
ANUNCIE 
AQUI

TRANSPORTETRANSPORTE
D   I   G   I   T   A   LD   I   G   I   T   A   L N   E   W   SN   E   W   S

O Portal de Transporte e Logíst ica

CORONA VÍRUS
TODO CUIDADO É POUCO !

CUIDE DA SUA SAÚDE ! 
NÃO TOQUE OS OLHOS, NARIZ OU BOCA 

SEM ANTES HIGIENIZAR AS MÃOS

Campanha de doação de sangue: 
COMJOVEM SALVA VIDAS

A campanha de Doação de Sangue: COMJOVEM Salva Vidas, 
uma realização da NTC&Logística com a COMJOVEM  neste ano 
completa 4 anos e já conseguiu com o apoio de entidades e dos 
núcleos da comissão por todo o país, um total de 1.062 doações e 
118 inscrições para a doação de medula óssea. Esses números são 
muito signi�cativos considerando que cada doação de sangue 
pode salvar até 4 vidas. Neste ano queremos salvar ainda mais 
pessoas e para isso contamos novamente com o esforço do setor, 
seja doando ou divulgando a campanha. 

Saiba mais abaixo como participar: 
Entre em contato com o centro de doação de sangue mais 

próximo;
Quando for doar sangue, não esqueça de fazer uso de máscara e 

álcool gel, a �m de proteger-se do Covid-19;
Divulgue a campanha a todos os integrantes da COMJOVEM e 

ao seu Sindicato, onde deverá ser repassado aos colaboradores, 
familiares e amigos;

Utilize os Meios de comunicação online, como o Facebook, 
Instagram, Linkedin, WhatsApp, entre outros meios para fortalecer 
a campanha e utilize a hashtag #comjovemsalvavidas para que 
todos possam acompanhar nossas ações neste importante projeto.

Solicite no centro de doação o atestado da sua participação e 
envie por e-mail ao coordenador do núcleo para que possamos 
fazer o relatório da participação de todos os envolvidos na 
campanha.

Condições necessárias para ser doador:
 Estar com boa saúde Ter entre 16 e 59 anos;
 Pesar no mínimo 50kg Estar descansado e alimentado;
 Apresentar documento original com foto.

Participe da campanha, doe sangue, doe vida! 
#comjovemsalvavidas. 
Campanha válida durante os meses de Junho, Julho e Agosto.

O transporte rodoviário de cargas segue sofrendo as consequências da pandemia da covid-19. O fato 
pode ser con�rmado pela Pesquisa de Impacto do Coronavírus no TRC, feita pela NTC&Logística, que tem 
como intenção monitorar o impacto no volume de cargas imposto durante a pandemia. A pesquisa é 
atualizada todas as segundas-feiras e será feita enquanto durar o período de isolamento. Os resultados da 
apuração do período de 6 a 12 de julho de 2020 indicam que a demanda geral do transporte rodoviário de 
cargas caiu 27,18%. A carga fracionada caiu 21,77%, enquanto a carga lotação registrou queda de 30,9%.

A pesquisa, que já está em sua 17ª semana, mostra que a demanda de carga geral, na semana entre os 
dias 13 e 19 de abril, chegou a ter uma queda de 45,2%. Além disso, entre os dias 6 e 12 de julho, 83% das 
empresas perderam faturamento. 

Rogério de Souza
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No dia 06 de julho o SETCEB � 
Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas do 
Estado da Bahia completou 
56 anos em defesa do TRC na 
Bahia. O SETCEB conseguiu 
reunir sob sua bandeira, di-
versas conquistas do trans-

porte rodoviário de cargas na Bahia, desde a sua 
fundação, em 06 de julho de 1964.

Os dirigentes da entidade, com garra e deter-
minação, ao longo desses 56 anos estiveram lado 
a lado com as empresas associadas, ora infor-
mando as novidades, ora discutindo assuntos de 
interesse junto aos órgãos governamentais e 
lideranças nacionais. Parabéns SETCEB !

                                                    Boa leitura !

