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•  AUTOMEC 2017 - A AUTOMEC é a principal plataforma de divul-
gação da América Latina focada na indústria da Reposição Auto-
motiva e será realizada este ano entre os dias 25 e 29 de abril, no 
São Paulo Expo Exhibition & Convention Center. Credenciamento 
gratuito através do site www.automecfeira.com.br.

• CHILDHOOD BRASIL – O Instituto Liberta, a Fundação Abrinq e 
a Childhood Brasil lançam campanha publicitária nacional de en-
frentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes no 
Brasil. Intitulada “Números”, a campanha é composta por um vídeo 
de 1 minuto, com a apresentadora Xuxa Meneghel como locutora, 
e 5 diferentes cartazes que estão presentes em aeroportos e termi-
nais rodoviários do país. 

• CEMAT SOUTH AMERICA – Entre os dias 16 e 19 de maio, a feira 
apresentará inovações para o setor de logística. A quarta edição 
será realizada no Pavilhão de Exposições do Transamérica Expo 
Center, em SP.

1•  CAMINHÕES E ÔNIBUS VOLKSWAGEN COM MOTOR MAN 
D08 – com tecnologia EGR, mais de cem mil motores já circulam 
nas estradas latino-americanas, gerando ganhos operacionais 
nas frotas que compõem.

2•  MINISTRO VISITA SISTEMA METROVÍARIO DE SALVADOR - 
O ministro das Cidades, Bruno Araújo, visitou o Sistema Metrovi-
ário de Salvador e Lauro de Freitas, na Bahia, no último dia 09 de 
março. O empreendimento pertencente ao PAC da Mobilidade 
Urbana e possui investimento superior a R$ 3,5 bilhões.

3•  PATRUS TRANSPORTES É PREMIADA - A Patrus recebeu o prêmio 
na categoria Diamante como melhor fornecedor do Grupo Boticário. 

“Viver é desenhar sem lápis e borracha”

Mão Dupla
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A Portaria SUROC nº 10, 
de 17 de janeiro de 2017, que 
trata das regras aplicáveis à 
identi< cação visual de veículos 
automotores de cargas e imple-
mentos rodoviários, bem como 
do detalhamento do processo 
de cadastramento e recadastra-
mento dos veículos no Registro 
Nacional dos Transportadores 
Rodoviários de Cargas – RNTRC, 

informa que os veículos suspensos que se encontram nessa condi-
ção pela falta de vinculação de sua placa ao adesivo, terão até o dia 
31 de maio de 2017 para fazê-lo sem custos extras.

 A partir dessa data, os transportadores que não comple-
tarem o processo de identi< cação visual dos seus veículos por 
falta de associação do código (QR Code) à placa terão seus 
veículos excluídos da sua frota e deverão reiniciar todo o pro-
cesso de recadastramento arcando com os custos. Além disso, 
também estarão sujeitos às penalidades previstas na Resolu-
ção ANTT nº 4.799/2015.

Atenção: Veículos suspensos têm 
até 31 de maio para regularizar 
vinculação da placa ao adesivo 

anuncie aqui! anuncie aqui!

anuncie 
aqui!

A e< ciência, a produtividade e a rentabilidade do caminhão extrapesado Actros Mer-
cedes-Benz para o transporte de grãos no Centro-Oeste, região que é a maior produtora 
do setor no País, ganharam importante reconhecimento de uma das maiores compa-
nhias de Goiás, o Grupo Cereal. “O motor do Actros fez a nossa empresa crescer”, a< rma o 
fundador e conselheiro Evaristo Barauna. “Ficamos impressionados com a força do motor 
de 510 cavalos do modelo 2651, sua capacidade de carga, qualidade e robustez, o que 
nos levou a adquirir 15 unidades há cerca de um ano”. 

O caminhão rodoviário Actros 2651, que começou a ser comercializado no ano passa-
do, fez uma excelente estreia no mercado. “Apesar da retração nas compras dos transpor-
tadores ligados ao agronegócio em 2016, esse modelo teve 260 unidades emplacadas”, 
a< rma Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Cami-
nhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. “O resultado dos caminhões Actros contri-

buiu para que a Mercedes-Benz aumentasse sua participação no segmento de extrapesados, chegando a 22,9% de market share 
em 2016, frente a 21,5% do ano anterior. Em janeiro deste ano, esse índice já subiu para 24,2%”.

