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OSETCEB conseguiu reunir sob sua bandeira, diversas conquistas do transporte 
rodoviário de cargas na Bahia, desde a sua fundação, em 06 de julho de 1964. Os 
dirigentes da entidade, com garra e determinação, ao longo desses 55 anos 

estiveram lado a lado com as empresas associadas, ora informando as novidades, ora 
discutindo assuntos de interesse junto aos órgãos governamentais e lideranças 

nacionais. E atualmente, Rogério de Souza, presidente empossado em 01 de janeiro de 2019 foi bem claro em informar que a ideia é fortalecer 
ainda mais o SETCEB, trazendo para dentro de casa os empresários baianos para que haja mais união, fazendo que eles acreditem e con�em 
cada vez mais na entidade.
 

�O SETCEB nestes 55 anos contribuiu para deixar mais fortes e coesos os empresários deste segmento, apoiando e auxiliando 
nas di�culdades, que são múltiplas e in�nitas como este país continental, e na qual as estradas percorremos com tanta 
di�culdade.  Parabéns ao SETCEB e em particular àqueles que nestes 55 anos estiveram na linha de frente desta grande 
instituição.�  Miguel Gil, diretor da Ibéria Transportes e Serviços Ltda.

�O SETCEB é uma organização forte e atuante que ao longo desses anos contribuiu para a credibilidade do setor de transporte 
de cargas na Bahia e vem dando suporte, principalmente a COMJOVEM, que vem crescendo e se fortalecendo em todo o Brasil, 
preparando jovens empresários do setor para o futuro! Somos gratos a esta entidade e a todos os presidentes e integrantes 
que a representaram durante todo esse tempo.�   Gabriela Andrade, coordenadora da COMJOVEM BAHIA.

Rogério de Souza

31 anos

O presidente da CNT e dos conselhos nacionais do SEST e do SENAT, Vander Costa, fez uma 
análise sobre como o setor de transporte está sendo impactado pelo momento atual da economia 
brasileira. Vander Costa lembrou que o transporte re�ete a economia, e o crescimento está aquém 
do esperado. Entretanto, ele mantém a expectativa de melhoria da situação do país, especialmen-
te após a reforma da Previdência. �A reforma em si não muda muito, mas gera credibilidade. A 
iniciativa privada vai investir e recuperar a economia com emprego e renda.� Ao avaliar a situação 
atual dos diferentes modais, o presidente da CNT lembra que o rodoviário é o segmento mais 
afetado no setor, especialmente no Rio de Janeiro, pelas ocorrências do roubo de cargas. �O 
transporte re�ete a economia brasileira, que está passando por um pequeno crescimento, da 
ordem de 1%. Isso é muito menos que o Brasil precisa, e o transporte vai na mesma situação. A�nal, 
a gente transporta aquilo que é produzido�.

Pelo estudo da Confederação, o modal rodoviário tem sofrido maiores impactos, com o �uxo de veículos 8,8% abaixo do registrado antes da 
crise (início de 2014). Os diferentes modais estão sendo afetados também de formas diferentes. O ferroviário cresceu em 2018, mas teve queda de 
3% neste início de ano. O aquaviário e o aéreo apresentaram cenários positivos no �nal do ano passado e nesse início de ano. O transporte de carga 
geral na cabotagem teve alta de 38% no segundo semestre do ano passado.

O rodoviário está sofrendo um pouco mais. Ele trabalha mais com carga industrializada, e é consequência da indústria o fato de estar perdendo 
participação no PIB. Quem sofre mais com a perda da indústria é o rodoviário.

O Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP) lançou no 
início de julho, uma campanha nacional voltada para motoristas de 
caminhão. O mote da campanha é �Agora é Lei � Evite a apreensão da sua 
CNH� e tem como objetivo alertar a categoria sobre a nova Lei 13.804, que 
pune o transporte de cargas ilegais como produtos contrabandeados e 
pirateados com a perda da habilitação e prisão de até 5 anos.

Edson Vismona, presidente do Fórum, explica que a campanha mostra 
que o barato pode sair caro. "Muitos pro�ssionais são atraídos pelos 
criminosos com a promessa de lucros fáceis. Mas agora, quem se 
aventurar por esse caminho, mesmo que apenas eventualmente, pode 
até perder o direito de continuar dirigindo. Esse é um risco não só para o 
motorista, mas para as famílias deles", a�rma Vismona.

