
Os motoristas que têm veículos Iveco Daily fora da garantia já podem utilizar as no-
vas pastilhas de freio da linha NEXPRO. A novidade lançada pela IVECO pode representar 
redução de até 30% do custo de manutenção com os freios, se comparado com o valor 
de pastilhas praticado no mercado paralelo de peças. A linha NEXPRO de pastilhas foi 
homologada pela engenharia da IVECO e produzida com alta tecnologia, o que garante 
a performance e a segurança dos condutores.  A aplicação das pastilhas de freio NEXPRO 
pode ser realizada em diversos modelos de chassi Daily. As pastilhas têm garantia de seis 
meses, desde que sejam instaladas numa das o( cinas da rede IVECO de concessionárias.

Na Estrada           

As versões 2018 do XF105 e do CF85 ganham novidades em op-
cionais e itens de série. O CF85 passa a contar com o opcional do 
farol Skylight na cabine Space, proporcionando maior segurança 
para o motorista. Já no XF105, a cabine Space conta com o opcional 
de de* etores laterais para atender as demandas do equipamento 
para diferentes implementos. Além disso, todos os modelos XF105 
Super Space Cab ganham painel visual madeira de série. 

As versões 2018 tanto do XF105 como do CF85 passam ainda a 
ser ofertados de série com desligamento automático do motor. O 
dispositivo funciona em caso de inatividade operacional de cinco 
minutos (marcha lenta) em todos os veículos. Com alta demanda 
de mercado, visa reduzir o consumo de combustível. 

O novo Fiat Ducato 2018 che-
ga ao mercado ainda mais mo-
derno, versátil e estará disponível 
a partir de fevereiro. Está maior e 
mais moderno, oferecendo mais 
conforto, economia, espaço, qua-
lidade e tecnologia. O modelo é 
altamente versátil e perfeitamen-
te adequado para satisfazer à 
demanda de múltiplos per( s de 

transportadores, comportando volumes maiores com menor custo de manutenção e de operação. O Novo Ducato traz uma gama ain-
da mais vasta, adequando-se às mais diversas necessidades, seja para transporte de mercadorias, pessoas ou base para transformações.

 No total, são 13 versões, sendo três furgões de carga (mais duas ambulâncias), chamadas de Cargo, quatro opções de passa-
geiros (mais uma com acesso para cadeirante), batizadas de Minibus, duas Multi, ideal para transformações, por exemplo, e a nova 
versão Chassi, que introduzirá o Ducato no forte segmento de transportes de cargas e implementações diversas. A novidade foi 
possível devido a uma inovação de projeto, que incorpora chassi mais largo e para-choque traseiro integrado. 

Fiat Ducato 2018 chega ao mercado 
totalmente renovado

XF105 e CF85 já podem ser encomendados nas concessionárias DAF
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Veículos para carga e descarga de estruturas 
para o Carnaval têm livre circulação 

Caminhões com comprimento acima de 6,5m e 2,2m de largura, prestadores de serviço de montagem de camarotes, postos 

de serviços e palcos têm livre circulação em locais próximos aos circuitos do Carnaval. A permissão, concedida pela Transalvador 

por meio de Portaria, com as regras de carga e descarga especí( cas para a montagem e desmontagem das estruturas dos circui-

tos do Carnaval 2018, estará em vigor até o dia 5 de março de 2018.  Exceção - A portaria proíbe a realização dos serviços de carga 

e descarga, no período diurno, aos sábados e domingos, até o dia 5 de março, no Largo do Farol da Barra e na Av. Oceânica, entre o 

Largo do Farol da Barra e a Rua Marquês de Caravelas, devido ao grande movimento de pedestres nos ( nais de semana do Verão.
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•  ANTT ABRE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE DOCUMENTO ELETRÔNICO 
DE TRANSPORTE - A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 
publicou o aviso da Audiência Pública nº 016/2017, que vai receber su-
gestões para aprimoramento da proposta de resolução que institui o 
Documento Eletrônico de Transporte (DT-e) como instrumento para ca-
racterização da operação de transporte rodoviário de cargas. O período 
para envio das contribuições será até às 18h do dia 5/2/2018. 