A IVECO entregou ao Governo do Estado da Bahia 22 unidades do caminhão mode-
lo Tector 170E22, com caçamba basculante. Os veículos já circulam pelo território baia-
no prestando serviço à população no trabalho de recuperação de estradas de terra. 

Os caminhões foram fabricados no complexo da IVECO em Sete Lagoas, Minas 
Gerais, onde passaram por rigorosos testes no Campo de Provas da marca antes de 
serem entregues e a Possoli, rede de concessionárias IVECO na Bahia, dará todo o 
suporte de pós-venda para o governo baiano.

A linha Tector é uma das mais versáteis da IVECO, com modelos que atendem seg-
mentos como distribuição atacadista, construção civil e agronegócio.  O slogan “Quem 
aprova, prova” faz jus ao sucesso do veículo, aprovado por 9 de cada 10 consumidores, 
que ressaltam qualidades como economia de combustível, robustez e baixo custo operacional dos caminhões. 

Actros Mercedes-Benz é o mais preparado para o transporte de grãos

IVECO entrega lote de 22 Tectors para o governo da Bahia

Na Estrada  
Em julho deste ano, a Scania completará 60 anos de sua chegada ao mercado brasilei-

ro. Para começar as celebrações, a marca lança uma Edição Especial 60 anos, que home-
nageia o caminhão 113, um dos modelos mais famosos das estradas. Além disso, estão 
programadas ações e eventos, dentro e fora da fábrica de São Bernardo do Campo (SP), 
para recontar a sua evolução e contribuição à história da indústria automotiva.

Desde o desembarque no País, da constituição do primeiro nome Scania-Vabis do Bra-
sil S/A – Motores Diesel até hoje, a empresa marcou sua trajetória por uma engenharia de 
ponta, pela qualidade dos produtos, força da rede de concessionárias e pelo foco na ne-
cessidade do cliente. “Acreditamos, investimos e conquistamos um espaço na história da 
indústria e do transporte nacional”, a< rma Roberto Barral, diretor-geral da Scania no Brasil. 

Pioneirismo - Integração entre veículos e serviços, a criação de tendências de produtos e tecnologias, caixa automatizada, os 
primeiros caminhões a etanol e o recente, e inédito, ônibus movido a GNV/biometano. 

Pela terceira se-
mana consecutiva, o 
mercado < nanceiro re-
duziu a projeção para 
a in[ ação em 2017. 
Agora, a aposta dos 
analistas é de que a 
in[ ação encerre o ano 

em 4,12%, isto é, dentro da meta perseguida 
pelo Banco Central, < xada em 4,5%. 

Para 2018, os analistas acreditam que o Ín-
dice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
indicador da in[ ação o< cial, < que exatamen-
te no centro da meta seguida pelo BC.

Diante desse panorama, a projeção 
para os juros continua favorável, com a ex-
pectativa de que a taxa básica < que em 9% 
ao ano. Já a estimativa para o crescimento 
da economia sofreu uma leve redução, de 
0,48% para 0,47%. 

Vamos em frente !

Boa leitura !

Editorial Antônio P. de Siqueira  

Quando o assunto é seguro, o primeiro pensamento sobre o 
tema envolve o risco relacionado ao que será segurado. Na teo-
ria, quanto maior o risco de dano/acidente ou de morte, maior 
o custo do seguro. É justamente por conta disso, que segurado-
ras acabam “recusando” trabalhar com determinados grupos de 
pro< ssionais. Entre eles estão os motofretistas. Como lidar com o 
risco enfrentado por esses pro< ssionais, que ganham a vida nas 
ruas e no trânsito das cidades?

O American Life Motofrete - seguro de acidentes pessoais foi 
criado justamente para atender este mercado e segundo Pedro 
Pereira de Freitas, CEO da American Life, este nicho carece de 
atenção, bom atendimento e preços que cabem no bolso. 

