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O projeto “Simulador de direção Sest Senat – E# ci-
ência e Segurança no Trânsito” vira realidade na Bahia, 
mas precisamente na unidade Gontran Guimarães Net-
to, localizada no bairro da Pituba, em Salvador. 

De acordo com Décio Sampaio, presidente da Fe-
deração das Empresas de Transportes da Bahia e Ser-
gipe - Fetrabase, o projeto nacional irá disponibilizar 
60 equipamentos híbridos e a meta é capacitar 50 mil 
motoristas de caminhão, carreta e ônibus em três anos, 
em todo o Brasil. 

Serão investidos R$ 41,56 milhões no projeto cujo 
objetivo é aprimorar o treinamento de motoristas pro-
# ssionais de cargas e de passageiros, aumentar a segu-
rança e reduzir os custos dos transportadores.
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O MercedesServiceCard, cartão de gestão de despesas, lançado em agos-
to/2015, para consumo de peças e serviços em concessionários da marca, que 
também pode ser utilizado para pagamento de diesel com desconto em mais 
de 17 mil postos de combustíveis em todo o território nacional, tem contribuí-
do muito na prevenção de assalto ao caminhoneiro, que poderá viajar com mais 
tranquilidade e segurança.

“Com o cartão à mão, que terá um valor disponibilizado pelo gestor da fro-
ta, o motorista não precisa de dinheiro para essas despesas, trazendo um maior 
conforto para o motorista e também para o frotista, que poderá ter um melhor 
controle de despesas de todos os seus veículos. Além disso, o gestor de frota 
pode adquirir o cartão para qualquer marca”, diz Silvio Renan, diretor de Peças e 
Serviços ao Cliente da Mercedes-Benz do Brasil.

A Ford Caminhões lançou este mês o novo posicionamento da marca, focado 
nos serviços pós-vendas. Agora, começa a mostrar as ações que estão por trás 
do novo slogan, “O seu mundo não pode parar”. Uma delas é a criação de um 
time especial, chamado Célula de Unidade Parada, que monitora todas as o# ci-
nas da rede em tempo real e atua quando for preciso resolver qualquer proble-
ma para que o caminhão do cliente volte a rodar rapidamente.

O programa está em pleno funcionamento e, como resultado, o número de 
caminhões parados nos distribuidores fora do tempo programado caiu 80%. 
“Hoje, conseguimos saber instantaneamente se há algum caminhão parado 
aguardando manutenção na nossa rede em todo o Brasil – qual é o veículo, o seu problema e há quanto tempo – e atuamos 
para ele voltar a rodar o mais rápido possível, a# rma Wilson Vasconcelos, gerente de Serviço ao Cliente.

MercedesServiceCard é aceito em todo o Brasil 

Ford Caminhões foca na pós-venda

Na Estrada           

A partir deste mês, os clientes já encontram a nova versão 2017/2018 dos 
caminhões MAN TGX em concessionárias da marca pelo país, com detalhes 
que tornam seu design ainda mais atraente. Os veículos agregam também 
novo sistema de iluminação para atender à legislação atual e gerar econo-
mia ao cliente. As maiores mudanças no design são observadas na cabine. 
Na parte externa, a grade ganhou reforço. O tradicional símbolo do leão que 
marca os caminhões MAN agora está com um fundo negro para ressaltar 
seus traços e robustez. As mudanças proporcionam um ambiente mais leve 
para pro# ssionais que passam horas de seu dia dentro da cabine.

Neste mês de maio, 
quando é realizada em todo 
o mundo, a Campanha do 
Maio Amarelo, movimento 
que visa mobilizar a socie-
dade para o alto índice de 
mortes e feridos no trânsito, 
a unidade Gontran Guima-

rães Netto, do Sest Senat em Salvador, recebeu 
o simulador híbrido, através do Projeto “Simu-
lador de Direção – E# ciência e Segurança no 
Trânsito”.  A meta é capacitar 50 mil motoristas 
de caminhão, carreta e ônibus, em três anos, 
em todo o Brasil.   

