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“Cada cidade passada, uma experiência guardada”

•  SEST SENAT OFERTA 10 MIL VAGAS - O SEST SENAT abriu inscrições 
para o projeto Escola de Motoristas Pro# ssionais, que oferece gratui-
tamente cursos para condutores de caminhão e de ônibus, regula-
mentados pelo Contran. Para as inscrições, os interessados devem ser 
maiores de 21 anos, possuir CNH D (para o curso de motoristas de 
ônibus) ou E (para o curso de condutores de caminhão). Os motoris-
tas contribuintes do SEST SENAT terão prioridade na seleção. Acesse: 
http://www.sestsenat.org.br/Paginas/escola-motoristas

•  VIABAHIA INFORMA: CARNAVAL SEM VÍTIMAS FATAIS - Com o ob-
jetivo de proteger a vida dos milhares de usuários que passam pelas 
rodovias administradas, a VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A 
comemora um tranquilo feriado de Carnaval, sem nenhum registro 
de vítimas fatais. A Concessionária aponta ainda redução de 35% no 
número de feridos e 13% no número de acidentes em relação ao mes-
mo período de 2017. 

•   BRIDGESTONE COMEMORA 11 ANOS NA BAHIA - Desde a sua inau-
guração a unidade da Bridgestone, localizada no Polo Industrial de 
Camaçari, Bahia, produziu mais de 23 milhões de pneus. A maior fa-
bricante de pneus do mundo, comemora neste mês de fevereiro onze 
anos de operação na Bahia. 

1• ANFAVEA DIVULGA RESULTADOS POSITIVOS EM JANEIRO - 
Conforme já era esperado, o mês de janeiro de 2018 começou aque-
cido, de acordo com balanço divulgado pela Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores, Anfavea. O primeiro mês do 
ano registrou 181,3 mil veículos comercializados, alta de 23,1% sobre 
as 147,2 mil unidades de igual período do ano passado. Caminhões e 
ônibus - O licenciamento de caminhões aumentou 54,8% sobre janei-
ro do ano passado.

 2•  MOBIL DELVAC LANÇA LINHA DE LUBRIFICANTES PARA VUCS - 
Desenvolvida especialmente para motoristas de VUCs e utilitários, 
que rodam em situações severas de uso, como trânsito intenso ou 
que precisam dar partida no motor, várias vezes ao dia, a linha Mo-
bil Delvac Utilitário oferece proteção contra o desgaste causado pelo 
; uxo de “anda e para” nas cidades e pelo uso constante de marchas 
lentas, pois garante rápida lubri# cação a todas as partes do motor, 
mantendo uma película protetora por mais tempo.

3• FERRAMENTA DA CNT FACILITA SIMULAÇÃO PARA FINANCIAMENTO - 
A CNT (Confederação Nacional do Transporte) atualizou o Simulador 
CNT de Financiamento. Assim, além de a ferramenta permitir que 
se calcule o custo de # nanciamento para aquisição de caminhões e 
implementos rodoviários, agora os transportadores também podem 
estimar operações para compra de ônibus novos e usados. Acesse 
http://www.cnt.org.br/Paginas/simulador-de-# nanciamento-cnt

Mão Dupla

Lombada

O setor de 

transporte ro-

doviário de car-

gas tem sofrido 

há muito tempo 

com processos 

trabalhistas im-

petrados aos 

transportadores, 

com ações de altos valores e extrema perda de ; uxo de caixa. 

 Em 2016, o setor de transporte de cargas sofreu cerca 

de 57 mil processos trabalhistas, o que signi# cou um gas-

to de R$ 506 milhões em depósito recursal. Em 2017, esse 

valor subiu para R$ 510 milhões. Já na fase de execução 

dos processos, foram penhorados bens no valor de R$ 3.3 

bilhões até outubro do ano passado.

 Diante deste cenário a Trade Vale Corretora de Segu-

ros lançou um produto para o mercado que visa atender a 

essa demanda, o Seguro Garantia Judicial para Processos 

Trabalhistas, aceito em todas as fases processuais. 

 De acordo com Renato Palma, diretor comercial da Tra-

de Vale e autor do novo produto, com esse seguro, a em-

presa de transporte não compromete seu ; uxo de caixa, 

afasta o risco de penhora e não perde limites de crédito 

junto às instituições # nanceiras. 

Trade Vale lança Seguro 
Garantia Judicial para 
Processos Trabalhistas  

O primeiro MAN TGX blindado do Brasil está pronto para chegar às ruas. Pro-
jetado pela MTX Blindados, o modelo 29.480 6x4 impressiona ainda mais pela 
robustez à prova de disparos de fuzis com resistência nível III 7.62mm x 51mm, 
obedecendo às normas e regulamentações vigentes do Exército Brasileiro e Polícia 
Federal e de acordo com a Norma NBR 15.000.