•  AEA INICIA CHAMADA DE TRABALHOS PARA O SIMEA 2018 - Com a 
de( nição do tema “A Rota para o Futuro da Mobilidade no Brasil” para a 
próxima edição, a AEA - Associação Brasileira de Engenharia Automotiva 
- inicia chamada dos trabalhos para a 26ª edição do Simpósio Internacio-
nal de Engenharia Automotiva - SIMEA 2018. O evento será realizado nos 
dias 01 e 02 de Agosto de 2018, no Centro de Convenções Rebouças. A 
data limite para a submissão dos resumos é 26 de março de 2018. 

• MERCEDES-BENZ RETOMA LIDERANÇA DE MERCADO DE LARGE VANS  
No ano em que a Mercedes-Benz comemorou 20 anos da presença da 
Linha Sprinter no Brasil, com 126 mil unidades vendidas nestas duas 
décadas – a empresa retomou a liderança de mercado na categoria de 
Large Vans após 10 anos.  Inovação e pioneirismo -. A atual geração da 
Sprinter, trouxe avançadas tecnologias, como o exclusivo Assistente de 
Vento Lateral (CrossWind Assist e o exclusivo Programa Eletrônico de Es-
tabilidade ESP Adaptativo 9i®.

1•   MERCADO DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS DEVE SUBIR 15% - Os 
emplacamentos de implementos rodoviários deverão crescer cerca 
de 15% este ano, puxados pela expectativa de alta entre 2% e 3% do 
Produto Interno Bruto (PIB), alavancando principalmente o segmento 
leve. Segundo o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes 
de Implementos Rodoviários (An( r), Alcides Braga, o mercado de 
carroceria sobre chassis vai experimentar uma retomada neste ano, 
assim como o pesado, que em 2017 voltou a crescer.

 2•  NEGÓCIOS DE PEÇAS REGISTRAM ALTA NA VW CAMINHÕES EM 
2017 - Crescimento de mais de 5% em faturamento e aumento de 
quase 20% nas vendas aos potenciais consumidores: a MAN Latin 
America fechou 2017 com saldo bastante positivo em seus negócios 
de peças e acessórios, a partir do lançamento de linhas mais econô-
micas. Em 2018, a perspectiva é continuar em ritmo acelerado com as 
novidades que a MAN terá no campo de remanufaturados.

3•  CUMMINS INICIA VENDAS DE MOTORES VIA CARTÃO BNDES - A 
Cummins inicia 2018 oferecendo uma nova opção de compra de 
motores via Cartão BNDES. No total, já são 30 modelos cadastrados 
e o objetivo da maior fabricante independente de motores Diesel e a 
gás, é permitir que seus clientes tenham a taxa de ( nanciamento mais 
atrativa do mercado.

Mão Dupla

Lombada
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançou o Sistema Na-

cional de Alarmes (Sinal), serviço que permite a quem tiver 

seu veículo roubado, furtado, em sequestro ou clonado se 

cadastrar no portal da PRF e garantir que os agentes próxi-

mos ao crime sejam noti( cados imediatamente.

O registro vai facilitar a identi( cação do carro extra-

viado enviando uma mensagem automática ao telefone 

funcional de todos os agentes em serviço no raio de 100 

quilômetros da ocorrência ou na rota de passagem do ve-

ículo. O cadastro pode ser feito por meio do site da PRF, 

por meio do link www.prf.gov.br/sinal, ou ligando para o 

telefone 191, da PRF.

PRF lança Sistema Nacional 
de Alarmes para recuperação 

de veículos roubados

Editorial Antônio P. de Siqueira  Antônio P. de Siqueira

nologia, o aperfeiçoamento da mão de obra, o disciplinamento do setor, campanhas pela renovação da frota e seguran-
ça no trânsito, combate ao roubo de cargas, bem como, contra ao abuso sexual infanto-juvenil nas estradas da Bahia. E 
principalmente, nos últimos anos, foram temas muito debatidos o Marco Regulatório do setor, a Reforma Trabalhista, a 
Desoneração da Folha de Pagamento, entre outros assuntos de grande importância para os transportadores. 

