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“Frete ruim é como lata: um dispensa, 
aí vem o outro e cata”

•  LIVRO - GESTÃO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS E 
LOGÍSTICA - A publicação nacional dos professores Günther Horst 
Schlüter e Mauro Roberto Schlüter é indicada a todos os profissionais 
que atuam no setor de transporte e logística das empresas operadoras, 
sendo um elemento que propicia a alavancagem competitiva pessoal 
e empresarial.

•    09 DE MAIO - XVIII SEMINÁRIO BRASILEIRO DO TRC  -  O XVIII Semi-
nário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Cargas acontece no dia 09 de 
maio, na Câmara dos Deputados, em Brasília, das 9 às 17 horas. Lideran-
ças, empresários e parlamentares, estarão discutindo atividades que via-
bilizem o setor de transporte de cargas. Inscrições: http://ntc.ensina.ger-
sin.com.br/#/evento?Codigo=149620ec-3665-4fa8-99aa-4e62e98ef676

•  PARCERIA CHILDHOOD BRASIL E BRASPRESS - A Braspress em 
parceria com a instituição ChildHood Brasil, aderiu a campanha ‘“Faça 
Bonito’’ e ‘’Maio Amarelo’’, com o objetivo de conscientizar os motoris-
tas a respeito do abuso infantil e prevenção de acidentes nas estradas. 

1•  DAF CAMINHÕES OFERECE FREIO MOTOR MAIS EFICIENTE DA 
CATEGORIA - Os modelos da DAF Caminhões Brasil contam com o 
MX Engine Brake, o freio motor mais eficiente da categoria, com 
força de frenagem de 430cv a 2.100 rpm. Por atuar em rotações 
menores, fora da faixa vermelha de rotação, o sistema gera me-
nos ruído e não interfere na vida útil dos componentes do motor.

2 •   EFFA COMERCIALIZA QUATRO MODELOS DE PICAPES NO PAÍS - 
São veículos utilitários sob medida para o uso dentro das cidades, que 
oferecem uma excepcional relação custo-benefício, baixo consumo de 
combustível, robustez e capacidade de carga adequada à sua propos-
ta, além de cabine simples e dupla, com motores 1.0 e 1.3. São veícu-
los que se transformaram numa ótima alternativa para o caminhão no 
uso urbano, pois custam muito menos e prejudicam menos o tráfego. 

3 •  e-SOCIAL NA PRÁTICA - A COMJOVEM BAHIA esteve presente 
durante o evento realizado pela TOTVS, no último dia 18 de abril, cujo 
tema foi Impactos e Desafios para sua empresa – e-Social. De acordo 
com Gabriela Andrade, vice-coordenadora da Comjovem Bahia, “esse 
é um dos temas mais discutidos em ambientes corporativos atual-
mente”. Com auditório lotado, a equipe da TOTVS apresentou a melhor 
forma de adequação do sistema e-Social para os diversos segmentos.

Mão Dupla
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vão percorrer, juntas, 26 municípios baianos para levar até a 
população consultas ambulatoriais de graça. É o programa 
Saúde no Trecho, que teve o start no dia 07 de abril, Dia Mun-
dial da Saúde. A primeira ação ocorreu em Salvador. 

A caravana da saúde estará no trecho durante uma sema-
na por mês, até setembro deste ano, atendendo cada cidade 
em um dia específico. Carros de som circularão nos municí-
pios convidando a população a participar. A meta é atender 
mais de 1.500 pessoas. Todos receberão panfletos com dicas 
básicas de saúde, higiene, alimentação saudável, bem-estar, 
dentre outros.

Confira no site http://www.viabahiasa.com.br/saudenotrecho/

Programa Saúde no Trecho irá 
percorrer 26 municípios baianos

A Renault desenvolveu o primeiro programa de manutenção completa para um 
veículo comercial leve no Brasil. Chamado “Renault Manutenção + Fácil Pro”, o novo 
serviço é voltado para os proprietários do Renault Master, há quatro anos o líder de ven-
das entre os furgões com capacidade de carga de até 3,5 toneladas de Peso Bruto Total. 

Até então, a Renault disponibilizava aos clientes do Renault Master o Revisão + 
Fácil, que já proporcionava a oportunidade de incluir nas parcelas do financiamento 
o custo das revisões preventivas. Com este novo serviço, o financiamento passa a 
conter também a manutenção corretiva nas parcelas, com itens como pastilhas de 
freio,  bateria, amortecedor, velas e escape, entre outros.

Com cinco possibilidades de plano, a contratação do Manutenção + Fácil Pro é feita no momento da compra do veículo ou em 
até 90 dias da entrega, desde que antes da primeira revisão. 

