o farol baixo é infração média, com 
penalidade de perda de quatro pontos na carteira e multa de 130 
reais. Mas desde o início, a lei vem levantando polêmicas, já que 
existem rodovias que atravessam perímetros urbanos e os 
condutores às vezes nem percebem que passaram de uma via 
comum para uma rodovia.

"Várias pessoas acabam vivendo dentro da indústria da multa, 
muitos perderam suas carteiras, muitas vezes não colocando a vida 
de ninguém em risco. Por exemplo, grandes estradas com cinco, seis 
vias, muitas vezes, são necessárias o farol aceso e a gente percebe 
que não é necessário durante o dia, quando não está chovendo, 
en�m isso não põe a vida das pessoas em risco. Acho que medidas e 
leis e multas devem ser aplicadas quando realmente colocam a vida 
das pessoas em risco�, esclarece a deputada Zambelli.

Outro projeto apresentado por Zambelli (PL 7/19) trata da 
legislação de trânsito, e anula os pontos na carteira de motorista 
depois de dois anos da infração, além de aumentar a pontuação 
necessária para que o motorista tenha o direito de dirigir suspenso, 
de 20 pontos em um ano para 50 pontos no caso de motoristas 
comuns, e cem pontos para motoristas de táxi, veículos de aluguel e 
transporte de carga. As duas propostas serão analisadas pelas 
comissões da Câmara.

Mais de 12 mil motoristas multados 
por dirigir sem cinto em Salvador

O uso do cinto de segurança 
reduz em até 75% o risco de morte 
no trânsito, segundo estudo da 
Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia (SBOT). Embora a 
utilização do acessório seja obri-
gatória no Brasil há mais de 20 anos, 
muitos motoristas descumprem a 
determinação e põem suas vidas e 
dos passageiros em risco. Um levan-

tamento da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) 
apontou que 12.7 mil condutores foram multados na capital baiana, em 
2018, por não usar o cinto de segurança.

Em números absolutos, foram registradas 11.019 noti�cações de 
condutores sem cinto de segurança e 1.742 infrações de passageiros sem o 
equipamento. Na comparação com 2017, houve queda no primeiro tipo de 
infração, quando o órgão catalogou 15.822 noti�cações. Por outro lado, 
aumentou o número de passageiros �agrados sem o cinto. Em 2017, 
exatamente 1.473 multas foram aplicadas.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sem cinto de 
segurança é considerada infração grave. O condutor pode ser punido com 
multa de R$ 195,23, além de perder cinco pontos na carteira de habilitação.

Para Marcelo Correa, diretor de trânsito da Transalvador, a queda no 
número de motoristas �agrados dirigindo sem o cinto de segurança é 
resultado de um somatório de motivações. �Existe uma queda de registro 
de infrações de trânsito em quase todas as mais importantes categorias de 
autuações. Aconteceu com excesso de velocidade e avanço de semáforo, 
por exemplo. Isso se deve às nossas campanhas de conscientização do 
condutor, voltadas para a educação no trânsito, e também devido à própria 
e�ciência da �scalização. Quando o condutor sabe que está sendo 
monitorado, ele passa a �car mais atento com o seu ato de dirigir�, avaliou 
Correa, destacando também a redução dos casos de acidente de trânsito na 
cidade.


