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•  CERTIFICAÇÃO DAF CAMINHÕES – A DAF Caminhões Brasil, re-
cebe o certi" cado da ISO 9001:2015 emitida pela Lloyd’s Register 
do Brasil. A certi" cação é um conjunto de reconhecimentos que 
atestam a qualidade de empresas que atendem diversos requisi-
tos na Gestão da Qualidade e do negócio.

•  JAMEF É ELEITA TOP DO TRANSPORTE – A Jamef especializada 
no transporte de cargas fracionadas, está mais uma vez entre as 
empresas Top do Transporte 2016. A empresa levou o prêmio ‘10 
anos’ nas categorias eletroeletrônico e e-commerce. 

•  NOVA AMAROK, A PICAPE MÉDIA MAIS CONECTADA – A VW 
Nova Amarok chega ao Brasil para se tornar referência em termos 
de design, conectividade e tecnologia. A linha 2017 será ofereci-
da no mercado brasileiro nas versões S, SE, Trendline, Highline e 
Highline Série Extreme. 

1•  ETIQUETAGEM – O Inmetro, por meio do Programa Brasileiro de 
Etiquetagem (PBE), estabeleceu critérios que devem constar obriga-
toriamente em todos os pneus produzidos e importados no Brasil, 
como resistência ao rolamento, aderência em pista molhada e ruído 
externo.

2•  MARCOPOLO – A Marcopolo está desenvolvendo de maneira pio-
neira e inédita uma poltrona Antissono para os seus ônibus. A nova 
poltrona, chamada Antisleep Seat tem como objetivo prolongar o 
estado de alerta e atuar durante as fases de sonolência e fadiga do 
motorista de veículos pesados (ônibus e caminhões) .

3•  FORD – A Ford Caminhões lançou um novo plano de manutenção 
para os modelos de aplicação rodoviária da linha Cargo, que amplia 
para 50 mil km o intervalo das revisões. Entre os modelos estão Cargo 
1723, Cargo 1729, Cargo 2423 e Cargo 2429 .

“O bom não é ser importante, 
o importante é ser bom”

Mão Dupla
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O Domicílio Tributário Eletrô-
nico (DT-e), canal de comunicação 
direta on-line entre a Secretaria da 
Fazenda do Estado (Sefaz-Ba) e os 
contribuintes do ICMS acaba de 
completar um ano de implanta-
ção com mais de 170 mil inscritos, 
6,2 mil mensagens enviadas e uma 
boa notícia para seus usuários: o 
lançamento da nova versão da fer-
ramenta com mais funcionalidades 
destinadas a facilitar a interação en-
tre as empresas e o " sco estadual. O novo modelo já está disponível e os contri-
buintes não precisarão fazer nenhum tipo de atualização, apenas acessar o DT-e 
normalmente, neste site (www.sefaz.ba.gov.br), utilizando certi" cado digital ou 
login e senha.

Com uma tela de entrada mais amigável, onde é possível conferir a quan-
tidade de mensagens recebidas e quais ainda estão pendentes para leitura, a 
nova versão do DT-e permite anexar arquivos às mensagens e encaminhar links, 
ampliando as possibilidades de comunicação entre " sco e contribuinte. Com 
as novas funcionalidades, as empresas poderão ser alertadas, via DT-e, sobre 
eventuais inconsistências identi" cadas pelos novos mecanismos de " scalização 
digital implantados no âmbito do programa Sefaz On-Line, a exemplo da Malha 
Fiscal Censitária (MFC), pela qual a Secretaria da Fazenda vem realizando cruza-
mentos de dados oriundos da documentação " scal eletrônica.

Nova versão do DT-e permite anexar arquivos

anuncie aqui! anuncie aqui!

Atenta às tendências globais de utilização da conectividade e foco em e" ciência, a Scania, marca líder 
na transição para um transporte sustentável, apresenta ao mercado os Serviços Conectados, solução ino-
vadora para ajudar o cliente, seja transportador de cargas ou de passageiros, a fazer a gestão de sua frota 
por meio do uso inteligente de dados do veículo e parceria com a rede de concessionárias da marca, a " m 
de encontrar alternativas rentáveis para o negócio. Todos os seus benefícios estarão à disposição nas Casas 
Scania a partir de janeiro de 2017.

