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A Reforma Trabalhista chegou, 
mas não chegou sozinha, veio acom-
panhada da Medida Provísória 808.

Com certeza, essa reforma inicial-
mente irá aumentar a insegurança 
jurídica das empresas, pois muitas 
vezes, as decisões dependem do en-
tendimento de cada juiz. 

Sabemos, é claro, que toda modi( cação é complexa, 
então teremos que dar tempo ao tempo para nos adap-
tarmos a uma mudança radical, pois a( nal nenhum 
empresário quer ter em seu quadro de funcionários, 
pessoas insatisfeitas. 

Por outro lado, até hoje, a nossa Convenção Coletiva 
de Trabalho, celebrada entre o SETCEB e os sindicatos 
dos trabalhadores fez valer as novas modi( cações e atu-
alizações ao longo do caminho e vamos continuar no 
mesmo processo. 

Apenas alerto os empresários do setor de transporte 
de cargas que se as leis estão aí, elas devem ser obedeci-
das. Caso contrário, terão grandes problemas trabalhistas. 

Boa leitura !

Editorial Antônio P. de Siqueira  
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fez uma explanação das principais mudanças que a nova lei trabalhista trouxe para o setor.
O evento, que teve recorde de público, contou com a presença do advogado trabalhista Fernando Melo 

Carneiro, com atuação em São Paulo e Curitiba no setor de transporte. Ele abordou os Impactos da Reforma 
Trabalhista nos contratos de terceirização e contratos temporários de trabalho. O novo modelo de terceiri-
zação e o setor de transporte de cargas. 

“A nova lei trabalhista modi( ca conceitualmente a utili-
zação do trabalho temporário e em relação à contratação 
de um terceirizado, a empresa tem que tomar muito cui-
dado, pois com a presença de subordinação jurídica, será 
reconhecido o vínculo empregatício”, a( rmou Carneiro. 

O segundo convidado para falar sobre As inovações da 
Reforma Trabalhista e as resoluções contratuais. A homo-
logação sindical facultativa, as Comissões de Conciliação 
Prévia e os acordos extrajudiciais homologados na Justiça 
do Trabalho, foi o advogado trabalhista, Ricardo Dantas, 
também membro do Instituto Brasileiro de Direito Social.

Apesar de não ser mais obrigatória a homologação nos 
sindicatos de empregados, Dantas sugere que continue sendo homologado no sindicato e qualquer dúvida 
que o empregado tenha, ele deve se dirigir à Comissão de Conciliação Prévia, que a partir da Resolução 808 
conta com mais força.

A discussão e dúvidas levantadas pelos participantes foram de grande importância para enriquecimento 
dos debates e os palestrantes deram algumas sugestões para que os empresários possam lidar melhor com os 
problemas do dia a dia, quando as questões jurídicas permeiam as decisões e direções dos negócios.

As empresas associadas ao SETCEB que ainda estão com dúvidas sobre como aplicar as novas regras em sua empre-
sa, podem entrar em contato com o departamento jurídico da entidade através do e-mail: juridico@setceb.com.br

No último dia 22 de novembro, estiveram reunidos na sede do 
Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Estado 

da Bahia – SETCEB, importantes magistrados, empresários do se-
tor e sindicalistas para debater a Nova Reforma Trabalhista. 

A abertura ( cou por conta do presidente do SETCEB, Antonio 
Siqueira, do coordenador da Comjovem Bahia, Rogério Souza e 
da assessora jurídica trabalhista da entidade, Alice Oliveira, que 

SETCEB e COMJOVEM Bahia realizam 
Workshop sobre Reforma Trabalhista 

Os transportadores rodoviários de cargas devem ( car 
atentos ao Art. 12 da Resolução do CONTRAN nº 552, de 17 
de setembro de 2015, que obriga todos os veículos fabrica-
dos ou encarroçados até 31 de dezembro de 2016 deverão, 
a partir de 1º de janeiro de 2018 cumprir todos os requisitos 
mínimos de segurança para amarração das cargas. 

O sistema de amarração da carga deve ser su( ciente-
mente e( ciente para impedir que a carga seja arremessada 
para fora do veículo ou ainda para impedir qualquer deslo-
camento que provoque alterações na distribuição de pesos 
no veículo ou afete a sua estabilidade.

As boas técnicas de transporte, todas previstas e de-
talhadas na Resolução 552/15, indicam que a carga deve 
estar ancorada no veículo e que essa ancoragem deve ser 
capaz de suportar as seguintes forças, em uma condição 
normal de pista e velocidade:

• Para frente: 80% a 100% do peso da carga;

• Para as laterais e traseira: 50% do peso;

• Para cima: 20% do peso.* (+ no Brasil)

A “Pesquisa Global de Empresas Familiares”, publicada pela PWC, aponta que 
só 12% das empresas familiares chegam à terceira geração e só 4% à quarta, con-
trolando os negócios ou com a empresa aberta. Isso acontece por uma série de 
fatores, mas principalmente pela falta de planejamento estruturado de sucessão. 