Nada adianta se não investirmos na direção 
segura e e# ciente para a redução de acidentes 
e mortes no trânsito. Nossos motoristas têm 
que ser capacitados devidamente e conscien-
tes de seu papel. Sem falarmos na redução de 
combustível, menor custo de manutenção dos 
veículos e menos impacto ao meio ambiente. 

Além de contribuir com a segurança, o trei-
namento com os simuladores será importante 
para a redução de custos dos transportadores. 

Parabéns Sest Senat pela iniciativa.

Boa leitura !

Editorial Antônio P. de Siqueira  

O futuro de 
Salvador está 
sendo planejado 
de maneira orga-
nizada e com o 
objetivo principal 
de oferecer mais 
qualidade de vida 
aos cidadãos. 

Com esse intuito, a Prefeitura inicia o processo de elaboração do Plano de 
Mobilidade Urbana da cidade por meio do consórcio TTC/O# cina, de São 
Paulo, vencedora da licitação para desenvolvimento do estudo. 

Para o prefeito ACM Neto, o plano visa garantir o planejamento do 
futuro de Salvador, para que a cidade possa crescer com equilíbrio e 
sustentabilidade e segundo o secretário Municipal de Mobilidade, Fá-
bio Mota, o plano deverá englobar o estudo e implantações de novas 
vias e políticas renováveis. “É a forma também de harmonizar todos os 
modais que estão chegando a Salvador, a exemplo do metrô, BRT e VLT.”

Diversas etapas das escutas setoriais já foram realizadas, entre elas, 
a do setor de transporte rodoviário de cargas, cujo diretor do SETCEB, 
Daguimar Martins, deu sua contribuição. Estes encontros têm por ob-
jetivo ouvir setores da sociedade que possuem expertise em algum 
desdobramento da mobilidade na capital, abrindo uma discussão am-
pla e tornando mais democrático o processo de elaboração do plano.

Plano de Mobilidade de Salvador 
realiza escutas setoriais 
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O XVII Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Cargas, 
realizado no último dia 10 de maio, em meio a um cenário 

conturbado de votações importantes para a política nacional, reu-
niu os principais representantes do setor de transporte de cargas, 
bem como lideranças sindicais, parlamentares, autoridades gover-
namentais e integrantes do meio acadêmico, para debater temas 
de extrema importância para o País no que diz respeito ao TRC.

XVII Seminário Brasileiro do TRC 
abordou o Marco Regulatório
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 O procurador do Ministério Público do Trabalho, Paulo Douglas elogiou o trabalho realizado pelo relator 
da Comissão Especial do Marco Regulatório dos Transportes, Deputado Nelson Marquezelli, e abordou alguns 
pontos sobre a Reforma Trabalhista. 

Por outro lado, o diretor Jurídico da NTC&Logística, Marcos Aurélio Ribeiro, levou a visão técnica ao debate.  
“O setor está em busca de segurança jurídica para exercer sua atividade. É importante que tenhamos conhe-
cimento do relatório que será apresentado sobre o Marco Regulatório para saber se lá estão contempladas as 
reivindicações do setor. Queremos algo que seja bom para todos”, concluiu.

Reforma Trabalhista - Para o Juiz Malos Melek que é um grande defensor da Reforma Trabalhista, não é 
possível seguir com a CLT da forma desatualizada que está hoje. “A modernização de diversos tópicos se faz 
necessária para que o Brasil consiga voltar a gerar empregos e crescer economicamente”. 

Jovens empresários se reúnem em Brasília  -   O IX Congresso Técnico Olhar Empresarial contou com 
a participação de jovens empresários do setor de transporte de cargas de todo o País, no último dia 09 de maio. 
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Bahia Transporte é homenageado

Reajuste de Pedágio na BR-101/BA/ES 

Em comemoração aos seus 
60 anos no Brasil, a Scania 
homenageou os veículos de 
comunicação que ajudam a 
cada dia, a empresa a con-
tar a sua história. Entre os 
veículos homenageados 
que fazem parte desta 
trajetória, está o Bahia 
Transporte, que há 29 
anos, divulga o setor de 
transporte rodoviário 
de cargas. 