A Scania completa, neste dia 2 de julho, 63 anos de presença o�cial no Brasil. Para tornar a data ainda mais 
emblemática anuncia o lançamento da Edição Especial Heróis da Estrada, com os modelos R 450 6x2 e R 410 4x2, 
ambos na versão teto alto Highline e o primeiro pagamento após seis meses depois do faturamento. Além da criação 
do Dia da Paixão Scania, que a partir de 2020 será marcado anualmente por um dia de ações com clientes e fãs.

�Estamos orgulhosos pelos 63 anos de Brasil reconhecidos por pioneirismos, revoluções na indústria de 
caminhões, ônibus e motores, pela rede de concessionárias moderna e sólida e pela condução em transformações 
tecnológicas e de soluções personalizadas de produtos e serviços que o cliente realmente precisa�, a�rma Roberto 
Barral, vice-presidente das Operações Comerciais da Scania no Brasil. �A Edição Especial Heróis da Estrada e o Dia da 
Paixão Scania chegam para celebrar uma marca que possui uma legião de fãs e clientes apaixonados. Mais um 
aniversário que festeja nossa liderança na mudança por um sistema de transporte mais sustentável.�

De acordo com Barral, a pandemia que o mundo passa exige ações criativas. �É impressionante a capacidade do 
Brasil de reagir em crises. Mas, o setor de transportes vem sofrendo prejuízos; muitos clientes estão parados ou 
rodando pouco e colocando em ação os veículos mais novos para aumentar a rentabilidade�, diz. �Foi pensando em 
apoiar o negócio do cliente que montamos uma edição especial com o mais completo pacote de soluções já personalizado. Além de disso, ela é uma 
homenagem àqueles que movem o Brasil sobre rodas, os motoristas, autônomos e transportadores de todos os tamanhos de frotas.�

�Neste momento, o transportador precisa aumentar sua rentabilidade, ou seja, retirar o máximo de dinheiro do veículo. O mercado está começando a 
ver sinais de retomada e o Brasil vai precisar de muitos caminhões para a recuperação da economia�, salienta Silvio Munhoz, diretor de Soluções de Vendas da 
Scania no Brasil. �A Edição Especial Heróis da Estrada chega com preço muito competitivo para os clientes se prepararem nesta gradativa recuperação do 
mercado, com uma frota nova. Além de ser uma boa oportunidade para quem deseja comprar o primeiro zero km, pois só começará a pagar seis meses 
depois.�

Scania comemora 63 anos com lançamento 
de Edição Especial Heróis da Estrada

A fábrica brasileira alcançou a produção de 100 mil unidades da I-Shift, a avançada caixa de câmbio que 
equipa caminhões e ônibus da marca.

�A transmissão automatizada da Volvo foi o maior avanço para economia de combustível, conforto e 
produtividade no setor de transportes comerciais desde sua introdução no Brasil�, declara Alan Holzmann, 
diretor de estratégia de produto da Volvo.

Atualmente, 100% dos caminhões da linha F, dos modelos pesados da linha VM e dos ônibus 
rodoviários com motor traseiro da marca saem da linha de produção com a I-Shift. �Foi uma aceitação 
espetacular�, destaca Holzmann, ao lembrar que a caixa automatizada era uma tecnologia nunca vista 
antes no setor de transporte comercial nacional quando foi lançada em 2003, ainda em sua versão 
importada da Suécia, sede mundial da Volvo. �Mesmo na Europa, era um projeto disruptivo, muito superior 
às caixas manuais ou às caixas automáticas tradicionais, com conversor de torque. A I-Shift da Volvo foi um 
grande divisor de águas, muito à frente da tecnologia de qualquer outro fabricante de transmissões�, 
assegura.

Admiração mundial - �A I-Shift é um dos produtos mais admirados da marca em todo o mundo�, destaca Luiz Bohatch, diretor de produção de 
Powertrain na Volvo no Brasil, divisão responsável pela produção dessa caixa automatizada no complexo industrial da marca em Curitiba, no Paraná. �Hoje, 
ela está presente em quase todos os veículos comercializados nos mercados internacionais da Volvo�, complementa o executivo. O objetivo é garantir 
segurança, qualidade e produtividade através de avançadas tecnologias no processo de manufatura.

