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“De bigode na cabine, nem gato”

•  SEST SENAT COMPLETA 25 ANOS - O SEST SENAT que tem como missão 
promover a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento profissio-
nal dos trabalhadores do TRC, completa 25 anos em 2018. Durante esse pe-
ríodo, mais de 110 milhões de atendimentos já foram realizados por meio 
de cursos, palestras, assistências na área de saúde, atividades de esporte, 
cultura e lazer, entre outras. O SEST SENAT conta com 146 Unidades Opera-
cionais e até 2019, serão mais de 200 unidades em funcionamento no país. 

• ADIADA PARA JULHO OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DA CNH 
DIGITAL - Ministério das Cidades e o Denatran anunciam um novo pra-
zo que todos os estados sejam obrigados a oferecer a CNH digital: 1º de 
julho. O prazo anterior era 1º de fevereiro, mas menos da metade dos es-
tados estavam preparados ou já emitindo a carteira de habilitação eletrô-
nica, que tem o mesmo valor da versão impressa. Bahia, São Paulo e Rio 
de Janeiro, por exemplo, ainda não oferecem essa opção aos motoristas. 

•  APROVADA A CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE JOVENS EMPRESÁRIOS 
NA CIT - Foi aprovada durante a Assembleia Geral Ordinária da Câmara 
Interamericana de Transporte (CIT), a criação da Comissão de Jovens Em-
presário na CIT. O projeto foi apresentado e defendido por Ana Carolina 
Jarrouge, vice-presidente extraordinária para assuntos de Jovens Empre-
sários da NTC e coordenadora da COMJOVEM Nacional (Brasil), e Cecília 
Anan, coordenadora dos Jovens Empresários da FADEEAC (Argentina).

1• COMO GARANTIR A DESTINAÇÃO CORRETA DOS PNEUS? - É 
importante exigir dos estabelecimentos que comercializam pneus 
que providenciem a destinação correta e adequada dos itens usa-
dos. Esse processo deve ser feito desde a estocagem correta do pneu 
usado na loja até o ato de reciclagem em si, passando por um trans-
porte seguro e legalmente constituído para este fim. A DPaschoal já 
disponibiliza tecnologias que permitem, inclusive, que seus clientes 
acompanhem o processo de destinação correta dos pneus inservíveis.

2• BRASPRESS É PIONEIRA NA CONTRATAÇÃO DE MULHERES - A 
Braspress desde 1998 contrata mulheres para dirigir seus cami-
nhões, realizando um programa de treinamento específico para 
que elas se transformem em verdadeiras profissionais de volan-
te. Os controles internos mostraram que as motoristas mulheres 
têm maiores cuidados operacionais com os veículos colaboran-
do para a manutenção dos caminhões e sabem ser educadas 
nos relacionamentos com os clientes e no trânsito são pacientes.

3• HISTÓRIA DE SUCESSO - A história de quase 70 anos das Empresas 
RANDON confunde-se com a trajetória pessoal e profissional de um 
de seus fundadores, Raul Anselmo Rondon, que faleceu no dia 03 de 
março desde ano.  O sucesso empresarial, a prosperidade e solidez dos 
negócios não mudaram a forma simples com que Raul Randon sem-
pre se relacionou com todos, dentro e fora da empresa. Foi, sobretudo, 
um homem simples, que construiu sua vida através do trabalho duro. 

Mão Dupla

Lombada

O SEST SENAT 
abriu inscrições 
para o projeto Es-
cola de Motoristas 
Profissionais, que 
oferece gratuita-
mente cursos para 
condutores de ca-
minhão e de ôni-
bus, regulamenta-
dos pelo Contran 

(Conselho Nacional de Trânsito). Neste ano, serão ofertadas 10 
mil vagas, distribuídas em 84 Unidades Operacionais localizadas 
em diferentes regiões do Brasil. 

Em 2018, além dos cursos especializados para formação dos 
condutores, a Escola de Motoristas Profissionais também oferta-
rá atualizações relacionadas ao transporte rodoviário de cargas 
e de passageiros. 

Os conteúdos alinham teoria e prática e trabalham temas como 
visão sistêmica do setor de transporte, condução segura e econô-
mica, transporte de pessoas com deficiência, relacionamento in-
terpessoal e ética no trabalho, procedimento de engate e desen-
gate de semirreboque e análise e leitura de tacógrafo.

Com a iniciativa, o SEST SENAT tem como objetivo promo-
ver a atualização de motoristas já habilitados nas categorias D 
ou E, de maneira a aumentar a empregabilidade e a qualidade 
dos serviços prestados à sociedade, garantindo mais eficiência e 
segurança no trânsito.