Foi com esse olhar estratégico e essa responsabilidade que nasceu, há 10 
anos, a Comissão de Jovens Empresários do Transporte Rodoviário de Carga 
(COMJOVEM) da NTC&Logística. 

Para comemorar esta data tão importante para o setor, a COMJOVEM reuniu 
durante os dias 09 a 12 de novembro, os diversos núcleos de todo o Brasil no 
hotel So( tel Jequitimar, no Guarujá/SP para a 10ª edição do Encontro Nacional 
COMJOVEM, que tem como marca registrada a qualidade do conteúdo aborda-
do por pro( ssionais renomados de diversas áreas.

Ana Carolina Jarrouge, coordenadora da COMJOVEM Nacional, agradeceu a 
presença de jovens que iniciaram na COMJOVEM em 2004 e depois nacional-
mente em 2008. E também todos presidentes de sindicatos, que são os grandes 
apoiadores deste projeto. A( nal, a COMJOVEM fortalece as bases, possibilitan-
do que continuemos tendo entidades representativas e com força para discu-
tir e propor mudanças necessárias para o TRC”, ressalta Ana. O coordenador da 

COMJOVEM Bahia, Rogério 
Souza,  comunga com o mesmo 
pensamento de Ana, dizendo 
ainda que a COMJOVEM contri-
bui para a formação pro( ssional 
e de relacionamento dos suces-
sores nas entidades sindicais do 
TRC, além de auxiliar os mesmos 
a se unirem em prol do setor.

Comjovem Nacional 
completa 10 anos Fiscalização da legislação 

de amarração de cargas 
começa em janeiro
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A Ford foi a única fabricante de caminhões presente na Feira Waste Expo Brasil 2017, 
de 21 a 23 de novembro em São Paulo, com a exposição do modelo Cargo 1723 Kolec-
tor Torqshift equipado com coletor/compactador de resíduos e transmissão automa-
tizada. O evento é o principal do País voltado para o segmento de gestão de resíduos 
sólidos, reciclagem e tratamento de sucatas, que vem ganhando cada vez mais atenção 
por parte da administração pública, dos empresários e da população diante da crescen-
te preocupação ambiental.

Destinado especialmente a serviços de coleta domiciliar e industrial, o Cargo Kolec-
tor Torqshift mostrado na feira é implementado com coletor de resíduos com capacida-
de de 19 m3 modelo Alpha, da marca Usimeca, parceira da Ford na exposição. O veículo 
faz parte da linha de caminhões vocacionados da Ford, desenvolvidos para aplicações 
especí( cas a partir das necessidades e sugestões dos clientes, e pode operar também 
com coletores/compactadores de 14, 15 ou 21 m3.

A MAN Latin America recebe clientes para conhecerem e testa-
rem a nova família Delivery. No início de novembro, 15 transporta-
dores de diferentes partes do Brasil estiveram em sua fábrica, em 
Resende (RJ), para comprovar na prática os atributos dos novos 
veículos, além de visitarem as instalações preparadas para a mon-
tagem dos modelos.

Durante a Fenatran, os visitantes tiveram também uma pista ex-
clusiva da montadora para testar a nova família Delivery em um tra-
jeto de um quilômetro de extensão, com diversos obstáculos.

Nova família Delivery: sob medida para os dias de hoje - A nova 
família Delivery já revoluciona o transporte de cargas no segmento 

de caminhões leves. Composta por modelos de 3,5 a 13 toneladas está pronta para conquistar o mundo: nasceu a partir da receita de 
sucesso da linha Delivery e da experiência dos clientes das mais de 100 mil unidades produzidas.
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“Mulher de amigo meu é igual 
árvore, só dá galho”

•  21ª PESQUISA CNT DE RODOVIAS - Divulgada no início deste mês 
pela Confederação Nacional do Transporte, a 21ª. Pesquisa CNT de Ro-
dovias disponibiliza relatórios com a situação de cada estado. Para ter 
acesso, basta entrar no site da Pesquisa (http://pesquisarodovias.cnt.org.
br/Home), escolher a opção “Relatórios” e depois “Relatório por Unidade 
Federativa”. 

•  PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA REGISTRA 
CRESCIMENTO - Em todos os meses de 2017 a produção registrou 
crescimento quando comparado com o mesmo período do ano anterior. 
O mês de outubro não foi diferente, de acordo com os dados da Asso-
ciação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfavea, No 
segmento de caminhões,  a produção também teve resultado positivo: 
as 8,2 mil unidades produzidas em outubro representam acréscimo de 
77,8% comparado ao mês de outubro de 2016, que teve 4,6 mil cami-
nhões, e de 8,4% diante das 7,6 mil unidades de setembro. No acumulado 
do ano, com 67,3 mil unidades, a alta é de 31,9% em relação as 51 mil do 
ano passado.

