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“Cada cidade passada, uma experiência guardada!”

1•  APLICATIVO PRA CAMINHÃO CHEGA PARA AUXILIAR CAMINHONEIROS - 
O aplicativo “Pra Caminhão” atende todas as necessidades de um cami-
nhoneiro na estrada, utilizando-se de uma tecnologia de mobilidade cada 
vez mais comum no setor de transportes. Além de otimizar a busca de 
cargas e colocar todas as oportunidades em uma única lista. Com nave-
gabilidade simples e intuitiva, o aplicativo está disponível para Android.

2 •   CAMPUS PARTY BAHIA - A Ford revelou como desenvolveu seus veículos 
e se aproximou da comunidade de desenvolvedores de aplicativos. A monta-
dora levou o trabalho realizado pelo Centro de Desenvolvimento de Produtos 
da Ford em Camaçari (BA), onde foram criados e são fabricados modelos que 
ganharam o mundo, como o Ka e o EcoSport. Os visitantes puderam tam-
bém testar o Boné Alerta, tecnologia inovadora criada pela Ford Caminhões. 

3 •  PRODUÇÃO DE CAMINHÕES CRESCE 55,1% - De acordo com da-
dos divulgados pela (Anfavea), a produção de veículos pesados au-
mentou em 55,1%, no primeiro trimestre desse ano, em comparação 
com o mesmo período de 2017. Foram produzidas 24.427 unidades, 
em 2018, frente a 15.748 caminhões fabricados no ano passado. As 
vendas de novas cotas de consórcio cresceram 8,4%, no primeiro tri-
mestre deste ano. Só para veículos pesados, o aumento foi de 3,7%.

Mão Dupla

Lombada

No último dia 18 de maio foi celebrado “18 anos” da lei que 
instituiu o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Ex-
ploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Para reforçar o 
“Disque 100”, o Disque Denúncia Nacional, a VIABAHIA Con-
cessionária de Rodovias S.A. e a Engenhonovo Comunicação, 
desde 2015 imprimem no verso do comprovante de paga-
mento dos pedágios o número para denúncia. A ação é em 
apoio ao Centro de Defesa da Criança e do Adolescente da 
Bahia (CEDECA-BA) e do Comitê de Enfrentamento à Violên-
cia Sexual Contra Crianças 
e Adolescentes do Esta-
do da Bahia. O objetivo é 
alertar sobre esse crime e 
conscientizar os usuários 
que trafegam nos trechos 
administrados pela VIA-
BAHIA. Para denunciar os 
infratores que cometem 
abuso e exploração sexual 
de crianças e adolescentes, 
o contato pode ser feito de 
forma gratuita e anônima, 
através do Disque 100.

VIABAHIA apoia o combate ao 
abuso e à exploração sexual de 
crianças e adolescentes na Bahia

Os pontos que fazem da linha Daily sucesso de vendas são a versatilidade, a 
robustez, por meio da estrutura chassi, economia de combustível e o conforto, 
que proporciona ao motorista uma direção suave no transporte urbano. 

O Iveco Daily City 30S13 tem PBT técnico de 3,5 toneladas e livre circulação 
em grandes cidades por estar na categoria comercial leve, que possibilita ao mo-
torista a utilização de carteira de habilitação B.

Outro destaque é a facilidade para carga e descarga, o que permite melhor 
acesso as docas e garagens com limitação de altura.  O modelo é mais leve, com 
redução da tara para um aumento da capacidade de carga útil.

Na Estrada           

A Mercedes-Benz inaugurou neste mês de maio, em Iracemápolis, estado de São Paulo, 
o maior Campo de Provas do Hemisfério Sul, que é também o mais avançado e tecnológi-
co do Brasil para caminhões e ônibus. Com investimento de cerca de R$ 90 milhões, o local 
abriga, num terreno de 1,3 milhão de metros quadrados, uma estrutura especializada e 16 
pistas de asfalto, concreto e terra, numa extensão total de 12 km para diversos tipos de testes.

“Esse moderno e avançado Campo de Provas amplia notavelmente nossa capacidade de 
simulações e testes, acelerando e otimizando cada vez mais o desenvolvimento tecnológi-
co de veículos comerciais para nossos clientes do Brasil e de outros mercados de exporta-
ção”, afirma Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina. 