A ANTT autorizou o reajuste da tarifa básica de pedágio 
nas praças da rodovia BR-101/BA/ES, trecho do entroncamen-
to com a BA-698 (acesso a Mucuri, na Bahia) até a divisa ES/
RJ, explorado pela concessionária ECO101. As novas tarifas 
entraram em vigor no dia 18 de maio, com 4,57% de aumento.

SEST SENAT Bahia conta 
com Simulador de Direção

“Mulher de amigo meu é igual árvore, só dá galho”
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• CONGRESSO ABRAMET - Acontece de 14 a 17 de setembro, no Com-
plexo da Costa do Sauípe, na Bahia, com participação de especialistas de 
todo o Brasil, o XII Congresso Brasileiro de Medicina de Tráfego e I Con-
gresso Brasileiro de Psicologia de Tráfego. Temas fundamentais à mobi-
lidade saudável e à prevenção de acidentes integram o evento realizado 
pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego - ABRAMET.

• BRASPRESS É HOMENAGEADA - A Braspress recebeu a Medalha de 
Mérito do Transporte – NTC 2017.  Mesmo diante de um cenário bastante 
desfavorável para a economia brasileira, no # nal do ano passado a em-
presa inaugurou o maior Hub Logístico do Brasil, dotado com o que há 
de mais moderno em tecnologias, incluindo o SORTER – Sistema Auto-
matizado de Distribuição de Encomendas, com 6,4 km de extensão em 
sua composição, sendo o maior da América Latina. 

• VOLVO ZERO ACIDENTES - O Programa Volvo de Segurança no Trân-
sito (PVST) completa este ano, três décadas.  No # nal dos anos 80, 
quando o Programa Volvo surgiu, o Brasil estava acostumado a tratar 
acidentes de trânsito como tragédias inevitáveis e em 2014, o PVST vol-
tou a assumir outro desa# o: alinhou seu foco de atuação à visão Zero 
Acidentes do Grupo Volvo, através de seminários com transportadores.

1•  CONSÓRCIO SCANIA - Programa de relacionamento do Consór-
cio Scania ofereceu uma programação especial combinando lazer e 
conhecimento sobre o setor de transporte em Roma. A programação 
da viagem contou com uma visita ao cliente La Costiera, de distribui-
ção de limão siciliano, produto típico da região, e sua estrutura de 
logística na cidade de Fondi.

2•  INSTITUTO RENAULT - Em apoio ao movimento Maio Amarelo, 
o Instituto Renault lançou uma campanha de conscientização sobre 
o perigo de tirar sel# es na direção. Hábito comum na atualidade. A 
prática contribui para a perda de atenção do motorista nas condições 
de trânsito, podendo ser causa de acidentes.

3•  NA MÃO CERTA - O SETCEB recebeu no último dia 10 de maio, 
o workshop Programa Na Mão Certa, que este ano, contou com 13 
colaboradores de empresas de transporte de cargas da Bahia, como 
Concórdia, Transpirajá, Rafer, Brigada Verde, entre outras. Mais infor-
mações sobre o Programa, através do e-mail contato2@namaocerta.
org.br ou (11) 3782-1621.

Mão Dupla

Lombada
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Para o presidente da NTC&Logística, José Hélio Fernandes, são esses 
eventos que nos dão a oportunidade de criar relacionamentos, pois é 
na convivência que se conhece e se aprende a lidar com a política. “O 
trabalho dentro do Congresso é árduo, pois nem sempre conseguimos 
respostas no tempo em que desejamos. “Eu quero que a ComJovem 
seja protagonista de todos os nossos eventos, de tudo que acontecer 
no nosso dia a dia”, conclui o presidente.


