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O presidente do SETCEB, Rogério de 
Souza, passou a fazer parte do quadro 
diretivo da seção do Transporte 
Rodoviário de Cargas da Confederação 
Nacional do Transporte - CNT, no 
último dia 27 de março,  para o 
quadriênio 2019/2023. 

Com a mudança na alta cúpula da 
CNT, Vander Costa assumiu a presi-
dência da entidade, bem como dos 
Conselhos Nacionais do SEST SENAT e 
do ITL (Instituto de Transporte e 
Logística), e, Flavio Benatti assumiu a 
vice-presidência. Na seção de transporte rodoviário de cargas da CNT, assumiu José 
Helio Fernandes, também presidente da NTC&Logística.

A CNT é composta por seis seções, sendo que cada uma representa um modal do 
transporte: transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, 
transporte aquaviário de cargas e passageiros, transporte ferroviário de cargas e 
passageiros, transporte aeroviário de cargas e passageiros e infraestrutura de 
transporte e logística. 

Na pauta da seção transporte rodoviário de cargas, José Hélio a�rma que estão 
assuntos políticos, as reformas que devem ser aprovadas neste novo governo, além de 

temas que sempre permeiam o setor, como infraestrutura, legislação e roubo de cargas. �Nos baseamos em uma pauta que já vem sendo 
discutida e vamos incluindo outros assuntos pertinentes. Queremos que todos tragam suas contribuições: federações, associações e 
empresários. Assunto é o que não falta�. 

Comjovem - Nesta nova gestão, quatro integrantes da COMJOVEM fazem parte do quadro diretivo da seção de cargas. São eles: Ana 
Carolina Jarrouge, Baldomero Taques Neto, Rogerio de Souza e Marcos Vinicius Couto da Silva. De acordo com José Hélio, esse movimento é 
muito importante, pois é possível ver os objetivos da Comissão de Jovens Empresários sendo cumpridos. �Os jovens estão assumindo 
responsabilidades nos sindicatos, federações e também na NTC e adquirindo experiência. E agora na CNT, passando por todas as etapas. Isso é 
muito importante para a formação dos futuros líderes do nosso setor�. 

Investimento em Infraestrutura � O novo presidente da CNT Vander Costa,  argumentou que o investimento em infraestrutura é a melhor 
maneira de promover o crescimento. �Para isso, é preciso viabilizar as parcerias com a iniciativa privada, com segurança jurídica por meio de 
licitações claras, onde possam ser conhecidos os deveres e os direitos dos vencedores dos leilões�, disse.  Outro tema destacado pelo novo 
presidente foi a necessidade de aprovação da reforma da Previdência, que, segundo ele, precisa ser vista como um projeto de Estado e não de 
governo.
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Divulgue sua empresa

“Coração sem amor é como caminhão sem motor”.

A fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus está sempre de portas abertas para realizar as demandas sob medida de cada mercado. 
Marca preferida do segmento eletricitário, com 45% de liderança nas vendas, a VWCO aposta na nova linha Delivery para atender as 
necessidades especí�cas da operação. Produtividade, conforto e relação custo-benefício dos caminhões leves VW estão entre os 

atrativos que aguçam o interesse de clientes do setor.
Despontando nas vendas nacionais em seus nichos de mercado, a 

linha Delivery tem uma lista de qualidades que vai muito além da 
modernidade de sua cabine. Seus caminhões conferem acessibilidade e 
manobrabilidade superiores no mercado, o que facilita a circulação do 
caminhão e o  atendimento aos reparos em redes elétricas.

Também traz componentes de robustez em seu trem de força e 
chassi, que re�etem na maior disponibilidade do veículo em operação. 
Outro benefício é o rastro do chassi, que facilita e agiliza o processo de 
implementação para que entrem em operação o quanto antes.