O grande destaque da Scania na 25ª edição da Agrishow foi o Super Rodotrem 
R 620 6×4 V8 de 11 eixos para 91 toneladas. Durante a Agrishow, realizada entre 
os dias 30 de abril e 04 de maio, em Ribeirão Preto (SP), a montadora apresentou 
soluções para tornar as operações mais econômicas e rentáveis. 

O Super Rodotrem Scania R 620 6×4 V8 chega para atender uma necessidade 
da cadeia com um conjunto de 11 eixos e capacidade para até 91 toneladas. A 
Scania cria, portanto, um novo nicho de mercado. O lançamento já conquistou 
um dos grandes influenciadores do setor. A Usina São Martinho (SP), um dos 
maiores grupos sucroenergéticos do país, já comprou 42 unidades.

Scania apresenta Super Rodotrem 
de 11 eixos na Agrishow

Mercedes-Benz inaugura Campo de 
Provas em Iracemápolis/SP 

Nova linha Iveco Daily City 30S13 já está 
disponível nas concessionárias

anuncie aqui!Venha conhecer os benefícios 
que a entidade oferece!

Com a implantação de 88 semáforos inteligentes, Salvador 
ganha mais uma ajuda da tecnologia na gestão do trânsito. Al-
guns semáforos da cidade têm o tempo de abertura e fechamen-
to ajustado de acordo com o fluxo de veículos. O sistema, já ado-
tado em cidades como Madri (Espanha) e Moscou (Rússia), pode 
aumentar a fluidez do trânsito em até 30% na capital baiana. 

Para a operação, os novos semáforos contam com 27 contro-
ladores, distribuídos em 46 intersecções, além de uma ‘infovia’ de 
67 quilômetros de fibra óptica, que pode ainda ser usada para a 
transmissão de outros dados da prefeitura. Também foram ad-
quiridas dez câmeras de alta resolução e dois painéis de mensa-
gens variáveis. 

Preparado para o BRT - Em breve, o número de semáforos inteli-
gentes vai chegar a 105, com a instalação de mais 17 equipamentos 
no trecho da Avenida ACM no Itaigara. O sistema já está preparado 
para o BRT. “Conforme o ônibus vai se aproximando, o semáforo 
abre”, explica o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller.

Ampliar o controle em tempo real sobre os cerca de 
140 mil caminhões de carga que circulam pelas rodo-
vias baianas todos os meses e assim melhorar a eficácia 
da fiscalização de mercadorias em trânsito no Estado são 
os objetivos do Painel de Monitoramento do Trânsito de 
Mercadorias, que acaba de ser implantado pela Secretaria 
da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba). O painel integra a Sala 
de Controle da Sefaz, ferramenta capaz de processar com 
rapidez grandes volumes de dados com o suporte de um 
servidor de Big Data (database appliance) e de um softwa-
re de mineração e descoberta de dados,o SAS. 

“O painel tem o objetivo de apresentar dados que for-
talecem as decisões gerenciais e o planejamento da fis-
calização do trânsito de mercadorias”, explica o secretário 
da Fazenda do Estado, Manoel Vitório, ressaltando que, 
mensalmente, são emitidas cerca de oito milhões de no-
tas fiscais eletrônicas relativas a este segmento.

Sefaz-BA amplia controle 
sobre carga transportada por

140 mil caminhões/mês

Semáforos inteligentes 
prometem aumentar a fluidez 

do trânsito em Salvador

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  

ACâmara dos Deputados foi palco do XVIII Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Cargas, no dia 09 de 
maio, em Brasília. O evento reuniu os principais representantes do setor de transporte de cargas, assim como lide-

ranças, parlamentares, autoridades governamentais e integrantes do meio acadêmico, para debater temas de extrema 
importância para o País no que diz respeito ao TRC. 

De acordo com o presidente da NTC&Logística, José Hélio Fernandes, os temas abordados no evento são de extre-
ma importância para o TRC. São questões muito sérias, que afetam diretamente a saúde financeira das empresas e a 
atuação do setor como um todo.  “Uma delas é a nova política de reajuste da Petrobrás como um dos grandes entraves 
para as empresas”, esclarece. Penhora Online e Soluções Legislativas, Roubo de Cargas, Riscos Associados à Reforma do 
PIS/COFINS e também a Portaria nº 33/2018 PGFN – Bloqueio de Bens, foram temas amplamente debatidos.

Para o presidente do SETCEB, Antonio Siqueira, que esteve presente ao evento, juntamente com o coordenador da 
Comjovem Bahia, Rogério Souza, a situação das empresas está ficando a cada dia mais insustentável devido a diversos 
fatores que estão ocorrendo no setor de transporte rodoviário de cargas.  