Na Estrada           

A linha Cargo Power 2019 é o lançamento mais importante da Ford Caminhões em 2018, 
como parte da estratégia da marca de fortalecer sua posição no segmento de médios e pesa-
dos. Ela é formada por seis modelos equipados com o novo motor de 306 cv e capacidade de 
17 a 31 toneladas de peso bruto total, com tração 4x2, 6x2, 6x4 e um inédito 8x2. 

Os modelos que compõem a nova linha são: Cargo Power 1731 rígido, Cargo Power 
1731T cavalo-mecânico, Cargo Power 2431 6x2 com transmissão manual ou automatiza-
da Torqshift, Cargo Power 2631 6x4, Cargo Power 3131 6x4 e Cargo Power 3031 8x2 com 
transmissão manual ou automatizada Torqshift. 

O Cargo Power 2431 é o carro-chefe da nova linha e, junto com ele, a Ford continuará a oferecer como opção o modelo 
Cargo 2429 com motor de 290 cv. Muito bem aceito, o Cargo 2429 foi o terceiro mais vendido do segmento no ano passado, 
com 1.007 unidades. 

Dando um passo gigantesco e histórico rumo à implantação do conceito de In-
dústria 4.0 no Brasil, a Mercedes-Benz, inaugurou em sua fábrica de São Bernardo do 
Campo, em São Paulo, uma linha completamente nova de montagem de caminhões. 
A tecnologia digital, a hiperconectividade, dados na nuvem e a Internet das Coisas, 
elementos da Indústria 4.0, já são realidade na Mercedes-Benz do Brasil. Na nova linha 
de produção, os colaboradores estão no comando das tecnologias, obtendo altos pa-
drões de qualidade e produtividade, além 
da maior flexibilidade para atendimento às 
demandas dos clientes.

Nova versão do Axor 8x4 para trans-
porte de madeira - Seguindo o mote da  montadora “As estradas falam. A Mercedes-
-Benz ouve”, a empresa acaba de lançar uma versão 8x4 do caminhão extrapesado Axor 
3344 (plataforma fora de estrada), que foi desenvolvida para atender a demanda de um 
dos seus clientes, por mais capacidade de carga na severa aplicação do transporte de eu-
caliptos do campo à indústria. Como resultado, o Axor 3344, que sai de fábrica na versão 
6x4, ganhou um 2º eixo dianteiro direcional, implementado pela Suspensys/Randon, tornando-se um caminhão 8x4 que oferece 
mais capacidade de carga, chegando a 56.000 kg de PBTC na utilização com semirreboque de 3 eixos do tipo “romeu e julieta”.

Mercedes-Benz inicia uma nova era 
rumo à Indústria 4.0 no Brasil

Ford lança nova linha de caminhões Cargo Power 
com motor de 306 cv 

Renault lança programa de manutenção para o furgão Master 
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Somente em 2017, mais de 380 mil indenizações foram pagas 
pelo Seguro DPVAT nos três tipos de cobertura: morte, invalidez 
permanente e despesas médicas. O número é 12% menor do que 
o registrado no ano anterior, com cerca de 430 mil indenizações 
pagas. Do total de indenizações pagas em 2017, 13.165 foram so-
licitadas para caminhões e pick-ups. 

O seguro só cobre danos pessoais decorrentes de acidentes de 
trânsito. Os danos materiais e danos morais estão excluídos. Nos 
casos de acidente com vítima fatal, os beneficiários são os herdei-
ros (esposa, filhos, pais, avós etc); de invalidez permanente ou de 
lesões é a própria vítima.

Através do site https://www.seguradoralider.com.br é possível 
obter a lista completa da documentação necessária para solicitar a 
indenização, que varia de acordo com o caso. O prazo para dar en-
trada é de três anos, a contar da data em que o acidente ocorreu. 
Porém, há casos em que o prazo pode ser maior que três anos, o 
que dependerá do tempo decorrido entre a data do acidente e a 
data do Novo Código Civil.

O atraso no plantio de soja nesta safra 2017/18 e o exces-
so de chuvas em fevereiro no Sul e no Centro-Oeste do país 
concentraram boa parte da colheita em março e motivaram 
forte alta dos custos para o escoamento do grão. Com o in-
cremento da demanda, não acompanhado pela expansão 
da oferta de caminhões, os fretes rodoviários no mês passa-
do subiram ao maior patamar em dois anos.  