A Volvo está reforçando ações de mercado voltadas para o transportador brasileiro 
adquirir peças clássicas de caminhões e ônibus da marca. Proprietários, motoristas 
autônomos e gestores de frotas têm muita facilidade e ainda descontos para compras. 
São consideradas peças clássicas aquelas voltadas para aqueles veículos com mais de 
cinco anos de uso.

Os transportadores podem adquirir os componentes genuínos clássicos na rede de 
quase 100 concessionárias distribuídas por todas as regiões do País, ou fazer compras 
online por meio do site da empresa. São mais de 400 itens com preços reduzidos em até 
40% e ainda com condições comerciais especiais. A Volvo tem um compromisso de 
performance, disponibilidade e segurança com os veículos da marca.

Os caminhões extrapesados Mercedes-Benz Actros e Axor, que ganham cada vez mais 
destaque nas atividades de transporte do agronegócio, foram as principais atrações da 
marca na 2ª edição da feira tecnológica Norte Show. O evento foi realizado de 15 a 17 de 
abril em Sinop, na região Médio Norte do Mato Grosso, estado que é o maior produtor de 
soja e milho do Brasil, além de ser o principal produtor de algodão e criador de rebanho de 
bovinos. 

�Em toda a cadeia agro, assim como nas demais atividades econômicas, os caminhões da nossa marca são reconhecidos pela força, 
robustez, resistência, reduzido consumo de combustível, menor custo operacional, disponibilidade para o trabalho e elevado nível de 
conforto para o motorista�, a�rma Ari de Carvalho, diretor de Vendas e Marketing Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil. �Isso resulta em 
excelente custo/benefício e produtividade para as diversas atividades de transporte e logística dos produtores rurais, tanto na estrada 
quanto nas vias não pavimentadas, assegurando rentabilidade para seus negócios�.

Mercedes-Benz lidera as vendas de caminhões no Centro-Oeste - A Mercedes-Benz liderou as vendas de caminhões na região 
Centro-Oeste no primeiro trimestre de 2019. No volume acumulado entre janeiro e março, foram emplacadas aproximadamente 670 
unidades, dando à marca 26% de participação de mercado. Isso signi�ca mais de 90% de aumento nas vendas em relação aos 351 
caminhões do mesmo período do ano passado.

Nos primeiros 100 dias de 
governo do presidente Jair 
Bolsonaro, o Ministério da Infra-
estrutura buscou otimizar os 
investimentos públicos e trans-
ferir o máximo de ativos pos-
síveis para a iniciativa privada. 
Cumprindo meta estabelecida 
no início do governo, a Pasta 
conseguiu concluir com suces-

so os 23 leilões de aeroportos, portos e ferrovia. Para o 
ministro Tarcísio Gomes de Freitas, o resultado indicou 
a credibilidade do investidor no Brasil. 

E ainda para aperfeiçoar o transporte de carga no 
país e melhorar as condições dos caminhoneiros, o 
Ministério da Infraestrutura retomou o Fórum 
Permanente para o Transporte Rodoviário de Cargas 
(Fórum TRC), que foi reestruturado e passará a ter 
encontros a cada dois meses. Atualmente, o fórum 
representa 2,6 milhões de caminhoneiros, 37.386 
empresas, 1.584 sindicatos e 75 federações. 

Presidente do SETCEB passa a fazer parte da 
seção do Transporte Rodoviário de Cargas da CNT 

Governo anuncia R$ 2 bi 
para rodovias e medidas para o TRC 

O governo federal anunciou no dia 16 
de abril uma série de medidas voltadas 
aos caminhoneiros para melhorar as 
condições de trabalho da categoria e, 
assim, tentar evitar uma greve como a 
ocorrida em maio de 2018.

Entre as principais ações estão a 
destinação de R$ 2 bilhões ao orçamento 
do Ministério da Infraestrutura para serem 

usados na expansão e duplicação de rodovias federais. Também haverá uma linha 
de crédito do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) de 
até R$ 30 mil para caminhoneiros autônomos e serão construídos locais de repou-
so para os motoristas pro�ssionais.