�A melhor transmissão do mundo é produzida pelas melhores pessoas, com o mais alto padrão de qualidade do Grupo, para exceder a expectativa de 
nossos clientes�, orgulha-se Bohatch. O projeto brasileiro da linha de montagem de caixas automatizadas teve tanto sucesso que o mesmo conceito e as 
mesmas soluções foram replicadas para outra fábrica do Grupo Volvo nos Estados Unidos, que viria a ser construída depois. �Com isso reduzimos o tempo e o 
custo de implementação do projeto pois a solução aqui desenvolvida foi literalmente replicada na fábrica de Hagerstown�, conclui Bohatch.

Redução de consumo - A excelente reputação da I-Shift é resultado dos muitos benefícios que proporciona. A começar pela signi�cativa redução no 
consumo de combustível. �O Diesel é um dos principais custos na planilha do transportador e a caixa I-Shift contribui para uma condução melhor, com 
menos gasto de combustível�, assegura Alcides Cavalcanti, diretor comercial de caminhões da Volvo.

Volvo atingiu um marco histórico no País

A IVECO é uma das �nalistas do 10º Prêmio REI (Reconhecimento a Excelência e Inovação), realizado por um dos 
principais veículos da imprensa automotiva, com o case do Novo IVECO Daily que concorre na categoria Montadoras 
Produto � Veículo Comercial Leve. No total, 65 empresas, entre fabricantes de veículos leves e pesados e fornecedo-
res de componentes e sistemas, foram as escolhidas pela equipe editorial da plataforma, em votação interna, em 17 
categorias. A votação online está aberta ao público até 31 de julho.

Thiago Carlucci, diretor de Marketing da IVECO para a América do Sul, destaca que o Novo IVECO Daily é um 
veículo que revoluciona o setor de transporte urbano de cargas com design arrojado, alta tecnologia e a robustez 
que posiciona a linha Daily como líder no segmento em que atua. �Estamos felizes com a indicação. Temos um 
produto que está um passo à frente de seus concorrentes e proporciona ao operador um ótimo Custo Total de 
Propriedade.� Para ter mais detalhes sobre cada um dos projetos, e participar da votação eletrônica do Prêmio REI 
2020, os interessados podem acessar o site https://pt.surveymonkey.com/r/GKJLVYZ. Nessa fase da premiação, cada 
categoria tem quatro concorrentes. Uma etapa especial acontecerá entre os dias 24 e 27 de agosto e cada voto terá o 
dobro do peso. O anúncio dos vencedores acontece durante evento que será realizado no dia 28 de agosto.

IVECO é �nalista do Prêmio REI 2020

Queda na demanda geral 
no transporte rodoviário 
de cargas é de 27,18%

No dia 7 de julho, o presidente da República Jair Bolsonaro vetou artigo que tratava da 
matéria que visa adiar a reoneração da folha de pagamentos das empresas por mais 1 ano, 
prevista no Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2020, oriundo da MP nº 936/2020. A medida 
ajudaria muitas empresas a diminuir os impactos �nanceiros negativos durante a crise na qual 
estamos vivendo.

Preocupada com o impacto dessa decisão na saúde �nanceira das transportadoras e na 
manutenção dos empregos, NTC&Logística se juntou a outras 35 entidades de 17 setores da 
economia para enviar um pedido de urgência buscando a reversão do veto. O ofício, emitido 
dia 9 de julho, foi enviado para o Senado e à Câmara dos Deputados. No texto enviado consta: 
�O adiamento é medida imprescindível à preservação de estruturas produtivas que abrangem 
cerca de 6 milhões de empregos formais diretos, aos quais se somam milhões de postos de 
trabalho em suas redes de produção. O impacto da reoneração da folha em meio à atual crise 
seria insuportável para esses setores e acarretaria consequências drásticas para os seus 
trabalhadores, empresas, consumidores e para o próprio Estado. Assim, pleiteiam a urgente 
reversão deste veto pelo Congresso Nacional.�.

A prorrogação pode salvar de 500 mil até 1 milhão de empregos e a não validade do 
argumento de possível descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal corroboram para 
que o veto seja derrubado.