“Em respeito aos parâmetros legais que regulamentam a 
atividade no país, as empresas de motofrete podem garantir, 

de forma acessível, 
mais proteção aos 
colaboradores com 
coberturas diferen-
ciadas e benefícios 
exclusivos. Assim, as 
empresas ganham, 
inclusive, em segu-
rança, proteção e 
con< abilidade por 
parte dos moto-
boys”, avalia Freitas.

Seguro especí( co 
para motofretistas 

Pela terceira se-
mana consecutiva, o 
mercado < nanceiro re-
duziu a projeção para 
a in[ ação em 2017. 
Agora, a aposta dos 
analistas é de que a 
in[ ação encerre o ano 

em 4,12%, isto é, dentro da meta perseguida 
pelo Banco Central, < xada em 4,5%. 

Para 2018, os analistas acreditam que o Ín-
dice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
indicador da in[ ação o< cial, < que exatamen-
te no centro da meta seguida pelo BC.

Diante desse panorama, a projeção 
para os juros continua favorável, com a ex-
pectativa de que a taxa básica < que em 9% 
ao ano. Já a estimativa para o crescimento 
da economia sofreu uma leve redução, de 
0,48% para 0,47%. 

Vamos em frente !

Boa leitura !

Antônio P. de SiqueiraAnt

Os membros da Comjovem Bahia – Comissão de Jovens Empresários e Execu-
tivos do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Estado da Bahia 

- SETCEB participaram de uma visita técnica no Núcleo de Operação Assistida – 
NOA, para conhecer o Sistema de Monitoramento do Trânsito em Tempo Real, no 
último dia 23 de março, na Transalvador.

O NOA é uma importante ferramenta tecnológica a serviço do trânsito da cida-

Comjovem Bahia visita Núcleo de 
Operação Assistida de Salvador - NOA
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de de Salvador e de acordo com pesquisa da empresa holandesa de GPS e telemetria TomTom, que analisa o comporta-
mento do trânsito em 390 cidades do mundo, comparando os anos de 2015 e 2016, o tempo médio de congestionamentos 
no trânsito de Salvador caiu 3 pontos percentuais, de 43% para 40%. Salvador também saiu do ranking das dez cidades 
mais congestionadas, de acordo com a pesquisa, saltando da 7ª para a 28ª posição.

Além de conhecer o NOA, o encontro teve a intenção de esclarecer sobre a legislação municipal e a importância de todos 
contribuírem para a segurança no trânsito da cidade. 

Promovido através da Gerência de Educação para Trânsito (Gedut) o evento contou com a presença do diretor e o geren-
te de Trânsito da Transalvador, Marcelo Correia e Antônio Neri, que mostraram na oportunidade, a atuação de cada setor e 
a necessidade da lei de carga e descarga na capital, regulamentada através do Decreto 23.975/2013, além de explanarem 

sobre a postura de atuação dos condutores no trânsito.
“O evento faz parte das ações estruturantes da Transalvador em busca de 

novos relacionamentos com pessoas que transitam e que contribuem para a 
redução de acidentes de trânsito na capital. 

Segundo a titular da Gedut, Mirian Bastos, o órgão oferta aos pro< ssionais do 
segmento de cargas um treinamento de atualização pro< ssional gratuito, que 
aborda atitudes de segurança no trânsito. As empresas interessadas em solici-
tar este serviço devem entrar em contato através do telefone (71) 3202-9163.

Números e legislação – Também foram apresentadas estatísticas sobre 
a problemática do trânsito na capital, além de medidas e estratégias utilizadas 
pelo órgão para solucionar transtornos. Dentre os índices está o resultado po-

sitivo de 50% de redução no número de mortes no trânsito nos últimos quatro anos. A meta foi atingida antes mesmo do 
determinado pelo Plano Nacional de Redução de Acidentes e Segurança Viária, cuja intenção é alcançar esse índice até 2020. 

De acordo a legislação municipal, não é permitida a realização de operações de carga e descarga de bens e mercadorias 
nas Zonas de Restrição de Carga e Descarga (ZRDC), no período das 6h às 21h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados antes 
das 14h. As áreas de restrição formam uma poligonal que envolve, dentre outras áreas, bairros como Comércio, Pituba e Barra.

