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•  Locar investe R$ 45 mi para retomar crescimento - A Locar Guin-
dastes e Transportes Intermodais abre o ano de 2017 investindo R$ 
45 milhões. Aporte de recursos inclui a compra dos primeiros quatro 
guindastes modelo LTM 1250-5.1 para operação no mercado brasilei-
ro, e equipamentos para atender a contrato % rmado com a Vale.

• Circuito Sest Senat de Caminhada - Mais de 80 mil pessoas já parti-
ciparam do Circuito SEST SENAT de Caminhada e Corrida de Rua. Em 
2017, 34 cidades de todos os estados brasileiros receberão o Circuito. 
Salvador também será contemplada.  A expectativa, agora, é promo-
ver saúde e qualidade de vida para 65 mil pessoas em todo o Brasil. 

• Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida - Representando a Organiza-
ção Mundial de Saúde OPAS/OMS no Brasil, Victor Pavarino é o primei-
ro palestrante a con% rmar sua participação no 10º Congresso Brasilei-
ro de Trânsito e Vida e 6º Internacional que será realizado nos dias 26 e 
27 de outubro, em Salvador. Inscrições no www.transitoevida.com.br 

1•  Embarque na troca com a Continental Pneus - Até 31 de maio, os 
consumidores que  comprarem quatro pneus Continental a partir 
do aro 14” para veículos de passeio, utilitários ou para caminhone-
te na rede de revendedores ganharão na hora uma prática mala 
de bordo da Swisswin e ainda participarão de sorteio para viajar 
para a Europa.

2•  Mobil Delvac apresenta novos produtos - A Mobil Delvac apre-
sentou durante a Show Rural Coopavel óleos para motores a diesel 
Mobil Delvac Vida Longa e Mobil Delvac Power, além dos óleos para 
sistemas hidráulicos Mobil9 uid 499 e Mobil9 uid 424.

3•  Anfavea revela - A Anfavea informa que o segmento de caminhões 
registrou 2,9 mil unidades negociadas em janeiro deste ano, enquan-
to que a produção de caminhões cresceu 7,8%, sendo produzidos 4,5 
mil produtos em janeiro de 2017 e 4,2 mil no mesmo mês de 2016. 

“Navio imita tubarão, avião imita gavião, 
mas meu caminhão não tem imitação”
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Conforme a Abramet (Asso-
ciação Brasileira de Medicina de 
Tráfego), um dos problemas de 
saúde que causam a sonolência 
e que mais merecem atenção 
dos pro% ssionais do volante é a 
apneia obstrutiva do sono.

Segundo o diretor do Depar-
tamento de Medicina de Tráfego 
Ocupacional da Abramet, Dirceu 
Rodrigues Junior, de 15% a 17% 
dos motoristas pro% ssionais sofrem com esse problema. “A apneia obstru-
tiva do sono é a presença de uma parada respiratória durante o sono, que 
leva o motorista a ter, durante o dia, muita sonolência na direção veicular. 
Esse indivíduo é capaz de dormir sentado, em pé, encostado numa parede 
e geralmente a vítima desse distúrbio é obeso e ronca muito à noite”. 

Além disso, alguns fatores podem favorecer o desenvolvimento da ap-
neia, como problemas respiratórios, na faringe e cordas vocais, alterações 
na arcada dentária e no céu da boca.

Mas Dirceu Rodrigues a% rma que, após o tratamento, o motorista pode 
exercer a atividade normalmente.  “Isso se resolve com tratamento clínico, 
cirúrgico, com algumas orientações ou com uso de aparelhos que fazem 
com que o indivíduo tenha respiração melhor durante o sono.”

Cerca de 15% dos motoristas pro& ssionais 
sofrem de apneia do sono
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Neste mês de fevereiro, a Mercedes-Benz completou 20 anos de comercialização da li-
nha Sprinter no Brasil. Com amplo portfólio de vans de passageiros, furgões e chassis com 
cabina para transporte de cargas, a Sprinter criou o segmento de “large vans” (3,5 a 5 tone-
ladas de Peso Bruto Total – PBT) no País. “Ao longo de duas décadas, foram emplacadas cer-
ca de 125 mil unidades da Sprinter no mercado brasileiro”, informa Werner Schaal, gerente 
sênior de Marketing & Vendas Vans da Mercedes-Benz do Brasil. 

CONSTANTE INOVAÇÃO E PIONEIRISMO
A atual geração, lançada em 2016, novamente trouxe avançadas tecnologias, como o exclusivo Assistente de Vento Lateral (CrossWind 

Assist), farol de neblina com assistente direcional integrado e luzes de circulação diurna. 
A família de veículos comerciais leves Sprinter é formada pelos modelos 313 CDI Street (PBT de 3,50 t), 415 CDI (PBT de 3,88 t) e 515 

CDI (PBT de 5 t). São três opções de entreeixos: 3.250 mm (curto), 3.665 mm (longo) e 4.325 mm (extra-longo). Os clientes contam com 
cerca de 60 versões de con% guração da Sprinter, de acordo com o modelo, entreeixos, altura interna e outros itens.

Entre os dias 13 e 15 de fevereiro, a MAN Latin America esteve presente na 2ª. Super Convenção 
de Logística da Ambev para apresentar os atributos do mais novo modelo da marca Volkswagen sob 
medida para o transporte de bebidas: o VW Worker 17.2306x2/4 Distributor. O veículo adota, de forma 
inédita no segmento, solução derivada de um modelo 17 toneladas na versão 4x2 com a instalação de 
um segundo eixo direcional de fábrica, com todas as garantias da montadora. Com capacidade para 
carregar até 630 quilos a mais quando comparado à versão 6x2, isso faz toda diferença para o frotista, 
que pode chegar a levar até 5% a mais por viagem.