Medidas anunciadas:
· Expansão e duplicação de rodovias federais, como a BR 163.
· Linha de crédito de até R$ 30 mil para a compra de pneus e a manutenção 

de veículos a caminhoneiros autônomos, por meio do BNDES. Poderão 
solicitar o �nanciamento trabalhadores com até dois caminhões registra-
dos em seu CPF. Serão liberados R$ 500 milhões nessa primeira etapa. O 
governo não informou as taxas de juros, o prazo de pagamento nem 
quando o crédito será liberado.

· Construção de locais para repouso dos caminhoneiros com infraestrutura 
para banho, refeição e reparos técnicos nos veículos. Esses locais serão 
obrigatórios em rodovias já concedidas e a nas que serão concedidas no 
futuro.

· Desburocratização por meio de documento eletrônico único de transpor-
te, que vai congregar uma série de papéis exigidos atualmente.

· Renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) a cada dez anos, em 
vez de a cada cinco anos. A medida será válida para todos os motoristas 
com até 50 anos, e não apenas para caminhoneiros.

· Eventos em municípios com assistência médica e odontológica para 
caminhoneiros promovidos pelo Sest Senat.

· Estudo da criação do �cartão combustível� para compra de diesel com 
preço pre�xado.

· Estímulo ao cooperativismo.

Rodovias priorizadas - O governo também divulgou a lista de rodovias cujas 
obras serão priorizadas. Na Bahia serão duplicados 84 quilômetros na BR 101. 

Mais três localidades passam a ter vagas de estacionamento rotativo regulamentadas pela Prefeitura, por meio da 
Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). No total, são 624 vagas, distribuídas no Comércio, Itaigara e 
Água de Meninos. O objetivo é combater o estacionamento irregular, além de facilitar a utilização das vagas pelo Zona 
Azul Digital. Do número total de vagas regulamentadas, são reservadas 5% para idosos e 5% para pessoas com 
de�ciência ou mobilidade reduzida.

No Itaigara, as 139 vagas �cam disponíveis na Rua Anísio Teixeira. O horário permitido para estacionar deve ser de 
segunda a domingo, no horário das 7h a 0h, na modalidade multi-hora (2h, 6h e 12h).

No bairro do Comércio, são 375 vagas no total. Na Avenida da França, lado direito da pista externa entre a saída da 
Rua Estado de Israel e a saída da Rua da Holanda, são ofertadas 154 vagas. Já do lado esquerdo, no trecho entre a 
entrada da Rua da Polônia e o Terminal Turístico Náutico da Bahia, são 51. Do lado esquerdo das pistas internas, entre a 
Rua da Suécia e a entrada da Rua da Bélgica, são oferecidas 101 vagas. Do lado direito, no trecho entre a Rua da Suécia e 
a saída da Rua da Holanda, são 69 vagas.

No Largo de Água de Meninos, do lado esquerdo, são oferecidas 50 vagas e, do lado direito, mais oito. No bolsão, 
localizado embaixo do Viaduto da Via Expressa, ao lado do Mercado do Peixe, são ofertadas 34 vagas. No lado direito da 
Avenida Jequitaia, com início ao lado do Viaduto da Via Expressa, estão disponíveis 18 vagas.

Para os bairros do Comércio e Águas de Meninos, o horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 7h às 
19h, na modalidade multi-hora (2h, 6h e 12h).

Quando o assunto é a redução de mortes ocasionadas em 
acidentes de trânsito, Salvador se destaca. De 2010 a 2017, a 
capital baiana diminuiu em 51% os registros de óbitos, 
superando a meta das Organizações das Nações Unidas (ONU), 
que previa a redução de 50%. Em 2017, 121 pessoas foram 
vitimadas. Já no ano passado estão sendo consolidados pela 
Transalvador e serão divulgados até o mês que vem. 