A campanha que está sendo veiculada em outdoors de 18 rodovias 
brasileiras vai até o �nal de agosto. O projeto também conta com a 
distribuição de material informativo aos motoristas que passarem por 
pedágios no Mato Grosso do Sul e no Paraná - duas das principais portas 
de entradas de produtos ilegais para o Brasil � além de ações em redes 
sociais, no Waze e no aplicativo Truckpad. O Brasil registrou prejuízos de 
R$ 193 bilhões em função do mercado ilegal somente em 2018.

Segundo dados de uma 
pesquisa divulgada pelo 
Ministério da Saúde, Sal-
vador é a capital brasileira 
com o menor percentual de 
pessoas que usam o celular 
enquanto dirigem. Entre os 
condutores entrevistados, 
14,2% a�rmaram que fazem 
uso do aparelho ao volante. 
O índice soteropolitano está 
abaixo da média nacional, 
que foi de 19,5%.

�Esse dado comprova 
que nosso investimento em campanhas educativas e 
intensi�cação nas �scalizações têm resultado numa 
mudança de comportamento da população. Ao adotar uma 
postura mais responsável, os condutores contribuem não 
somente para sua segurança, mas também para a de todos 
que compõem o trânsito�, a�rma Fabrizzio Müller, 
superintendente de Trânsito de Salvador (Transalvador).

A pesquisa foi realizada pelo Ministério da Saúde em 
todas as capitais e no Distrito Federal. Na edição de 2018, 
foram entrevistadas por telefone 52.395 pessoas, maiores de 
18 anos, entre fevereiro e dezembro do ano passado. Há 13 
anos o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 
para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) 
monitora diversos fatores de risco e proteção relacionados à 
saúde.

O presidente do Sindicato 
das Empresas de Transporte 
de Cargas do Estado da Bahia 
� SETCEB e diretor da Con-
f e d e r a ç ã o  N a c i o n a l  d o 
Transporte - CNT, Rogério de 
Souza, participou no último 
dia 16 de junho, da entrega 

da Pauta do Setor de Transporte Rodoviário de 
Cargas, com assuntos voltados a infraestrutura, 
trabalhista, tributária e regulatória, ao senador 
deputado Diego Andrade (PSF/MG),  vice -
presidente da Câmara Rodoviária de Cargas da 
Frente Parlamentar Mista de Logística de 
Transportes e Armazenagem (FRENLOGI) e aos 
Senadores Wellington Fagundes (PL/MT), pre-
sidente da FRENLOGI, e Izalci Lucas (PSDB/DF), em 
Brasília.

Boa leitura a todos !

SETCEB completa 55 anos 
em defesa do TRC na Bahia

Presidente da CNT avalia como o transporte está sendo impactado pelo desempenho da economia

Campanha quer conscientizar caminhoneiros sobre 
riscos do transporte de cargas contrabandeadas

Pesquisa revela que Salvador é 
a capital com o menor índice de 

uso de celular por condutores

Velho não manda brasa, solta fumaça“ ”

CONTRAN SIMPLIFICA REGRAS PARA IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS PLACAS DE VEÍCULOS - O 
Conselho Nacional de Trânsito (Contran) de�niu que o novo modelo de Placas de 
Identi�cação Veicular (PIV) será exigido para veículos novos ou, no caso dos veículos em 
circulação, quando houver mudança de município, ou ainda se a placa for furtada ou 
dani�cada. O Conselho revogou a Resolução 729/2018, que estabelecia a implantação no 
padrão Mercosul em todo o território nacional. Nenhum cidadão que tem um veículo com a 
placa cinza terá a obrigação de trocar para a nova placa. �Isso trará menos transtornos para a 
sociedade, que não vai precisar arcar com novas despesas, a não ser em casos especí�cos, 
conforme decidido pelo Contran�, explica o ministro substituto da Infraestrutura, Marcelo 
Sampaio. A exigência é que até o dia 31 de janeiro de 2020 todos os veículos se adaptem ao 
novo padrão.

LIBRELATO INAUGURA UNIVERSIDADE CORPORATIVA COM PÓS-GRADUAÇÃO - A Librelato 
completou 50 anos e acaba de inaugurar  a Unilibrelato � Universidade Librelato - com pós-
graduação - exclusivamente para seus pro�ssionais. O curso inicial será de Tecnologia de 
Engenharia de Produção, com aulas teóricas e práticas e duração de 24 meses. De acordo com 
José Carlos Sprícigo, CEO da Librelato, o curso inicial, assim como todos os outros que 
passarão a fazer parte da grade da Unilibrelato, serão incentivados pela empresa.  �A 
expectativa da empresa é de quali�car os pro�ssionais para melhora contínua dos processos 
e qualidade dos produtos�, prevê Sprícigo.