O caminhão Axor da Mercedes-Benz enfrenta muitos desa" os na operação canavieira, uma típica 
atividade fora de estrada. Entre eles, a alta capacidade de carga (no caso do Axor 3344, até 74 tonela-
das de PBTC na versão treminhão, com 123 toneladas de CMT), inclinação das vias, aclives acentuados, 
irregularidades do solo que causam torsões no caminhão e nos semirreboques e outros impactos.  Por 
esta razão, o Axor recebeu desenvolvimento especí" co para aplicação o= -road e ganhou o Mercedes 
PowerShift – câmbio mecânico com acionamento totalmente automatizado e sensor de inclinação. 
Esta tecnologia também é aplicada nos caminhões extrapesados Actros e nos semipesados Atego. 

Serviços Conectados Scania marcam mudança na gestão de frotas 

Axor ganha PowerShift para aplicação o$ -road

Na Estrada           

Baiano é o Melhor Motorista de Caminhão da América Latina 
Luis Carlos dos Santos é o melhor motorista de caminhão da América Latina.  O motorista baia-

no venceu a competição Scania Driver Competitions Latin America 2016, no último dia 27 de no-
vembro, em São Paulo, quando derrotou na " nal 11 classi" cados, dentre eles, 2 do Brasil e outros 
9, sendo 3 da Argentina, 3 do Peru e 3 do Chile, conquistando o tão desejado título. Em segundo 
lugar, " cou o argentino Hugo Armando Valdiviezo e em terceiro, o catarinense Ruy Hermes Gobbi.

O campeão levou pra casa um caminhão Scania Streamline R 440 6x2 zero quilômetro. “Agrade-
ço a Scania e quero dar os parabéns pela valorização, reconhecimento e capacitação que a Scania 
dedica aos motoristas de caminhão. São presentes para a vida inteira”, a" rma o campeão. “Dedico 
esta vitória à minha família, a todos os caminhoneiros e de forma especial ao meu pai, que já foi 
motorista e me inspirou. Agora, ao ganhar o caminhão, começo uma nova vida”, comemora Luis.

De acordo com o diretor mundial do Scania Driver Competitions, Mikael Person, é fundamental para a Scania reconhecer o condutor 
como uma peça chave no mercado e no desenvolvimento de um transporte sustentável. “Estão de parabéns todos os quatro países pelo 
maravilhoso trabalho realizado com compromisso e qualidade”.

O setor de transporte de cargas no 
Brasil está vivendo um período bastan-
te difícil. As empresas estão enfrentan-
do muitas di" culdades, tanto na área 
comercial, como na área " nanceira. E 
como estas questões não bastassem, 
as empresas estão também sendo alvo 
de questões trabalhistas. 

Diante da necessidade urgente e por nossa felicida-
de, a organização do IX Encontro Nacional Comjovem, 
inseriu na pauta, um grande Fórum Trabalhista que con-
tou com a participação de empresários do setor, entida-
des sindicais e três juízes, dentre eles, Dr. Agenor Cala-
zans da Silva Filho, Juiz do Trabalho e Titular da 25ª Vara 
do Trabalho de Salvador. Foi um rico debate, pois cada 
Juiz apresentou uma visão diferente sobre cada assunto.

Boa leitura !

Editorial Antônio P. de Siqueira  
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Durante a nona edi-
ção do Encontro 

Nacional Comjovem, 
realizado entre os dias 
17 e 20 de novembro, 
em Trancoso, Bahia, foi 
realizado o Fórum Tra-
balhista do TRC, que 
contou com a partici-
pação de líderes sindi-
cais, empresários e dos 
magistrados  Dr. Marlos 
Melek – Juiz Federal do 
Trabalho e Juiz nas Va-
ras de Araucária e Campo Largo,  Dra. Dulce Maria Soler Gomes Rijo 
– Juíza do Trabalho e Titular da 2ª Vara do Trabalho de Santo André/SP 
e  Dr. Agenor Calazans da Silva Filho, Juiz do Trabalho e Titular da 25ª 
Vara do Trabalho de Salvador/BA.