Embora haja uma queda considerável, a Superintendência 
de Trânsito do Salvador (Transalvador) se empenha para que as 
taxas sejam ainda menores. Com intuito de trocar experiências 
e discutir ações para ajudar a reduzir os acidentes com 
motociclistas, representantes do órgão estiveram reunidos 
com dirigentes de motoclubes, na sede da Transalvador, no 
Barris, no último dia 04 de abril. 

Para o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Müller, o 
engajamento com os motociclistas é fundamental para discutir 
as questões do trânsito, em especial os acidentes que envolvem 
os condutores dos veículos motorizados sob duas rodas. �O 
objetivo deste encontro foi fazer com que os dirigentes dos 
motoclubes tragam propostas para que possamos construir 
juntos um trânsito mais seguro e ajudar na redução de 
acidentes envolvendo motociclistas�, frisou Müller.

Transalvador e motociclistas discutem 
estratégias de redução de acidentes

Comjovem Bahia Convida 

Novas vagas de estacionamento  são regulamentadas em SalvadorZona Azul

Café da manhã na Concórdia Transportes - Na segunda reunião 
da Comjovem Bahia deste ano, realizada no último dia 27 de março, nas 
instalações da transportadora an�triã Concordia Transportes, vários 
assuntos foram tratados, dentre eles, discussões que ocorreram no 
CONET de João Pessoa/PB, em fevereiro, conhecer um pouco mais 
sobre Compliance e qual a sua repercussão no mundo dos negócios, 
apresentado pelo advogado dr Helio Azevedo. Em seguida foi 
realizada uma visita técnica na empresa an�triã.

De acordo com a coordenadora da Comjovem Bahia, Gabriela 
Andrade, conhecer as boas práticas de uma das empresas mais bem 
conceituadas da Bahia no setor de transporte de cargas, como a 
Concórdia, cuja sucessora Natália Carvalho, é também integrante da 
Comjovem Bahia, pudemos veri�car a organização, bem como a forma 
responsável e ética de gestão, os sistemas de melhorias, além de 
controles de segurança implementados nas partes técnicas e 
trabalhistas. �Foi realmente uma grande inspiração para todos�, acres-
centa a coordenadora. 

Clube de Compras � E no último dia 16 de abril, jovens empresários 
estiveram reunidos para dar o pontapé inicial do Clube de Compras da 
Comjovem Bahia. Durante um happy hour eles discutiram o assunto e 
organizaram o funcionamento desta novidade, tão esperada pelo 
setor, que pretende ajudar na redução dos custos dos insumos mais 
elevados do setor de transporte.  

SAIBA POR QUE É IMPORTANTE  O USO CORRETO DO ARLA 32 - O tráfego de veículos é um dos 
principais responsáveis pela poluição atmosférica, que ocorre devido à emissão de gases 
e partículas que resultam da combustão. Para melhorar a qualidade do ar nas cidades, foi 
instituído no Brasil o Proconve (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos 
Automotores). Dividido em fases, ele estabelece limites de emissões de poluentes. 
Atualmente, o Brasil está na fase P7, que entrou em vigor em 2012. Ônibus e caminhões 
do ciclo diesel precisam ser fabricados com sistemas de pós-tratamento dos gases de 
escapamento, e é aí que entra a importância do Arla 32. 

DE 07 A 12 DE ABRIL O SEST SENAT PROMOVEU AÇÃO NACIONAL PARA CAMINHONEIROS - O 
SEST SENAT realizou, na Semana Mundial da Saúde, uma grande ação de atendimento 
gratuito aos caminhoneiros do Brasil. Equipes das Unidades Operacionais estiveram em 
mais de 70 pontos de concentração desses pro�ssionais � como postos de combustíveis, 
terminais de cargas e centros de distribuição. Foram realizados atendimentos de saúde 
bucal, aferição de pressão arterial e aulas de alongamento, com foco na prevenção de 
doenças da coluna e orientação sobre a boa postura corporal. Informações sobre 
alimentação saudável e os riscos do uso de álcool e drogas, também foram temas 
oferecidos. 