SEST SENAT PROMOVEU A II SEMANA NACIONAL DE ATENDIMENTO A CAMINHONEIROS EM VÁRIOS 
PONTOS DO BRASIL - Após o sucesso da primeira semana nacional �Quando eu pego a estrada, 
quem acelera é o Brasil�, realizada em abril, o SEST SENAT repetiu a dose e promoveu, entre 30 
de junho a 5 de julho � em celebração ao Dia do Caminhoneiro � mais uma ação voltada a 
esses pro�ssionais, em mais de 60 pontos de concentração, 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. 

ANFAVEA DIVULGA OS RESULTADOS DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA NO SEMESTRE - A 
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores apresentou o balanço da 
indústria automobilística nos seis primeiros meses do ano. Para o setor de veículos, o 
resultado apontou para crescimento nas vendas de 12,1% e de 2,8% na produção, na 
comparação com o primeiro semestre de 2018. As exportações também fecharam o semestre 
com baixa de 2%. Apesar desse recuo nacional, a Anfavea espera que o setor de máquinas 
feche este ano com alta de 10,9% nas vendas, 2,5% nas exportações e 0,5% na produção. O 
presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes, revisou para baixo o volume de exportações no 
ano, com queda de 28,5%, mas manteve as boas expectativas para mercado interno e 
produção. �Estamos no intervalo de um jogo que tem dois tempos. Com os indicadores que 
temos de in�ação baixa, taxa de juros em queda e aumento de crédito, é possível apostar em 
um segundo semestre positivo�.

FORD E VW - COLABORAÇÃO PARA VAN COMERCIAL E PICAPE CONTINUA AVANÇANDO - A Ford e a 
Volkswagen continuam avançando em seu plano anunciado anteriormente para aprimorar 
suas respectivas forças em vans comerciais e picapes médias nos principais mercados globais. 
O trabalho nessas linhas de veículos criará e�ciências signi�cativas para cada empresa. A Ford 
vai projetar, fornecer e construir a picape média previamente anunciada para ambas as 
empresas para clientes na Europa, África, Oriente Médio, Ásia-Pací�co e América do Sul, com 
picapes que devem chegar aos principais mercados a partir de 2022. Para ambas as empresas, 
a Ford pretende projetar, fornecer e construir vans comerciais grandes para clientes europeus 
a partir de 2022.

CNT LANÇA SEGUNDA EDIÇÃO DO ATLAS DO TRANSPORTE - O estudo possui mais de cem mapas 
que oferecem informações relevantes da logística e operações de todos os modais. A 
Confederação Nacional do Transporte (CNT) publicou a segunda edição do Atlas CNT do 
Transporte, que apresenta, por meio de mapas temáticos, informações fundamentais sobre a 
infraestrutura e a operação dos sistemas rodoviário, ferroviário, aquaviário, aeroviário e sua 
integração multimodal. No total, o estudo possui mais de cem mapas. Para baixar a íntegra do 
material e, também, mapas especí�cos, acesse: www.atlas.cnt.org.br

A Iveco apresenta ao mercado, os novos modelos 9 e 11 toneladas da família Tector. A marca foi a 
campo para entender a rotina dos motoristas que dirigem caminhões médios, um produto voltado 
principalmente para os grandes centros urbanos. Ricardo Barion, diretor de Vendas e Marketing da 
IVECO para a América do Sul, ressalta que a pesquisa mostrou que fatores como versatilidade para 
operar em diferentes operações, e conforto para quem passa muito tempo ao volante, fazem a 
diferença na escolha de um produto. �Foi assim que nasceram os Tectors 9 e 11 toneladas. O 
amadurecimento da marca mostra que é preciso ter o produto ideal para o nosso cliente.� 

Os novos integrantes da Família Tector foram projetados para garantir ao caminhoneiro a melhor 
experiência a bordo. A cabine, que chama atenção pelo design global, foi pensada para criar menos 
arrasto, o que contribui para a redução do consumo de combustível. As linhas externas melhoram o 
�uxo de ar e reduzem o efeito negativo causado pela água em dias de chuva. 