A infração mais recorrente envolvendo veículos de carga pesada em Salvador é trafegar acima do limite de velocidade per-
mitido. A maioria das infrações possui gravidade média, que é quando o veículo está acima do limite estabelecido em até 20%.

Mais ' uidez - O tempo médio gasto pelos condutores de Salvador diariamente em congestionamentos caiu 30% em 
horários de pico, comparando os meses de janeiro de 2016 e de 2017. Dados do Sistema de Monitoramento do Trânsito em 
Tempo Real do Núcleo de Operação Assistida (NOA) da Transalvador mostram que esse tempo médio diário foi de 76 minutos 
no primeiro mês deste ano, quando no mesmo período do ano passado foi de 108 minutos. O cálculo leva em conta cerca de 
400 km de vias apenas nos horários mais problemáticos, das 6h30 às 09h30, das 12h às 14h30 e das 16h30 às 19h30, entre se-
gunda e sexta-feira. Os dados mostram ainda que a velocidade média que os veículos atingem nos horários de pico subiu 10%. 

Aplicativo NOA Cidadão - Com a proposta de facilitar a comunicação de ocor-
rências de trânsito em Salvador, o aplicativo NOA Cidadão foi lançado no ano passado 
pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). O aplicativo colaborativo 
do Núcleo de Operação Assistida (NOA) é um canal seguro e imediato para que as pes-
soas possam reportar problemas encontrados nas vias da cidade, como reclamações 
sobre sinalização de trânsito apresentando problemas, buracos em vias públicas, obs-
truções nas vias, semáforos piscantes e automóveis quebrados. Disponível gratuitamen-
te através da Apple Store e do Google Play, o App possui apenas 15 MB e dispõe de 
uma interface amigável e intuitiva para estimular e facilitar sua utilização pelos usuários. 

Aplicativo NOA Cidadão - Com a proposta de facilitar a comunicação de ocor-
rências de trânsito em Salvador, o aplicativo NOA Cidadão foi lançado no ano passado 
pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). O aplicativo colaborativo 
do Núcleo de Operação Assistida (NOA) é um canal seguro e imediato para que as pes-
soas possam reportar problemas encontrados nas vias da cidade, como reclamações 
sobre sinalização de trânsito apresentando problemas, buracos em vias públicas, obs-
truções nas vias, semáforos piscantes e automóveis quebrados. Disponível gratuitamen-
te através da Apple Store e do Google Play, o App possui apenas 15 MB e dispõe de 
uma interface amigável e intuitiva para estimular e facilitar sua utilização pelos usuários. 

Transporte de produtos perigosos: 
Um risco silencioso

Em sua maioria, os 
veículos que transpor-
tam produtos perigosos 
trafegam despercebidos 
pelas ruas e rodovias do 
país em meio ao trânsi-
to cotidiano. Não raro, 
eles ganham holofotes 

somente quando protagonizam alguma catástrofe. A maneira 
correta de transportar produtos tais como líquidos in[ amáveis, 
explosivos, corrosivos, gases, materiais radioativos e muitos outros, 
desperta dúvida e revela uma combinação alarmante de desinte-
resse e desconhecimento da sociedade.

 Para o gerente de gestão empresarial da Abiquim, Luiz Ha-
rayashiki, o transporte de produtos perigosos deve ser encarado 
como prioridade, tanto por quem fabrica as substâncias como pe-
los que a transportam. “O que se recomenda é a realização de uma 
análise de riscos antes do transporte, com a implantação de medi-
das pro< láticas que atendam à legislação pertinente”, orienta. Entre 
as iniciativas da entidade para conferir segurança à prática estão os 
programas SASSMAQ (Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, 
Meio Ambiente e Qualidade), com atenção às transportadoras, e o 
Olho Vivo na Estrada, que busca reduzir a ocorrência de acidentes 
graves por meio da prevenção de atitudes inseguras dos motoris-
tas durante a distribuição de produtos químicos.