PREMIAÇÃO MARCA FIM DA 11ª. EDIÇÃO DA CARAVANA SIGA BEM  - O Vencedor do concurso 
�Caminhoneiro do Ano� foi o motorista Kleber Pereira da Silva Krebs, 38 anos, nascido em 
São Paulo, mas hoje vive na cidade de Paulista (PE). A paixão de Kleber pela estrada 
começou com o pai, que era motorista de ônibus. Ele trabalhou durante 13 anos como 
cobrador e há 6 anos, ele conseguiu realizar o grande sonho e virou caminhoneiro 
pro�ssional. Kleber, além de levar o título e troféu de Caminhoneiro do Ano de 2018, saiu 
com um caminhão Ford, modelo Cargo Power 2431Torqshift, 0km, ano 2018, modelo 
2019, sem opcionais, cor sólida, no valor de 260 mil reais. Foram 27 mil e 924 quilômetros 
rodados, passando por 89 postos da Rede Siga Bem em 72 cidades de todo o Brasil em que 
a Caravana Siga Bem levou atendimento médico gratuito e conscientizou toda a classe de 
caminhoneiros do país.

O SINDIPESA � SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES E MOVIMENTAÇÃO DE 
CARGAS PESADAS E EXCEPCIONAIS -  iniciou a prestação de serviços para obtenção de AET  - 
Autorização Especial de Trânsito para atender as empresas do segmento do Transporte 
Rodoviário de Cargas que necessitem do documento para realizar suas operações. O 
serviço abrange todo e qualquer tipo de carga e equipamento, não se restringindo aos 
transportes de cargas pesadas e excepcionais, nos estados de São Paulo, Bahia, Paraná, 
Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e Distrito Federal. Entre 
em contato agora mesmo no telefone (011) 3051 4320 para saber mais detalhes.

PUBLICADO AVISO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 2/2019 DOS PISOS MÍNIMOS DE FRETE - A Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou no dia 08 de abril, no Diário O�cial da 
União (DOU), o aviso da Audiência Pública nº 2/2019, com o objetivo de estabelecer as 
regras gerais, a metodologia e os indicadores dos pisos mínimos, referentes ao 
quilômetro rodado na realização de fretes, por eixo carregado, instituído pela Política 
Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas - PNPM-TRC. O período 
para envio das contribuições será até as 18 horas (horário de Brasília) do dia 24 de maio de 
2019. Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo e-mail 
ap002.2019@antt.gov.br.

MÁXIMO PARA O HOMEM, MÍNIMO PARA A MÁQUINA  -  O novo Honda HR-V 2019 trouxe mais 
conforto, so�sticação e versatilidade. Com nova central de multimídia com 
espelhamento de smartphones, porta-malas com 437 litros, �exibilidade total na 
con�guração de bancos, faróis com acendimento automático, console central elevado e 
ar condicionado digital. O modelo é o primeiro veículo produzido no Brasil com freio de 
estacionamento eletrônico (EPB) e é equipado com assistente de partida em rampa HSA, 
além de estar disponível nas cores Marrom Júpiter Metálico, Cinza Barium Metálico, Prata 
Platinum Metálico, Branco Ta�etá, Vermelho Mercúrio Perolizado e Preto Cristal 
Perolizado. A garantia dos veiculos Honda é de três anos, sem limite de quilometragem. 

Caminhões  lideram vendas no segmento VW
eletricitário

Volvo reforça ações de mercado para peças clássicas de veículos da marca

Mercedes-Benz destaca força dos extrapesados 
em feira agropecuária

MAIO AMARELO 2019 NO TRÂNSITO, 
O SENTIDO É A VIDA!