Além disso, a publicação por diversas vezes abordou o Programa de Priva-
tização das Rodovias Brasileiras, o Novo Código Brasileiro de Trânsito, obriga-
toriedade do Seguro RCTR-C para as empresas e do exame toxicológico para 
os motoristas. A Regulamentação do pagamento de frete aos autônomos, 
extinguindo a Carta Frete, a lei 12.619/12, que regulamenta a pro( ssão do 
motorista, esclarecendo dúvidas e cobrindo os principais eventos sobre estes 
assuntos, também foram pauta da publicação.

As celebrações de convenções coletivas de trabalho para trabalhadores de 
transporte rodoviário de cargas e para motoboys,  o transporte de contêineres, 

a operação de carga e descarga na cidade de Salvador, reajuste de combustíveis, defasagem no frete e tantos outros pro-
blemas enfrentados pelo segmento.

Realização de congressos nacionais do setor, eventos itinerantes, CONETs, cobertura completa de todas as edições da 
FENATRAN, inclusive a do ano passado, em sua 21ª edição com recorde de lançamen-
tos da indústria automobilística, e ainda, as ações da Comissão de Jovens Empresários e 
Executivos do setor na Bahia – COMJOVEM Bahia. Além de inaugurações de unidades do 
SEST/SENAT no estado, de fábricas de veículos e pneus instaladas no Centro Automotivo 
de Camaçari, o BT cobriu a inauguração da Via Expressa, nova opção de mobilidade na 
cidade de Salvador, com dez faixas de tráfego – sendo quatro exclusivas para veículos de 
carga.  Tudo isso fez parte da pauta do jornal ao longo desta jornada. 

E para ter maior alcance, o Bahia 
Transporte passou a circular desde 
agosto de 2016, no formato online, 
enviado para um vasto mailing de empresas de transporte rodoviário 
de cargas, logística, comércio, indústria, construtoras, revendedores e 
montadoras. Também recebem a publicação, concessionárias, sistema 
( nanceiro, entidades sindicais, dentre outros segmentos. Ele é consi-
derado o mais completo veículo especializado do setor no Nordeste.

O jornal Bahia Transporte, publicação do Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas do Estado da Bahia – SETCEB chega aos 30 

anos divulgando os principais acontecimentos do mercado de trans-
porte rodoviário de cargas e logística, quer seja a nível municipal, es-
tadual ou nacional.

Nessa trajetória de vida, destaca-se o investimento do setor em tec-

Bahia Transporte completa 30 anos

30 JANEIRO 2018anos

“Comemorar 30 anos de existência, por si só já é um grande feito! 
Parabéns pela longevidade e pelos bons serviços prestados ao nosso segmento!” 

Benedito Teles - vice-presidente do SETCEB

Há trinta anos estávamos lan-
çando o nosso BT – Bahia Transpor-
te.  Neste período muita coisa rolou 
no Brasil e principalmente em nos-
so setor de transporte.

Tivemos os planos econômicos 
do então Presidente Collor, depois 
veio o Plano Real, do qual ainda con-
tinuamos vivendo sobre este plano, 

que quase foi destruído pelo governo anterior, onde a 
in* ação voltou à casa de dois dígitos. Mas felizmente, o 
Brasil acordou a tempo e o governo foi trocado, e com 
isto estamos de novo com a in* ação controlada.

Várias eleições se foram, mas a eleição deste ano 
tende a ser a mais importante dos últimos anos, pois 
será a hora da renovação.

Voltando ao nosso BT, que por longos anos circulou 
em formato impresso e em agosto de 2016 passou para 
a versão digital a ( m de chegar mais rápido nas mãos 
dos transportadores, continua com seu espaço. A( nal, 
nosso setor é muito rico em novidades e novas tecnolo-
gias, principalmente da indústria automobilística.

Boa leitura !

33030aa

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) anun-

ciou que passará a ( nanciar até 100% do valor de caminhões e ônibus pela li-

nha BNDES Finame para MPMEs (micro, pequenas e médias empresas). Antes, 

a participação do banco se limitava a 80% do total. A medida é um incentivo 

para que o setor transportador volte a investir na renovação e ampliação da 

frota.  O prazo para pagamento será de até dez anos, com carência de até dois 

anos. Os ( nanciamentos deverão ser negociados entre a instituição ( nanceira 

credenciada ao BNDES e o cliente.

BNDES amplia condições de ( nanciamento de caminhões 
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