•  SEST SENAT DE SIMÕES FILHO FOI REINAUGURADO – Ao completar 
21 anos, a unidade de Simões Filho do SEST SENAT foi reinaugurada no 
último dia 26 de novembro, com o show da banda Harmonia do Samba, 
onde todos os trabalhadores de transporte ( liados ao sistema, puderam 
se divertir e comemorar. 

1•  MOBIL DELVAC LANÇA LIVRO DIGITAL - Com as receitas do con-
curso gastronômico “Sabores da Estrada”, a Mobil Delvac convidou ca-
minhoneiros de todo país a mostrarem seus dotes culinários e lançou 
um livro digital. A publicação pode ser conferida gratuitamente pelo 
site: www.saboresdaestrada.com.br. Além de disponibilizar as receitas 
com fotos, o livro conta a história da ação com depoimentos dos ca-
minhoneiros vencedores. 

2•  PEDESTRES E CICLISTAS PODERÃO SER MULTADOS POR INFRA-
ÇÕES DE TRÂNSITO - A partir de maio do ano que vem, pedestres e 
ciclistas poderão ser punidos por infrações de trânsito. Isso porque o 
Contran (Conselho Nacional de Trânsito) regulamentou as autuações 
previstas pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro) nos artigos 254 e 
255 através da Resolução 706/2017. 

3• CAOA CHERY É A PRIMEIRA MONTADORA 100%NACIONAL - 
A CAOA, maior conglomerado de distribuição e fabricação de auto-
móveis da América Latina, e a Chery, maior exportadora de veículos 
chineses, se unem em acordo histórico de cooperação para lançar a 
CAOA Chery, nova montadora 100% nacional. Haverá investimento 
na nova marca CAOA Chery de até US$ 2 bilhões ao longo dos próxi-
mos 5 anos, com recursos próprios. 

Mão Dupla

Lombada

A segunda audiência pública para apresentação das propostas 
para a mobilidade de Salvador foi realizada na sede da Federação 
das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), no dia 14 de novembro. 
O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Mobilidade 
(Semob), como parte da elaboração do Plano de Mobilidade Ur-
bana Sustentável de Salvador (PlanMob).

Fruto do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) 
e da Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo (Louos), 
aprovados em 2016, o PlanMob visa estabelecer diretrizes para 
políticas de mobilidade. Para elaboração do documento já foram 
realizadas 26 reuniões de escutas setoriais, que envolveram a 
participação de mais de 60 especialistas, dois workshops e dez 
o( cinas populares nas Prefeituras-Bairro, além de uma audiência 
e reunião com membros do Conselho Municipal de Transporte. 
A intenção é que o conjunto de propostas seja implantado até 
2049, quando a capital baiana completará 500 anos.

O diretor de Planejamento de Transportes da Semob, Eduardo 
Leite, destacou que três vertentes foram consideradas para balizar 
a produção do PlanMob: transporte coletivo, transporte individual 
e transporte ativo, que também é chamado de não motorizado. 

O PlanMob está previsto para ser concluído até o ( nal do ano. 
A próxima etapa é a realização de uma última audiência com o 
Ministério Público estadual, prevista para o ( m de dezembro. 

Audiência pública discute 
propostas para futuro da 
Mobilidade de Salvador

A Mercedes-Benz do Brasil alcançou o marco histórico de pro-
dução de 3 milhões de motores para caminhões e ônibus. Esse 
número refere-se ao volume acumulado desde 1956, quando foi 
pioneira na fabricação do primeiro propulsor a diesel nacional. O 
motor que simboliza esse marco é o pesado OM 457 LA. Fabrica-
do na planta de São Bernardo do Campo, mesmo local onde foi 
produzida a primeira unidade, que equipava o clássico caminhão 
L-312, o “Torpedo”.

“Nenhum outro fabricante de veículos comerciais chegou a 
esse volume de produção no País. É com muito orgulho, satisfação 
e emoção que compartilho esse momento histórico e especial com 
toda a nossa equipe de colaboradores e com os fornecedores”, diz 
Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO 
América Latina.

Os motores da marca são cada vez mais reconhecidos no mercado pela avançada tecnologia, robustez, durabilidade e compatibilidade 
ambiental. Equipam caminhões de todos os segmentos, desde os leves e médios, passando pelos semipesados até os extrapesados. 

Mercedes-Benz alcança o marco de 
3 milhões de motores produzidos no Brasil

FORD exibe Cargo 1723 Kolector na Waste Expo Brasil

Clientes aprovam a família Delivery 


