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VII WORKSHOP ANPEVI INSPEÇÃO E VISTORIA ESSENCIAIS
NA SEGURANÇA NO TRÂNSITO, PROTEÇÃO A VIDA E PATRIMÔNIO

No último Sábado, 18/08/2018, ocorreu o VII Workshop da Associação Nacional das Empresas de
Perícias - ANPEVI, que esse ano contou com a co-organização do Instituto Latino Americano de
Segurança Viária – ILAVSV.
O evento reuniu renomados especialistas representantes da área de vistorias e inspeção do Brasil,
bem como contou como palestrantes internacionais, que trouxeram os seguintes temas:

Às 11hs, Dr. Vagner Caovila, presidente da Anpevi, deu inicio ao workshop, falando sobre os 10
anos de ECV no Brasil, foi um breve resumo da evolução do segmento nos Estados e do número de
empregos gerados.
Após essa breve exposição explicando o cenário nacional, a parte da manhã, foi abrilhantada pelas
exposições de membros que compunham a mesa de debates representantes de DETRAN dos
Estados de Rondônia, Santa Catarina e Bahia. Ainda no período matutino tivemos palestras sobre
o desaﬁo da inspeção técnica no Brasil.
Por volta das 12:30 houve uma pausa para o almoço, servido no próprio hotel para os mais de 400
participantes do workshop.

As atividades foram retomadas as 14h e quem iniciou o ciclo de palestras do período da tarde foi o
Presidente do Sindvist o Sr. Valter Menegon, falando sobre a importância de cobrar um preço
justo e sobre o projeto de regulamentação de preço da vistoria que tramita na Assembleia
Legislativa, logo após tivemos a apresentação dos diretores da empresa espanhola Applus Service
falando sobre Segurança e Tecnologia e a situação do sistema de ITV na América Latina.
Na sequencia, tivemos o Presidente da Ilasv, Harley Bueno, falando sobre atuação conjunta de
ECV´s e ITL´s, o conselheiro do CONTRAN Rone Evaldo Barbosa, trazendo sua visão sobre a
Resolução 466, as possíveis alterações em futura normativa e o combate às fraudes.
Além das experiências trazidas com os DETRANs de Santa Catarina e Rondônia, tivemos ainda a
exposição do diretor executivo da empresa Sanperes, o Sr. Daniel Ganda, falando sobre a
experiência das ECV´s em Goiás e ﬁnalizando o evento Joaquim Antonio Cavalli presidente da
ASSOPAVI, falando sobre as perspectivas futuras para o segmento. Encerrando o ciclo de palestras,
houve um sorteio de brindes proporcionados pelos patrocinadores.
O Dr. Vagner Caovila, presidente da ANPEVI, avaliou o Workshop: “O evento foi um enorme sucesso
de público e especialmente de conteúdo pois esse ano buscamos ampliar os temas em discussão
atingindo experiências de diferentes Estados e trazendo especialistas renomados para tratarem
sobre o tema das Inspeções Técnicas Veiculares – ITV”.
Todo o evento foi ﬁlmado e durante as próximas semanas serão disponibilizados trechos de
algumas palestras no site da ANPEVI para associados.
Se você quiser saber mais sobre o evento, acesse nossas redes sociais e nosso site.

I WORKSHOP DO SINDEV – IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ECV MINAS
No dia 14/08 o Presidente da ANPEVI e CNVV, Dr. Vagner
Pedroso Caovila, atendendo ao convite do SINDEV –
Sindicato das Empresas de Vistoria de Minas Gerais,
palestrou no “I Workshop do SINDEV – Implantação do
Projeto ECV Minas”.
O evento contou com a presença de cerca de 150
empresários
que
aguardam
a
liberação
do
credenciamento das empresas amparado pela
publicação do Decreto 47.638 de 06 de fevereiro de 2018
do Governador de Minas Gerais e suas respectivas
portarias publicadas pelo DETRAN.

regularização de veículos e peças provenientes de furto,
roubo e fraudes.
O fórum nacional de segurança pública constantemente
demonstra uma queda de roubo e furto de veículos nos
estados que implementaram as vistorias e uma
considerável elevação nos mesmos índices em Minas.
Saiba mais através do link:
http://sindev.org.br/sucesso-no-1o-workshop-sindev-mg

A organização do evento estima que aproximadamente
60 milhões de reais foram investidos entre empresas de
vistorias, empresas de TI e empresas de treinamento
para montagem das empresas e adequações as
exigências do decreto e portarias.
Minas Gerais é um dos únicos Estados do país que ainda
não implementou a legislação vigente do CONTRAN, o
que deixa o Estado em uma situação propícia para fácil