XVIII Seminário Brasileiro do
TRC abordou temas de extrema 

importância para o setor

30anos

A paralisação nacional dos ca-
minhoneiros ainda continua, mas 
a maioria das manifestações está 
mantendo corredores para a cir-
culação de transportes essenciais, 
sem prejuízo à livre circulação. 

A grande conclusão de tudo 
isso é que a falta de combustí-
veis revela dependência e ne-

cessidade de pensar alternativas ao petróleo em nosso 
país. Em toda Europa e nos Estados Unidos já circulam 
milhares de carros elétricos. Por que no Brasil não?  Du-
rante a paralisação toda a população ficou desespe-
rada correndo atrás de gasolina, etanol e diesel. Sem 
estes combustíveis, o país quase parou. 

Por outro lado, os caminhoneiros conseguiram algu-
mas conquistas para melhoria de seu trabalho, em se 
tratando de segurança, economia e respeito. 

Mas acreditamos que mesmo assim, ainda virão 
pela frente reflexos bons e ruins para as empresas e 
toda a sociedade brasileira. 

Vamos aguardar... e boa leitura !

Bahia Transporte
MAIO 2018

DETRAN-BA lança campanha Maio Amarelo para redução de mortes no trânsito
De acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária, 90% dos aciden-

tes são resultados de falhas humanas. Para conscientizar pedestres e condutores, 
o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) aderiu, por mais um 
ano, ao movimento global Maio Amarelo, lançado em Salvador, no dia 02 de maio. 

O lançamento da campanha, que em 2018 chegou à sua 5ª edição, com o 
tema ‘Nós Somos o Trânsito’, teve a presença de instrutores de trânsito, autori-
dades, gestores do poder público e representantes da sociedade civil.

“É um esforço internacional promovido pela sociedade civil, pelo poder pú-
blico, que alerta para os graves índices e números absolutos de acidentados do 

trânsito”, afirmou o diretor geral do Detran-BA, Lúcio Gomes. Ele explicou que durante o mês de maio, o órgão chama a atenção 
da população para dizer à sociedade, realizando essas atividades, que existe um grande número de acidentados. 

Segundo dados do Departamento de Informática do SUS, Datasus, mais de 38 mil pessoas são vítimas fatais do trânsito todo 
ano no Brasil. Os números são ainda mais impactantes:     • 4 crianças morrem por dia no trânsito     • Mais de 6,9 mil pedestres morrem 
em um ano      • Mais de 12 mil motociclistas sofrem acidentes todo ano      • A cada minuto uma vítima fica sequelada no trânsito      • Idosos são 
as principais vítimas de atropelamento no Brasil      • 1,3 mil ciclistas morrem todo ano      • 105 pessoas por dia se tornam vítimas fatais no País

• RESTRIÇÕES À LOGÍSTICA URBANA AUMENTAM OS CUSTOS DO 
TRC EM 15,4% - As medidas restritivas ao trânsito de caminhões ge-
ram um aumento de 15,4% nos custos da atividade de transporte. 
Isso significa que um transportador contratado para fazer um frete 
a uma cidade onde não há medidas restritivas à logística urbana terá 
um custo de R$ 100 para exercer sua atividade e se tivesse restrições, 
o custo seria de R$ 115,40. Clique abaixo e veja a integra da pesquisa.
http://cms.cnt.org.br/Imagens%20CNT/PDFs%20CNT/Economia%20
em%20foco/economia_em_foco_maio.pdf

• FUNDACENTRO REALIZA PALESTRA SOBRE TRANSPORTE DE PRO-
DUTOS PERIGOSOS NA RODOVIA  -  No último dia 09 de maio, o as-
sunto da palestra realizada na Fundação Jorge Duprat Figueiredo de 
Segurança e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho – FUN-
DACENTRO foi sobre o transporte de produtos perigosos na rodovia e a 
aplicação das normas regulamentadas.

•  X CONGRESSO TÉCNICO OLHAR EMPRESARIAL REÚNE JOVENS EMPRE-
SÁRIOS EM BRASÍLIA - No dia 08 de maio aconteceu no prédio da CNT, em 
Brasília, o X Congresso Técnico Olhar Empresarial com a participação de 
jovens empresários do setor de todo o País. Dentre os presentes estava o 
coordenador da Comjovem Bahia, Rogério Souza, além de coordenadores e 
membros de outros estados. 

associe-se ao setceb