A Resolução nº 782 do CONTRAN interrom-
pe, por tempo indeterminado, a validade da 
CNH � Carteira Nacional de Habilitação, 
vencidas desde o dia 19 de fevereiro de 2020. 
Ou seja, o condutor que possuir CNH vencida a 
partir desta data, poderá continuar dirigindo e 
não sofrerá aplicação de penalidade pela 
�scalização.

Além disso, foi instituído pela Resolução nº 
788 do CONTRAN, o CRLV-e, que é o Certi�cado 
de Registro e Licenciamento de Veículo por 
meio eletrônico. A expedição do arquivo 
somente será liberado após a quitação de todos 
os débitos relativos a tributos, encargos e 
multas de trânsito, bem como o DPVAT.

O CRLV-e poderá ser impresso pelo proprie-
tário do veículo, em substituição ao antigo 
CRLV emitido pelo Detran e, terá a sua autentici-
dade veri�cada através da leitura do QR Code. 
Lembrando-se ainda que a impressão não é 
obrigatória, podendo ser apresentado à 
�scalização através de arquivo em celulares ou 
tablets.

A expedição do CRLV-e deverá ser implanta-
da em todo território nacional até 31 de julho 
deste ano.

A CNT (Confederação Nacional do Transporte) divulgou o estu-
do �Logística Urbana: Restrições aos Caminhões?�, no qual são ana-
lisadas as condições do transporte de cargas em sete regiões me-
tropolitanas do país: São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Curitiba 
(PR), Porto Alegre (RS), Goiânia (GO), Recife (PE) e Manaus (AM).

Os resultados mostram que a urbanização acelerada do Brasil, 
nas últimas décadas, trouxe complexidade e desa�os para a logís-
tica de abastecimento das cidades onde vive 84% da população 
brasileira e circulam 96,7 milhões de veículos automotores.

O estudo constatou uma variedade de regras e de restrições à 
circulação de caminhões em centros urbanos, somada a problemas 
de infraestrutura, sinalização e �scalização, entre outras de�ci-
ências que têm impacto sobre a atividade transportadora. Isso 
di�culta o planejamento do transporte de cargas, aumenta os 
custos operacionais e diminui a qualidade dos serviços de abaste-
cimento das cidades.

Consequências - Aumento dos custos operacionais do transporte 
rodoviário de carga. Em alguns casos, as barreiras encontradas 
pelos transportadores têm gerado taxas extras que incidem sobre 
o preço do frete. Dois exemplos são a Taxa de Di�culdade de En-
trega (TDE), negociada a partir de um piso de 20% sobre o valor do 
frete; e a Taxa de Restrição do Trânsito (TRT), calculada em 15% do 
frete.

Principais soluções apontadas pela CNT - Aprimorar as políticas 
públicas e o planejamento. Incluir o transporte de carga no plane-
jamento urbano e nas políticas de trânsito, integrando todos os 
municípios das regiões metropolitanas; realizar gestão demo-
crática e ampliar o controle social de todos os setores interessados: 
transportadores, embarcadores, compradores, fabricantes, 
distribuidores, empresas de Transporte Rodoviário de Carga � TRC, 
Transportadores Autônomos de Carga � TAC, operadores logís-
ticos, atacadistas, varejistas e consumidores �nais.

ANFAVEA PROJETA RECUPERAÇÃO LENTA � A crise econômica provocada 
pela pandemia da Covid-19 levou a Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA) a traçar um cenário 
muito desa�ador, que prevê lenta retomada do setor e, na pior das 
hipóteses, recuperação e crescimento de vendas só em 2030. Ao 
apresentar os números do primeiro semestre, a entidade estimou 
que o mercado doméstico só retornará ao patamar de vendas em 
ascensão visto em 2019, que foi de 2,78 milhões de unidades, em 
2025. O presidente da associação, Luiz Carlos Moraes, fez uma 
projeção dramática, mas ao que parece, realista, com base no 
prolongamento da pandemia no Brasil e na deterioração da atividade 
econômica e da renda dos consumidores. 

Desoneração da Folha:  se reúne com entidades para a derrubada do veto NTC&Logística

CONTRAN prorroga 
validade da CNH

Estudo da CNT revela di�culdades do 
transporte de cargas em centros urbanos 

O primeiro evento 100% digital
da NTC&Logística. Não fique de fora.

Parabéns Motorista!
25 de julho