FIM DAS FRAUDES: CRIMINOSOS MIGRAM PARA FORA
APÓS MODERNIZAÇÃO DE VISTORIAS EM RO
Desde que as vistorias veiculares em Rondônia
foram digitalizadas, há oito anos, tornou-se quase
impossível fraudar o processo de checagem no
estado.
Isso, por que o processo é feito com uso de alta
tecnologia e, é totalmente ﬁlmado e acompanhado pelas
autoridades, evitando que veículos com irregularidades
ou fraudes documentais, passem pela perícia sem as
devidas adequações previstas na legislação.

As diligências resultaram na identiﬁcação de quatro
automóveis de Cuiabá, que foram clonados, e estão em
circulação. Um dos veículos investigados foi localizado e
apreendido. Pelo menos seis suspeitos, entre
despachantes e receptadores, foram indiciados por
diversos crimes, como falsidade ideológica, associação
criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de
informação e outros. Um dos investigados é do estado de
Rondônia.

viviam

“As investigações identiﬁcaram um despachante da
cidade, que estava de forma irregular, realizando
licenciamentos sem conhecimento e permissão do
proprietário do veículo. Outros suspeitos envolvidos no
esquema foram identiﬁcados, sendo um do Estado de
Rondônia e outro do município de Pontes e Lacerda”,
completou o delegado Gilson Silveira do Carmo.

Dentre as fraudes mais comuns possíveis, estava a
clonagem de veículos, onde, dois ou mais veículos

Os trabalhos policiais continuam com intuito de levantar
e apreender outros veículos clonados, originados do
grupo criminoso.

Cerca de 50 empresas estão credenciadas no estado
para realizar esse serviço, que em 2018, passa a ser
acompanhado também, em tempo real, pelo Ministério
público do estado, através de vídeo-monitoramento.
Tais avanços expurgaram criminosos que
tentando fraudar pericias no Detran do estado.

Fonte: Rondoniaovivo http://www.rondoniaovivo.com/geral/noticia/2018/05/22/ﬁm-das-fraudes-criminosos-migram-para-outros-estados-aposmodernizacao-de-vistorias-em-ro.html

A ASSEVE DE SERGIPE, REALIZA SEU I WORKSHOP DAS EMPRESAS
DE VISTORIAS, COM APOIO DA CNVV E DA ANPEVI
No dia 25/08/2018 as 10hs, ocorreu no Hotel Aquários em Aracajú, Sergipe, o I WorkShop das Empresas de Vistorias
organizado pela associação local ASSEVE – Associação Sergipana das Empresas de Vistoria Veicular Eletrônica, cujo
presidente é o Sr. Odemir Junta Junior.

O Estado conta com cerca de 17 empresas de vistorias credenciadas pelo DETRAN/SE.
O Presidente da ANPEVI e CNVV, Dr. Vagner Caovila foi uma das autoridades que palestraram, abordando temas em torna
da evolução das ECVs no país e das Inspeções Técnicas Veiculares.
Segundo Caovila: “É de suma importância que as empresas estejam reunidas em torno de uma associação local trazendo
mais qualiﬁcação técnica para a melhoria do setor no Estado”.

REUNIÃO NO DENATRAN - ITV - INSPEÇÕES TÉCNICAS VEICULARES
No dia 8 de agosto, participamos de reunião no DENATRAN atendendo o convite do Diretor Maurício Alves. A reunião foi
realiza juntamente a mais 11 entidades representantes de organismos de inspeções veiculares, segurança veicular e
avaliação de conformidades.
Foram tratados temas em torno das inspeções técnicas veiculares - ITV, onde o Órgão Executivo de Trânsito ratiﬁcou a
intenção de publicar nova normativa em breve visando viabilizar o início da implantação das ITV’s junto aos Estados
Brasileiros.
A ANPEVI continuará acompanhado e participando das discussões técnicas.

EMPRESAS PARCEIRAS COM DESCONTOS ESPECIAIS NESTE TRIMESTRE

Fuji Corretora de Seguros pra ECV
Telefone: 11 4118-3377
fujicorretora@gmail.com
Tel: (11) 2061- 3626 | (11) 97693- 1269

A relação das demais empresas parceiras com descontos para associados estão relacionadas no site
www.anpevi.org.br

CONTATO ANPEVI
Endereço: Rua Sete de Abril, 404, conj 92
E-mail: contato@anpevi.org.br
Telefone: (11) 4063.9047