O novo veículo integra a linha de vocacionais Distributor, que conta ainda com cerca de dez mode-
los em seu portfólio, contemplando caminhões Delivery, Worker e Constellation. 

Mercedes-Benz comercializa 125 mil veículos Sprinter 

MAN leva o VW Worker 17.230 6x2/4 para Convenção Ambev 

Na Estrada           

A Foton Caminhões anuncia o início da comercialização dos produtos nacionais para o pró-
ximo mês de março. A empresa produzirá seus caminhões para atender a demanda do mer-
cado interno na linha de montagem da Agrale, em Caxias do Sul, RS, até a conclusão de sua 
fábrica própria em Guaíba, RS.

Os modelos nacionais contarão com o lançamento da linha MiniTruck, englobando os mo-
delos 3.5 – 12DT, 3.5 – 14ST, 3.5 – 14DT. O modelo 10 – 16 nacional  já nasce atendendo os 
requisitos do FINAME.

Neste mês de feve-
reiro, tivemos a primeira 
edição do CONET 2017, 
que trouxe para nós 
empresários, assuntos 
atuais e relevantes para 
o nosso setor. Realizado 
em um lugar tranquilo, 

aliás, um lugar propício para que todos 
os transportadores re9 etissem, pois o 
resultado da pesquisa realizada sobre o 
setor não foi nada animador. Mas tanto 
as transportadoras, como as fabricantes 
de caminhões e tratores, além dos moto-
ristas autônomos estão esperando a tão 
falada safra recorde. Será que somente 
ela conseguirá mudar o cenário nacio-
nal? Na verdade, o que não podemos, é 
perder a esperança de encontrar saídas 
para as crises que a9 igem nossa nação.

Boa leitura !

Editorial Antônio P. de Siqueira  

Desenvolvido de forma pioneira no país pelo % sco 
da Bahia para combater, em tempo real, a atuação de 
empresas “laranjas” e dos chamados “hackers % scais”, 
o Centro de Monitoramento On-line (CMO) tornou 
inaptas, entre 2015 e 2016, mais de 4.000 empresas 
que apresentavam irregularidades como endereço 
não localizado, fraude ou simulação % scal, informa-
ções de cadastro incompatíveis com a atuação efetiva 
da empresa ou microempresas individuais (MEIs) que 
ultrapassaram o limite de compra permitido por lei.

O combate à sonegação mediante uso intensivo 
da tecnologia é o propósito do Programa Sefaz On-
-line, série de iniciativas baseadas na nova realidade 
de dados digitais, explica o superintendente de Ad-
ministração Tributária da Sefaz-Ba, José Luiz Souza. 
“Com iniciativas como o CMO, a Malha Fiscal Censi-
tária e o avanço no uso da tecnologia no trânsito de 
mercadorias, entre outras, estamos tornando a % s-
calização cada vez mais próxima do fato gerador do 
imposto, o que permitirá resultados cada vez mais 
efetivos”, avalia.

Monitoramento on-line 
da SEFAZ/BA combate 

irregularidades

As empresas de transportes devem % car atentas aos prazos para atu-
alização e recadastramento do RNTRC. As empresas que possuem 
em seu certi% cado da ANTT os vencimentos até o ano de 2020, de-
verão seguir o cronograma abaixo para o recadastramento.

Recadastramento RNTRC vai até o dia 31 de maio
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A primeira edição do CONET 2017, realizada em Rio Quente/GO, reuniu 
grande número de empresários e líderes sindicais do setor de Transportes 

Rodoviário de Cargas de todo o Brasil. 
Dentre os assuntos abordados sobre o setor, não poderia faltar o resultado 

da pesquisa sobre defasagem do frete, que chegou a 24,83% nos fretes de car-
ga lotação e 11,77% carga fracionada. Em mais de 80% das empresas pesqui-
sadas, o faturamento do último ano caiu em média 19,13%. A queda maior foi 
para as empresas de lotação, nas quais atingiu 87% delas. 

Goiás foi palco da primeira 
edição do CONET 2017

Realinhamento dos fretes
É imprescindível e urgente um realinhamento dos fretes praticados, acom-

panhado da necessária cobrança dos demais componentes tarifários, como 
Frete-valor e Gris e as Generalidades do transporte, como a Taxa de Restrição 
de Trânsito – TRT, dentre outras, inclusive as de caráter emergencial e transi-
tório como é o caso da EMEX – Emergência Excepcional criada para cobrir os 
custos decorrentes da situação de falta de segurança, escoltas urbanas e do 
aumento no valor da cobertura securitária para as cargas nas modalidades 
CIF e FOB. Caso contrário, o País corre o risco de um grave colapso de uma 
atividade essencial para a economia e para a sociedade brasileiras. 

“O ano de 2017 promete ainda modesta recuperação na economia, muito embora se fale em uma safra recorde, ca-
bendo ao empresário de transporte preparar-se para o crescimento que certamente virá nos anos seguintes”, acredita o 
presidente da NTC&Logística, Helio Fernandes. 

Vencimento do CRNTRC

Após 31/12/2016 

até 2020

Final da Placa do Veículo Data Final
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Os aumentos de custos, a redução drástica do volume de carga, de acordo com o índice ABCR de movimento de veí-
culos pesados pelas praças de pedágios, dentre outros fatores são apontados pela pesquisa como algumas das questões 
que contribuíram para a queda no faturamento do setor. Con% ra o resultado completo da pesquisa no link http://www.
portalntc.org.br/media/% les/ApCONET_resultado_pesquisa_fev2017_v5.pdf
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