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“Não sou notícia ruim, mas ando muito depressa”

1•  COMJOVEM BAHIA COMEMORA 10 ANOS - No dia 17 de junho, a Comjo-
vem Bahia - Comissão de Jovens Empresários e Executivos do setor de trans-
porte de cargas da Bahia completou 10 anos de vida. Com o propósito de reu-
nir jovens empresários e executivos do setor para promover o aprendizado e 
o conhecimento sobre os principais temas relacionados ao TRC, além de pro-
mover a integração entre os mesmos, a Comjovem tem como objetivo des-
pertá-los para futuras frentes de lideranças no setor de transporte de cargas 
e logística. De acordo com o presidente do SETCEB, Antonio Siqueira, a troca 
de experiências é a melhor lição que os jovens levarão durante toda a vida.

2 •   REGISTRO DE ACIDENTES NAS RODOVIAS FEDERAIS PODE SER FEITO 
PELA INTERNET - A Polícia Rodoviária Federal - PRF permite em situações 
em que não haja vítimas, que esse registro seja feito pela internet, através 
da Declaração de Acidentes de Trânsito (DAT), disponível no site www.
prf.gov.br/acidente. Esse documento substitui o boletim elaborado pelos 
agentes e é um serviço gratuito, reconhecido pelas seguradoras de veícu-
los e por demais órgãos de trânsito.

3 •  DUNLOP LANÇA NOVO PNEU PARA CAMINHÕES NO BRASIL -  Um 
novo modelo, já está disponível para o segmento de pneus para caminhões: 
o Dunlop SP 320 chega ao mercado com a mais alta tecnologia japonesa, con-
tribuindo para redução de custos por quilômetro e ganho de performance. O 
novo SP 320 foi desenvolvido para equipar caminhões do segmento regional 
e rodoviário, para aplicação em todas as posições, porém otimizado para uti-
lização em eixos direcionais. 

Mão Dupla

Lombada

De acordo com o Estudo da CNT “Acidentes Rodoviários e a 
Infraestrutura”, concluído no início de junho, a gravidade dos aci-
dentes aumenta significativamente se as condições da sinaliza-
ção da via são piores. O novo estudo da Confederação Nacional 
do Transporte relaciona as características da infraestrutura viária 
apresentadas na Pesquisa CNT de Rodovias 2017 (estado geral, 
sinalização, pavimento e geometria da via) com a base de dados 
da PRF (Polícia Rodoviária Federal), considerando todos os aciden-
tes com vítima registrados em rodovias federais no ano passado.  

O trabalho da Confederação aponta que o índice de óbitos a 
cada 100 acidentes é maior quando o pavimento tem melhores 
condições: são 11,2 registros em trechos com pavimento classifica-
do ótimo, contra 7,7 mortes em trechos com classificação péssima. 

Quando as informações sobre a sinalização são incluídas no cru-
zamento de dados, o resultado chama mais a atenção: nos trechos 
em que o pavimento foi considerado ótimo, mas a sinalização foi 
classificada como péssima, foram registradas 18,9 mortes a cada 
100 acidentes. O núme-
ro é 2,2 vezes maior do 
que o índice observa-
do quando pavimento 
e sinalização tiveram 
classificação ótimo, 
que é de 8,4 mortes 
a cada 100 acidentes.  

Sinalização ruim agrava acidentes mesmo 
com pavimento em boas condições 

Os bons números do mercado brasileiro de caminhões vão além da retomada dos seto-
res de carga industrializada e agronegócio. O segmento de veículos vocacionais, para trans-
porte fora de estrada, também mostra-se  positivo nos últimos períodos. Cana de açúcar e 
florestal apresentam bom desempenho desde o ano passado e espera-se uma recuperação 
para a mineração e construção nos próximos períodos.

“A Volvo cresceu em quase todos esses segmentos nos primeiros meses deste ano. Se 
fizermos uma média, praticamente dobramos nosso market share, passando de 15% (2017) 
para 29% (2018 / 1º trimestre)”, afirma Bernardo Fedalto, diretor comercial de caminhões da 
Volvo. Entre todos os segmentos, o de maior destaque para a marca Volvo é o de transporte 
de cana de açúcar, liderando o mercado com 43% de participação. 

Na Estrada           

Apenas oito meses após seu lançamento, a Scania alcançou a ativação de 1.500 pro-
gramas de manutenção flexível, que vem revolucionando o jeito de oferecer serviços 
no mercado de caminhões. O novo plano permite até 16% na redução de custos e au-
mento de 20% de disponibilidade, de acordo com cada perfil de transporte. Meta para 
2018 é que ele já represente mais de 50% das vendas dentre todos os programas de 
manutenção comercializados pela marca.