“O TGX foi considerado o modelo mais adequado para o projeto de cabine blin-
dada, pois conta com um powertrain resistente para comportar o peso total do veículo, além do atrativo da versão 6x4”, revela 
Cleverson Scarparo, proprietário da MTX Blindados.

Na Estrada           

A Mercedes-Benz atingiu um marco importante nas vendas de caminhões ex-
trapesados rodoviários no último mês de janeiro: aumentou em 305% suas vendas 
nesse segmento em comparação ao mês de janeiro de 2017.

“Iniciamos o ano emplacando 430 extrapesados rodoviários. Esse resultado é 
fruto do trabalho forte que estamos realizando junto aos nossos clientes, ouvindo 
suas necessidades e transformando-as em soluções rentáveis de transporte”, diz 
Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Cami-
nhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. 

Segundo o executivo, o Actros 2651 foi o caminhão mais comercializado pela marca nesse segmento, com 133 unidades 
licenciadas. “Para 2018, apostamos no crescimento de vendas do Actros, que deve ser alavancado por setores do agronegócio, 
logística, transporte de combustíveis e gases, entre outros”, conclui. 

A Scania realizou a entrega dos primeiros caminhões equipados com 
a nova geração de motores da marca, no último dia 20, na fábrica da 
montadora em São Bernardo do Campo (SP). Os dois veículos, modelos 
R 450 e R 510, foram adquiridos pelo Grupo G 10 durante a Fenatran e 
serão utilizados no transporte de grãos. Os novos motores fazem parte 
do conceito de evolução contínua dos produtos Scania e têm potencial 
para atingir redução de consumo de combustível de até 5%. 

“Começamos o ano com a renovação de grandes frotas nacionais, espe-
cialmente para atender grãos. Os clientes que reconhecem o investimento 
nos veículos Scania e sabem que possuem desempenho superior ao mer-
cado, atrelado ao menor custo operacional”, enfatiza Ricardo Vitorasso, di-
retor de Vendas de Caminhões. Segundo ele, a expectativa é aumentar as 
vendas de novos motores para todos os segmentos rodoviários do Brasil. 

Scania entrega primeiros modelos de 
caminhões com novas motorizações

Mercedes-Benz quadriplica as vendas 
de extrapesados rodoviários em janeiro

Primeiro MAN TGX blindado chega às 
ruas e estradas do Brasil

Editorial Antônio P. de Siqueira  Antônio P. de Siqueira

Durante o CONET&Intersindical,  Neuto Gonçalves dos Reis, diretor técnico da NTC&Logística, apresentou o 
Índice de Variação do INCT. Já Lauro Valdívia, assessor técnico da NTC&Logística, revelou a pesquisa de mercado, 
realizada em parceria com a ANTT. A pesquisa envolveu 2.495 empresas de transporte rodoviário de cargas em 
todo o Brasil e trouxe o panorama de 2017. “Apesar da pequena recuperação do frete em 2017, essa não foi su# -
ciente para recompor a defasagem acumulada nos últimos anos”, a# rma Valdívia.

Entre os números apresentados, foi analisada uma defasagem de 20,60% nos fretes de carga lotação e 13,95% 
para carga fracionada. De acordo com a pesquisa, 62% das empresas entrevistadas tiveram queda no faturamen-
to e 47,6% diminuíram de tamanho. 

Os fatores que mais contribuíram para esta situação em 2017 foram, em primeiro lugar, os aumentos dos cus-
tos, em especial o do combustível (9,44% nos postos e 12,49% nas distribuidoras), depois as majorações de sa-
lários, que chegaram a 4,50%, aumento das despesas administrativas da ordem de 3,55%, manutenção (1,94%), 
preço dos pneus novos (7,56%) e preço dos veículos (8,60%).

Intersindical - Dentre os temas debatidos na Intersindical estavam a Reforma Trabalhista (impacto na contra-
tação e nas negociações coletivas), Manutenção das Entidades Sindicais, Análise do Cenário Político para 2018 e 
Marco Regulatório do TRC. 

Líderes e empresários do Transporte Rodoviário de Cargas estiveram 
reunidos em Natal entre os dias 01 e 04 de fevereiro para debater 

assuntos de grande importância para o setor. 

Pesquisa da NTC&Logística aponta 
16,95% de defasagem do frete

30anos

E mais uma pesquisa 

nacional realizada pela 

NTC&Logística em con-

junto com a ANTT apon-

ta defasagem do frete. 