Quer saber mais? Acesse a página do projeto
http://www.sestsenat.org.br/Paginas/escola-motoristas

SEST SENAT oferta 10 mil 
vagas do Projeto Escola de 

Motoristas Profissionais

Paralelamente aos esforços para incrementar a produção e o portfólio de produtos, 
a IVECO vem realizando um movimento contínuo para aperfeiçoar a rede de conces-
sionárias da marca no Brasil e na América Latina. Marcelo Assis, responsável pela rede 
da IVECO Latam, ressalta que o atendimento, na venda e no pós-venda, é a principal 
ferramenta das empresas para fidelizar o cliente. “Bons produtos proporcionam lucro, 
mas é nas ações diretas com os consumidores que uma marca se consolida no mercado 
em que atua.” 

Mudanças foram realizadas em 2017 na rede da IVECO, que atua em 14 países da 
América Latina e conta com 175 concessionárias, para ampliar a capilaridade e apri-
morar a prestação de serviço. No Brasil, o processo de aperfeiçoamento aconteceu em 
várias cidades.

Com a linha de produtos adequada para as demandas do transporte, e com uma rede de concessionárias que ofereça serviços ade-
quados, como planos de manutenção com preços competitivos, assistência técnica 24hs em todo o território nacional e programa de 
revisão com preço fixo, a IVECO reforça a estratégia da marca no segmento do transporte. 

Na Estrada           

Semireboque tanque com três eixos distanciados com Peso Bruto Total Com-
binado (PBTC) de 53 toneladas da empresa Triel HT apresenta melhor desem-
penho com o chassi feito em aço de alta resistência Strenx da siderúrgica SSAB, 
aumentando em 5% sua capacidade de carga, gerando uma compensação de 
custos com insumos, como óleo diesel, pneus e manutenção.

O produto é projetado para os setores em que a alta resistência estrutural e a 
redução de peso são fatores competitivos importantes, especialmente na indús-
tria de elevação de carga, movimentação e transporte. 

O Semirreboque tanque com três eixos distanciados com chassi convencional 
possui capacidade de transportar 35 toneladas de combustível. Com a conversão 
do chassi de aço convencional pelo Strenx e com tanque em liga de alumínio, 
houve uma redução de duas toneladas na tara do equipamento. Ou seja, ele passou a operar com capacidade de 37 toneladas de 
carga líquida, um ganho muito significativo.

Com o lançamento do novo HD 80, a Hyundai CAOA reafirma a importância 
que o segmento de caminhões leves tem para a estratégia de crescimento da em-
presa no mercado brasileiro, disponibilizando um modelo projetado para atender 
plenamente os anseios e necessidades dos clientes dos mais variados ramos de 
atuação, desde autônomos e frotistas até órgãos do governo e grandes empresas.

O preço competitivo e versatilidade são alguns dos diferenciais do HD 80, quan-
do comparado com os principais concorrentes do seu segmento. Disponível em 
versão única de acabamento e com preço sugerido de tabela de R$ 118.800,00, 
este novo caminhão leve com capacidade de carga de 5.263 kg, foi desenvolvido 
sobre um chassi bastante resistente e que possibilita ao cliente configurá-lo de 
acordo com as necessidades do seu ramo de atividade. Entre as diversas opções 

de implementos que podem ser instalados estão: baú carga seca, baú isotérmico, baú frigorífico, carroceria aberta, plataforma de 
guincho, cesto aéreo, truck food.

Hyundai CAOA apresenta o novo 
caminhão leve HD 80

Implemento tem maior carga útil e economia de combustível 

IVECO investe no aperfeiçoamento da rede de concessionárias 

Editorial Antônio P. de Siqueira  

eletrônicos de mercadorias transportadas pelos caminhões que passam pelos postos.
De acordo com o líder do programa Sefaz On-line e coordenador técnico do Encat (Encontro Nacional dos 

Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais), Álvaro Bahia, o processo de rastreamento eletrônico 
será ampliado ainda mais com a conexão, em breve, das praças de pedágio da concessionária Via Bahia, que atua 
nas rodovias BR-324, BR-116 e na BA-526, aos sistemas do ONE e da COE. Ele reforça que todo o investimento de 
instalação e manutenção das antenas é de responsabilidade da ANTT, sem nenhum custo para a Sefaz/BA.

A Sefaz-Ba já concluiu a primeira etapa de reestruturação dos postos fiscais. Até agora, as unidades ganharam 
43 novos veículos, 61 computadores de última geração e links de internet de no mínimo 1 Mbps de velocidade. 
Seis destes postos passaram ainda por uma ampla reforma estrutural: Vitória da Conquista (Sudoeste), Candeias 
(RMS), Rio Real/Loreto (Norte), Mucuri (Extremo Sul), Urandi (Sudoeste), além do Bahia/Goiás (Extremo Oeste), 
que ganhou uma sede completamente nova. Mais duas licitações estão abertas para obras nos postos de Paulo 
Afonso (BA/AL) e de Juazeiro (BA/PE).