A Scania, marca líder na transição para um transporte sustentável, prioriza o desen-
volvimento de soluções de serviços mais eficientes. A Manutenção Scania com Planos 
Flexíveis é totalmente customizada para cada veículo individualmente, prometemos 
uma redução de até 16% no custo de manutenção, a cobrança é por quilometragem 
(se não rodou, não paga) e de acordo com faixas de consumo de combustível (se con-
sumiu menos, paga menos); e o plano Standard funciona por adesão, com assinatura 
de prazo ilimitado e mesmo valor ao longo da vigência do programa.

O novo sistema permite a conexão de informações feita por meio dos Serviços Conectados Scania.

O furgão e o chassi com cabina Sprinter 313 CDI Street da Mercedes-Benz propor-
cionam muitas vantagens aos clientes no transporte de alimentos, bem como na distri-
buição de produtos em áreas urbanas. A principal delas é a livre circulação nas grandes 
cidades, mesmo em zonas de restrição, respeitando apenas os rodízios de placas, como 
os automóveis.

“A Sprinter furgão Street pode ser dirigida por motoristas com CNH da categoria B, o 
que facilita o dia a dia de quem trabalha com transporte na cidade e nas curtas distâncias. 

Além disso, as dimensões compactas e o reduzido círculo de viragem da Sprinter asseguram ótima dirigibilidade e facilidade de 
manobra para os motoristas, agilizando as operações de carregamento e descarregamento, mesmo em locais estreitos e de difícil 
acesso”,  afirma Jefferson Ferrarez, diretor de Vendas e Marketing Vans da Mercedes-Benz do Brasil

Linha Sprinter oferece amplas opções de escolha aos clientes - Com 60 versões à escolha dos clientes, a família de veículos 
comerciais leves Sprinter é formada pelos modelos 313 CDI Street (Peso Bruto Total - PBT de 3,50 ton), 415 CDI (PBT de 3,88 ton) 
e 515 CDI (PBT de 5 ton).

Sprinter Street agiliza o transporte de alimentos

Scania comemora 1.500 programas de manutenção flexível ativados 

Segmento vocacional acompanha a reação do mercado de caminhões 

anuncie aqui!

Medidas para reforçar a prevenção e repressão a crimes como contrabando, 
descaminho, furto, roubo e receptação de mercadorias foi aprovado pelo Sena-
do. Entre as mudanças estão punições a motoristas que usarem seus veículos 
para cometer estes crimes. Aprovado com alterações, o Projeto de Lei da Câma-
ra (PLC) 8/2018 voltará à análise da Câmara dos Deputados.

O projeto, do deputado Efraim Filho (DEM-PB), altera o Código de Trânsito. 
A punição pode ser a cassação da habilitação ou a proibição de obtenção do 
documento pelo prazo de cinco anos. A pena deve ser aplicada em caso de 
condenação transitada em julgado (sem possibilidade de recurso) por algum 
desses delitos.

Empresas - Outra mudança no projeto incluída no Senado é a previsão de 
extinção da empresa que transportar, distribuir, armazenar ou comercializar 
produtos que sejam fruto de contrabando ou descaminho ou produtos falsifi-
cados. Apesar de assegurar, como no texto original, o direito ao contraditório e 
à ampla defesa em processo administrativo, a emenda estabeleceu a perda da 
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

Neste mês, nas dependências do SEST 
SENAT – Serviço Social do Transporte e 
Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte, das cidades de Simões Filho e 
Feira de Santana, Bahia, foram instalados 
os novos Simuladores de Direção.  

O principal objetivo do simulador 
é capacitar motoristas profissionais de 
cargas e de passageiros para a condu-
ção correta e segura de veículos. É uma 
ferramenta de alta tecnologia que trará 
inovação e qualificação de ponta ao 
setor de transporte. Essa é uma gran-
de oportunidade aos condutores para 
enfrentar os desafios encontrados nas 
rodovias do país. 

SEST SENAT de 
Simões Filho e 

Feira de Santana 
contam com 
Simulador de 

Direção

Regras mais duras para o roubo de cargas

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  

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou no último dia 20 de 
junho, o Projeto de Lei do novo Marco Regulatório do Transpor-

te de Cargas no Brasil, que disciplina questões como frete, seguro, 
relações contratuais e penalidades do Código de Trânsito Brasileiro.

O texto aprovado, um substitutivo do deputado Nelson Marque-

30anos

Depois de tantas indas e vin-
das, em relação à elaboração da 
tabela de frete, a ANTT, com o 
objetivo de colher contribuições 
para aprimoramento da meto-
dologia e respectivos parâme-
tros utilizados na elaboração da 
tabela de frete com os preços mí-
nimos, referentes ao quilômetro 

rodado e por eixo carregado, solicita que as mesmas 
sejam enviadas até às 18 horas do dia 03 de agosto 
através do e-mail ts09_2018@antt.gov.br. 