Apesar da pequena re-

cuperação da economia 

em 2017, as empresas 

de transporte rodoviário de cargas não con-

seguiram reajustar a defasagem acumulada 

nos últimos anos.  

O recorde de aumentos de combustível, o 

alto custo de manutenção dos veículos, alto 

preço dos pneus novos e veículos, além da-

queda de faturamento. Impossível alavancar 

qualquer empresa desta forma.

Façam suas contas e vamos em frente !

Boa leitura !
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O carnaval de Salvador cresce a cada ano. A mistura de 
ritmos dos blocos percorrem os três circuitos do carnaval 
baiano com segurança e alegria garantidas pela infraestru-
tura montada pelo governo do Estado e pela Prefeitura de 
Salvador. E como todos os anos, o DETRAN-BA ministrou 
curso para os motoristas de trios elétricos e carros de apoio, 
cuja participação dos condutores é obrigatória. 

Técnicos da Central de Vistorias realizaram inspeções em 
120 trios elétricos que des# laram no Carnaval de Salvador 
este ano. Foram avaliadas questões de mecânica e de segu-
rança dos veículos, e os que foram aprovados, receberam 
um selo autorizando a participação no des# le. 

São avaliados também equipamentos de prevenção e 
combate a incêndios, pneus e protetores de rodas, sistemas 
de freio e hidráulico, estrutura física, comprimento, peso, 
capacidade e parte elétrica. Após as vistorias, os condutores 
dos trios recebem uma cartilha com todas as orientações e 
regras para os veículos e os blocos.

O monitoramento 
eletrônico de veículos 
de carga que circulam 
pela Bahia ganhou um 
importante reforço 
com a instalação, nas 
rodovias baianas, de 
quatro antenas – de 
um total de cinco pre-
vistas para este ano – 

leitoras de radiofrequência, que capturam as informações da placa 
do veículo e registram ainda a data, a hora e o local da passagem, 
para posterior veri# cação da carga transportada e respectivas do-
cumentações # scais. O projeto é uma iniciativa da Secretaria da 
Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba) em parceria com a Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). As antenas estão insta-
ladas na BR-116, nos munícipios de Vitória da Conquista, Feira de 
Santana e Milagres.

De acordo com a Sefaz-Ba, as informações capturadas pelos 
equipamentos são encaminhadas para o Sistema ONE (Operador 
Nacional dos Estados), que veri# ca no banco de dados nacional do 
Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos (MDF-e) se aquele 
veículo está transportando mercadorias. Em caso positivo, é reali-
zado o “registro de passagem automático” de todos os documentos 
transportados, como as notas # scais eletrônicas e os conhecimen-
tos de transporte eletrônicos.

A partir daí, as informações são encaminhadas para a Coorde-
nação de Operações Estaduais da Fiscalização de Mercadorias em 
Trânsito (COE) da Sefaz-Ba, que identi# cará informações como valor 
da carga, documentação do motorista, placas, pesos da carga e do 
veículo, valores dos impostos, empresa responsável pelo transpor-
te, rotas e estados de percurso, informações do comprador e do 
emissor da NF-e, número da apólice, responsável pelo seguro da 
carga e valor pago pelo frete.

SEFAZ/BA monitora 
veículos de carga por meio 

de antenas nas rodovias 

Vistoria dos trios elétricos 
garante segurança durante 

Carnaval de Salvador

As tarifas dos pedágios da BR-324 e 116 foram reajustadas e os novos va-
lores passaram a valer no dia 27 de janeiro, informou a concessionária Via-
Bahia que administra as rodovias. O aumento foi de cerca de 15%, segundo 
a empresa. O aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), em publicação no DOU. Para os automóveis, a tarifa subiu 
de R$ 4,50 para R$ 5,10 na BR-116 e de R$ 2,50 para R$ 2,90 na BR-324. 

Os valores do pedágio levam em consideração a variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período, com vista à 
recomposição tarifária. A tarifa gera recursos para a operação das rodovias 
e, consequentemente, melhorias para os usuários, diz empresa.

As tarifas dos pedágios da BR-324 e 116 foram reajustadas e os novos va-
lores passaram a valer no dia 27 de janeiro, informou a concessionária Via-
Bahia que administra as rodovias. O aumento foi de cerca de 15%, segundo 
a empresa. O aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), em publicação no DOU. Para os automóveis, a tarifa subiu 
de R$ 4,50 para R$ 5,10 na BR-116 e de R$ 2,50 para R$ 2,90 na BR-324. 

Os valores do pedágio levam em consideração a variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período, com vista à 
recomposição tarifária. A tarifa gera recursos para a operação das rodovias 
e, consequentemente, melhorias para os usuários, diz empresa.

Tarifas de pedágios estão mais caras nas BRS 116 e 324

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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