Transportadores e Magistrados 
estiveram reunidos em Trancoso/BA
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O Conselho Monetário Nacional (CMN) 
aprovou mudanças no re" nanciamento 
dos empréstimos do Procaminhoneiro. 
Agora, mais trabalhadores poderão aderir à 
renegociação. A medida não deve acarretar 
custos para o Tesouro Nacional que, inclusi-
ve, pode economizar R$ 353,9 milhões nos 
próximos dois anos. As mudanças reU etem 
alterações trazidas pela Lei nº 13.295/2016, 
que amplia o alcance da renegociação de 
dívidas do Procaminhoneiro. Antes, po-
diam participar " nanciamentos feitos até 
31 de dezembro de 2014. Agora, esse prazo 
passou para 31 de dezembro de 2015.

O grupo de bene" ciários que podem 
ter acesso ao re" nanciamento também au-
mentou, foram incluídos os trabalhadores 
que se enquadram como “associados de 
cooperativas de transporte”. O prazo para 
formalizar as operações de renegociação 
também foi expandido, passou de 30 de ju-
nho de 2016 para 30 de dezembro de 2016.

Governo amplia 
re& nanciamento para 

caminhoneiros

Problemas com funcionários autô-
nomos, questões de litigância de má-
-fé em ações judiciais, processos gera-
dos por preenchimento de diário de 
bordo pelos caminhoneiros, questões 
de contribuição assistencial, além da 
prescrição das ações judiciais, foram te-
mas tratados pelos magistrados, num 
debate de alto nível, que contou com a 
participação de todos os presentes na 
plateia, com perguntas sobre o setor. 

Debate de alto nível Palestras Motivacionais e NTC Expo
Grandes reU exões pessoais com palestras motivacionais também " zeram 

parte do IX Encontro Nacional Comjovem. Luciano Pires, revisor, cartunista 
e colunista que apresentou a palestra “Geração T” e Vania Ferrari, com pas-
sagens pelas áreas de Marketing Direto, Publicidade, Relacionamento com 
Cliente, Qualidade e Processos, trouxe a palestra “Protagonismo e Atitude”. 
Eles " caram encarregados de apresentar ao público diversas mensagens 
de crescimento pessoal, fundamental no mundo concorrido de hoje. Os 
empresários também puderam co-
nhecer de perto as novidades e lan-
çamentos do setor, no espaço NTC 
Expo – Feira e Exposição de Produ-
tos e Serviços para o setor de TRC. 
Os eventos contaram com patrocí-
nio da Autotrac, Cummins, Iveco,  
MAN Latin America – Volkswagen 
Caminhões e Ônibus, Mercedes- 
Benz, Petrobras, Sascar, Scania, TO-
TVS e  Trade Vale – TNIX,  com apoio 
da TopDoctors Odontologia e do 
SETCEB, entidade an" triã.

Lançado Sistema de Noti& cação de Trânsito
Foi lançado no início de 

novembro, o aplicativo que 
promete agilizar o proces-
so de entrega das multas 
de trânsito aos conduto-
res de veículos. O sistema 
atende a Lei 13.281, que 
visa facilitar a comunicação 
entre os órgãos autuadores 
e proprietários de veículos, 

condutores e empresas de transporte para o pagamento das 
multas até o vencimento com direito ao desconto de 40% do 
valor total, no caso de reconhecimento da infração cometida, 
sem a necessidade de apresentar defesa prévia ou recurso.

“Com o novo sistema vamos traçar o per" l dos condutores 
que frequentemente cometem infrações e, ao serem infor-
mados, terão a chance de corrigir o curso de suas ações. Por 
exemplo, aqueles condutores U agrados ao manipular um celu-
lar, vão receber diversas informações sobre acidentes e demais 
consequências do ato por meio de campanhas educativas, 
para que haja uma mudança de comportamento. Já os condu-
tores exemplares terão o comportamento valorizado”, explica 
o coordenador Geral de Educação no Trânsito do Denatran, 
Francisco Garonce.