Com conforto e amplo espaço interno, a estrutura é a única do segmento com basculamento hidráulico, o que representa um aumento da segurança 
durante as manutenções. As portas têm maior ângulo para facilitar a entrada e saída do motorista no dia a dia, e a altura que vai do banco ao teto tem 1 metro e 
14 centímetros, a maior do segmento. A alavanca de câmbio foi posicionada no painel, o que garante conforto, rapidez e segurança nas trocas de marcha. 

Iveco lança novos  caminhões Tector
de 9 e 11 toneladas 

A Tora Transportes anuncia a aquisição de 180 caminhões da Nova Geração da Scania, 
lançada em novembro de 2018, e de uma gama de serviços e conectividade para aumentar a 
rentabilidade e a disponibilidade da frota. As entregas dos veículos começaram em fevereiro e 
serão concluídas até outubro. Com apenas cinco meses de operação, a empresa já notou uma 
economia de 10% e imagina atingir outros 3% de redução de custos com a solução completa 
de serviços. A Scania já recebeu mais de 8 mil encomendas da Nova Geração. Para 2019, a 
fabricante continua prevendo um crescimento entre 10% e 20% na comparação com 2018. O 
lote dos pesados está dividido em 130 unidades do modelo R 450 6x2 e 50 do R 500 6x4, todos 
com freio auxiliar Retarder, que aumenta a segurança e ajuda a evitar acidentes nas estradas. 

 �A Nova Geração Scania vem comprovando uma economia de diesel de até 12% em 
comparação com a gama anterior. Saber que a Tora Transportes já chegou, em resultados 
preliminares, a 10% nos permite contribuir cada vez mais a oferecer o produto ideal 
customizado com base no menor custo total de operação por km rodado�, a�rma Silvio 
Munhoz, diretor comercial da Scania no Brasil.�

Tora adquire 180 caminhões da Nova Geração Scania

Aposta em campanhas comerciais, demonstração dos veículos nas frotas dos clientes e a forte 
participação em eventos do segmento de comerciais leves (3,5 a 5 t.), garantiram à Mercedes-Benz a 
liderança de vendas com a Linha Sprinter, no primeiro semestre. Com 5.419 unidades vendidas no 
acumulado de janeiro a junho, a marca garantiu o primeiro lugar e segue crescendo em participação de 
vendas em vans de passageiros, furgões e chassis com cabina.

�Os excelentes números alcançados no semestre con�rmam que nossa estratégia para conquistar novos 
clientes segue fazendo a diferença�, declara Je�erson Ferrarez, diretor de Vendas e Marketing Vans da 
Mercedes-Benz do Brasil. �Levamos os nossos veículos até a operação do cliente e, dessa forma, comprova-
mos os resultados operacionais na sua própria frota, o que têm con�rmado a real efetividade dos números 
de rentabilidade almejados pelos empresários e frotistas�, a�rma Ferrarez.

Além da demonstração prática dos produtos nos clientes pelo País, campanhas comerciais e sobre novos 
serviços, como também a forte participação da marca em eventos dedicados a comerciais leves têm trazido 

bons resultados às nossas negociações. Assim, a campanha comercial �Seu Negócio Merece a Sexta Estrela�, permanece até o �m de 2019 e a �Campanha 
Escolar�, foi para até o �nal do mês de julho.

Mercedes-Benz aumenta em 66% as vendas da  no Linha Sprinter
primeiro semestre de 2019

Os coordenadores da COMJOVEM se reuniram em São Paulo no último dia 
17 de julho para entender mais sobre a história, o funcionamento e a impor-
tância de uma das maiores entidades do setor de transporte de cargas, que é a 
NTC&Logística. �Tivemos a oportunidade também de conversarmos sobre o 
futuro e metas da nossa COMJOVEM, e ainda contamos com a presença do 
palestrante Márcio Gaba, quando abordou o tema  Comunicação Empresarial 
e Pessoal das Lideranças, e que nos ajudou a aperfeiçoar a nossa consciência 
sobre o tema�, conclui Gabriela Andrade, coordenadora da COMJOVEM 
BAHIA.

COMJOVEM BAHIA visita instala-
ções do SEST SENAT Simões Filho � O 
grupo da COMJOVEM Bahia além de 
visitar no último dia 25 de julho as ins-
talações do SEST SENAT em Simões 
Filho, se reuniu para falar sobre o futuro 
das empresas de transporte em meio 
ao  �boom�  da tecnologia.

NTC promove reunião com representantes 
dos núcleos da  de todo o BrasilCOMJOVEM

Parabéns Motorista [ 25 de julho ]