Apesar disso, o setor de transporte não comemora. 
Segundo Valdívia, da NTC&Logística, após dois anos de 
preços estáveis há uma defasagem de 20,6% para cobrir 
os custos nos fretes para carga de lotação, que inclui 
transporte agrícola.

 No agronegócio, o principal custo para o transpor-
tador, responsável por 35% do total, é o diesel, que au-
mentou 23% desde julho do ano passado. Quer dizer, 
esse aumento de março ajuda, mas não compensa todos 
nossos gastos, diz Valdívia.

 Para o segundo semestre de 2018, ele acredita que 
haverá um aumento ainda maior nos custos das transpor-
tadoras, em virtude da necessidade de reposição de mão-
-de-obra. É bom recontratar, mas como os motoristas foram 
para outros setores e não é fácil repor gente especializada 
no transporte de cargas, prevemos problemas e altos custos.

Frete Rodovíário tem alta 
de até 40% no país DPVAT só cobre danos pessoais 

decorrentes de acidentes de trânsito

Obtenha o seu RNTRC - Registro Nacional de 
Transporte Rodoviário de Cargas junto ao SETCEB. 

Informações através do e-mail:
secretaria@setceb.com.br
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Editorial Antônio P. de Siqueira  

Com o objetivo de discutir desafios e soluções para garantia de uma segurança viária cada vez mais efetiva, 
principalmente para os usuários mais vulneráveis no trânsito, combatendo assim a incidência de mortos e fe-

ridos, bem como a criminalidade nas rodovias federais que cortam a Bahia, o SETCEB em nome de seu presidente 
Antonio Siqueira, foi convidado pela Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal na Bahia – SRPRF/
BA, para participar do Comitê Interinstitucional de Segurança Viária da Bahia – CINSV/BA. 

De acordo com o superintendente regional da Bahia, Virgílio de Paula Tourinho, um dos objetivos é articular di-
versos setores que possam participar e colaborar com esse processo, como saúde, educação, segurança pública, 
planejamento de transportes e trânsito, fisco e sociedade civil organizada. 

“Neste contexto é importante destacar que tal política busca atender a recomendação da Assembleia Geral 
das Nações Unidas – Resolução A/RES/64/255, a qual definiu até 2020 como a “Década de Ação pela Segurança 
no Trânsito”, alcançando mais de 110 países”, acrescenta o superintendente.  

O SETCEB esteve presente na primeira reunião do Comitê, no dia 06 de abril, nas instalações da SPRF/BA, além 
de representantes do Sest Senat, ANTT, Sefaz/BA, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Segu-
rança Pública, Delegacia de Roubo de Cargas de Feira de Santana, Secretaria de Saúde, Agerba, Receita Federal, 
Câmara dos Diretores Lojistas, entre outros.

SRPRF/BA cria 
Comitê Interinstitucional de 
Segurança Viária na Bahia 

30anos

A campanha deste ano do 
Movimento Maio Amarelo 
usa o mote “Nós somos o trân-
sito”, aprovada pelo Conselho 
Nacional de Trânsito atra-
vés da Resolução 722/2018, 
como inspiração para todas 
as peças: vídeos, spots de 
rádio, postos para mídias 

sociais, folders e cartazes. A proposta é chamar a 
atenção sobre a importância da mudança de atitude 
nos deslocamentos, evidenciar que as mortes causa-
das por acidentes de trânsito precisam ser freadas e 
lembrar que cada um é responsável por mudar esse 
cenário adotando novos comportamentos.

Estendemos este convite a todos os cidadãos e 
esperamos que cada um faça a sua parte !

 #NósSomosoTrânsito

Boa leitura !
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Desde o dia 18 de abril entrou em vigor as novas regras trazidas pela Lei 13.546/17, 
que alteram algumas normas constantes do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). As 
principais alterações decorridas da lei, aprovada em dezembro do ano passado, trazem 
punições mais rigorosas destinadas ao motorista que praticar os crimes de homicídio 
culposo (sem intenção) ou de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, sob efei-
to de álcool ou de outras substâncias psicoativas que causem dependência.  

Blitze - De janeiro a março deste ano, já foram realizadas 14.134 abordagens du-
rante as operações de alcoolemia na capital baiana, sendo que 1.373 condutores foram notificados, com base na Lei Seca. Em 
2017, foram realizadas 42.341 abordagens, sendo que 5.127 condutores foram notificados. Além das fiscalizações, a Transal-
vador tem realizado diversas outras ações, que têm levado os índices de acidentes e mortes a caírem consideravelmente na 
cidade, como as intervenções viárias em pontos estratégicos e o controle da velocidade nas vias. 

Transalvador aprova endurecimento da Lei Seca