Essas contribuições são para atender a Medida Pro-
visória nº 832/2018, a qual instituiu a Política de Pre-
ços Mínimos de Frete. 

As informações específicas sobre a matéria, bem 
como as orientações acerca dos procedimentos re-
lacionados à realização e participação da Tomada 
de Subsídio, estão disponíveis, na íntegra pela ANTT, 
através do site http://www.antt.gov.br. 

Boa leitura !
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• SCANIA - SERVIÇO PREMIADO – VALE UM CAMINHÃO 0 KM – 
A Scania lançou a promoção Serviço Premiado, que será realizada até 31 
de outubro de 2018. A cada R$ 1 mil em compras de peças originais ou em 
serviços realizados nas concessionárias da marca, o cliente acumula pontos e 
concorre a prêmios de trocas de óleo e um caminhão R 440 6×2 zero km, no fi-
nal da ação. O regulamento está no site www.servicopremiadoscania.com.br.

• DAF TRUCKS NV FAZ PARCERIA COM A VDL - para lançar uma primeira 
série de caminhões elétricos CF que entrarão em operação com seus prin-
cipais clientes no decorrer deste ano, os veículos apresentam Tecnologia 
E-Power de última geração da VDL, de zero emissões e ruído ultrabaixo. 
Os modelos serão fabricados pela DAF e toda a instalação elétrica será 
concluída pelo VDL Groep.

•  PACOTE FORD CONNECT - A Ford anuncia pacote inédito de tecnolo-
gia, conectividade e serviços para caminhões, o Ford Connect, que poderá 
ser instalado em todos os caminhões médios, semipesados e pesados da 
linha Cargo a partir do modelo 2015. Entre outras novidades, sua central 
multimídia com tela sensível ao toque de 7 polegadas é a primeira para 
caminhões no Brasil a oferecer conexão com Android Auto, além de Apple 
CarPlay. Ela é equipada com rádio AM/FM, entrada USB, Bluetooth, co-
mando de voz para celular e acesso a aplicativos como o Waze. 

Venha conhecer os benefícios 
que a entidade oferece!

associe-se ao setceb

zelli (PTB-SP) ao Projeto de Lei 4860/16, da deputada Christiane de Souza Yared (PR-PR), foi enviado ao Senado. 
Esse projeto está apensado ao PL 1428/99.

Segundo o texto, todos os veículos continuarão a necessitar de inscrição no Registro Nacional de Transporte 
Rodoviário de Cargas (RNTRC) perante a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Entretanto, a proposta muda a quantidade de caminhões em posse dos transportadores autônomos (TAC), 
que são os motoristas donos do próprio veículo. Eles poderão ter de 1 a 3 caminhões. Nas cooperativas (CTC), que 
podem ser formadas tanto por pessoas físicas quanto jurídicas, não há especificação da quantidade de veículos, 
mas quem dela participar não poderá mudar de categoria por 12 meses.

Já a empresa de transporte de cargas (ETC) deverá ter, no mínimo 11 caminhões – e a capacidade da frota deve 
ser de um mínimo de 180 toneladas. O operador logístico (OL) segue os mesmos critérios, mas pode atuar em 
serviços de estoque e armazenagem.

Eixo Suspenso - No texto aprovado, Marquezelli incorpora a Medida Provisória 833/18, sobre isenção da cobrança 
de pedágio para caminhões com eixos suspensos.

Motoristas baianos já podem pagar multas de trânsito com 40% de desconto
Os motoristas da Bahia já podem ter um desconto de até 40% nas multas 

estaduais. O Detran/BA aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), um 
aplicativo que permite o envio eletrônico de multas ao motorista. A economia 
com os correios é repassada para o motorista, que ganha um desconto de 40% 
se reconhecer a multa e de 20% se decidir recorrer. O SNE foi desenvolvido pelo 
Serpro para o Denatran, já teve mais de um milhão de downloads e também 
pode ser acessado por qualquer computador com acesso à internet. 

O cadastro no SNE permite o recebimento, em tempo real, de infrações apli-
cadas por todos os órgãos autuadores que aderiram ao sistema, como o DNIT, 
Detrans de onze outros estados e várias prefeituras municipais. Você pode con-
ferir a lista no ambiente do Denatran. Além disso, é possível consultar detalhes 
de cada multa e baixar formulário de indicação do motorista responsabilizado 
pela infração. Entre agora mesmo no Google Play ou APP Sotre e baixe o SNE. 

Projeto de Lei do novo 
Marco Regulatório do 
TRC chega ao Senado