As reformas incluíram pintura geral, renovação das coberturas, revisão das instalações elétricas e hidráulicas, 
requalificação de alojamentos dos fazendários, policiais e caminhoneiros, banheiros, cozinhas, pisos, passeios, 
pavimentações, gramados, além das novas sinalizações da parte interna e da rodovia.

Os investimentos nos Postos Fiscais na Bahia incluem reformas nas 
instalações e um sistema on-line que permite a identificação em se-

gundos, por meio de aparelho de leitura ótica, dos documentos fiscais 

Postos Fiscais na Bahia 
recebem investimentos 

30anos

O setor de transporte e 
logística ainda passa por 
um ciclo de demissões 
relacionado à crise, mas o 
ritmo de desligamentos já 
mostra sinais de desace-
leração, acompanhando 
o processo de saída da 
recessão no Brasil. 

 Em alguns segmentos, as contratações já 
superam as demissões, com acréscimos no 
número de empregos formais. É o caso, por 
exemplo, do segmento de atividades auxiliares 
ao transporte, que registrou criação líquida de 
3.216 vagas em 2017, em serviços relacionados 
à carga e descarga, depósitos de mercadorias e 
operações de transporte multimodal.

Vamos continuar acreditando nessa retomada.

Boa leitura !

Bahia Transporte
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A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) segue com 
os trabalhos de reforço na pintura de faixas de pedestres e instalação de 
placas de sinalização. A iniciativa tem como intuito melhorar a visualiza-
ção dos condutores e pedestres nas vias públicas para que as normas de 
trânsito sejam respeitadas. O órgão também instalou 88 redutores de ve-
locidade como complemento às placas de advertência para garantir mais 
segurança aos pedestres e motoristas. 

Legislação - Os motoristas devem ficar atentos para não cometer in-
frações de trânsito envolvendo sinalização horizontal. Parar em faixa de 
pedestres em mudança com semáforo é infração média, com multa de 
R$130,16. Parar em faixa de pedestre onde não tem semáforo é infração 
leve, com multa de R$88,38. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam 
atravessando a via pública é infração gravíssima, com multa no valor de 
R$293,47 e suspensão do direito de dirigir. Além disso, o condutor pode 
sofrer penalidade administrativa de retenção do veículo e recolhimento 
do documento de habilitação.

Em vigor desde o início do ano, a resolução 552/15 do 
Contran ainda gera dúvida entre os caminhoneiros. Essa 
resolução fixa os requisitos mínimos de segurança para o 
transporte de cargas em veículos de carga, tratando prin-
cipalmente dos tipos permitidos para fixação das cargas 
nas carrocerias.

 Com a nova resolução, os caminhões antigos deverão 
se adequar, oferecendo pontos de fixação metálicos, não 
sendo permitido amarrar a carga em travessas de madei-
ra, ou mesmo nos ganchos das pontas das travessas. 

Outro ponto importante é a proibição do uso de cor-
das para fixação da carga. A partir de agora, todas as car-
gas devem ser fixadas com cintas têxteis, cabos de aço 
ou correntes, dependendo do tipo de carga. As cordas 
são permitidas apenas para fixação da lona do veículo.

 Já para cargas indivisíveis e outras que tenham legis-
lação própria quanto ao transporte, a Resolução 552/15 
não se aplica. Para o transporte de cargas que tenha lar-
gura menor que a carroceria, a amarração deve ser feita 
por dentro da carroceria, em pontos de fixação metálicos 
presos no chassi do caminhão.

Caminhões antigos devem 
se adequar à nova resolução 

da amarração de cargas
Transalvador reforça 

sinalização horizontal e 
vertical nas vias da cidade

O índice de mortes no trânsito deve ser reduzido pela metade num prazo de dez anos. 
Esse é o objetivo do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), 
criado pela Lei 13.614/2018, publicado no DOU. 

A proposta, de autoria do ex-deputado federal Beto Albuquerque (PSB-RS) e coautoria 
do deputado Paulo Foletto (PSB-ES), inclui no Código Brasileiro de Trânsito um regime de 
metas anuais para a redução do número de vítimas no trânsito.

De acordo com o projeto, as metas devem ser fixadas pelo Conselho Nacional de Trânsi-
to (Contran) para cada um dos Estados da Federação.

O texto prevê que os órgãos deverão realizar consultas e audiências públicas para ouvir 
as manifestações da sociedade sobre as metas, além de campanhas públicas permanen-
tes, promover a divulgação de balanços e a fiscalização de ações e cumprimento de metas.

Plano Nacional prevê redução de mortes no 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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