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•   CURSO ACC - A partir de 1º de novembro, condutores de motos de 
50 cilindradas, as cinquentinhas, terão de portar a autorização para 
conduzir ciclomotores (ACC) ou ter a carteira nacional de habilitação 
tipo A. Pilotar sem um desses documentos será considerado infração 
gravíssima, com multa no valor de R$ 574,62.

•  SEMINÁRIO CUSTEIO PREVIDENCIÁRIO – A Visão Treinamento rea-
lizou no último dia 25, o Seminário Custeio Previdenciário, abordando 
conceitos, rotinas e procedimentos, de forma a minimizar riscos de 
erros e evitar futuras contingências * scais nas empresas. 

•  SEST SENAT LANÇA ESCOLA DE MOTORISTAS PROFISSIONAIS - O 
SEST SENAT está lançando o projeto Escola de Motoristas Pro* ssionais 
com a oferta de 5.000 vagas. O objetivo é promover a atualização de 
condutores já habilitados nas categorias D ou E de maneira a aumentar 
a empregabilidade e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

1•  OPERAÇÃO LEI SECA - Quem for pego pela Operação Lei Seca 
dirigindo alcoolizado ou se recusar a fazer o teste do bafômetro, a 
partir do dia 1º de novembro, pagará uma multa de R$ 2.934,70 e o 
motorista ainda terá a carteira de habilitação suspensa pelo prazo de 
12 meses. O motorista que falar ao celular enquanto dirige também 
será penalizado com mais rigor: de infração média (multa de R$ 85,13) 
para gravíssima (R$ 191,54). 

2•  TERMINAL DE CONTÊINERES - A Secretaria da Fazenda do Estado 
da Bahia (Sefaz-Ba) iniciou a operacionalização eletrônica da * scaliza-
ção de mercadorias importadas via Terminal de Contêineres de Salva-
dor (Tecon Salvador). O novo processo de trabalho permitirá reduzir 
em 24 horas, em média, o tempo gasto na liberação das mercadorias, 
além de racionalizar custos e processos e aumentar a segurança na 
conferência dos cálculos do imposto. 

“Navio imita tubarão, avião imita gavião, 
mas meu caminhão não tem imitação”.

Mão Dupla
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Mais de dois mil caminhões 
já foram noti* cados em toda a 
cidade por circularem nas Áreas 
de Restrição a Circulação (ARC), 
dentro dos horários proibidos, 
desde que o decreto entrou em 
vigor, em 2013. Desde o último 
dia 17 de outubro, o trabalho de 
* scalização passou a contar com 
o reforço de fotossensores e já fo-
ram registradas neste período, cerca de 40 noti* cações.  Para facilitar a 
comunicação com os condutores, a Transalvador tem informado sobre a 
restrição em pórticos e equipamentos eletrônicos móveis, evitando que 
motoristas sejam surpreendidos.

O Decreto nº 23.975, de 4 de junho de 2013, estabelece que o trânsi-
to de caminhões e tratores nas ARCs do município é proibido nos perío-
dos entre 6h e 10h, de segunda a sábado; entre 17h e 20h, de segunda 
a sexta-feira; e entre 9h e 20h, aos sábados, domingos e feriados na orla 
de Salvador. As ARCs implicam também em não estacionar e parar, além 
de carga e descarga. São noti* cados caminhões e tratores com medidas 
acima de 6,5m de comprimento e 2,2m de largura que trafegarem em 
vias de circulação restrita a veículos pesados. Trata-se de infração de na-
tureza média, resultando em quatro pontos e multa de R$ 85,13.

Fotossensores passam a noti! car 
caminhões acima de 6,5 m

anuncie aqui! anuncie aqui!

Neste mês de outubro, a DAF Caminhões Brasil celebra três anos de operação na fábrica de 
Ponta Grossa, Paraná. Neste período, foram mais de 1.400 caminhões vendidos, sendo 436 unida-
des no acumulado de janeiro até julho de 2016. Essa quantidade garante crescimento de 59% nas 
vendas em relação ao mesmo período do ano anterior. A linha de produção está desde o início em 
constante evolução. A partir deste mês, a fábrica paranaense passa a produzir quatro caminhões 
por dia. Na mesma data, em 2015, eram registrados dois veículos por dia.

 A linha de motores, inaugurada no * nal do ano passado, acompanha o aumento na produção 
diária. Atualmente, são produzidas na fábrica de Ponta Grossa todas as versões dos caminhões 
XF105 e do CF85. 

Produtos - O XF105 é comercializado nas versões 6x2 e 6x4, com três opções de motorização: 
410 cv, 460 cv e 510 cv e é indicado para o transporte rodoviário de longas distâncias, até 74 toneladas. O CF85 chegou ao mercado em 
2015 e é indicado para diversos tipos de operações em curtas distâncias, até 56 toneladas. O CF é vendido nas versões 4x2 e 6x2 e possui 
duas opções de motor, 360 cv e 410 cv.

A MAN Latin America inova mais uma vez com soluções sob medida para o transporte de bebidas. 
A novidade agora é o VW Worker 17.230 6x2/4 Distributor. Esse caminhão adota, de forma inédita no 
segmento, solução derivada de um modelo 17 toneladas na versão 4x2 com a instalação de um segun-
do eixo direcional de fábrica, com todas as garantias da montadora. Com capacidade para carregar até 
630 quilos a mais, isso faz toda diferença no custo operacional do frotista, que pode chegar a levar até 
5% a mais por viagem.

DAF Caminhões completa três anos de produção no Brasil 

Novo caminhão VW para distribuição de bebidas carrega até 5% a mais

Na Estrada           

Scania inicia processo global de serviços no Brasil
A rede de concessionárias Scania começou uma profunda padronização seguindo o processo global de serviços da marca, que deve ser 

encerrada já em 2017. Até o * m de 2016, já seguirão os novos processos 30 Casas Scania, e até o ano que vem a totalidade será concluída. 
Com o novo processo global de serviços, as Casas Scania terão uma postura mais ativa em relação ao atendimento na o* cina, como, por 
exemplo, o planejamento de entrada dos veículos, o controle dos programas de manutenção, a previsão da utilização das peças, mais e* ci-
ência na alocação do time de mecânicos e maior previsão do uso de equipamentos e ferramentas. “O processo global de Serviços vai trazer 
uma série de benefícios concretos para os clientes, entre eles, a redução de até 75% do tempo total do veículo parado na o* cina”, a* rma 
Gustavo Andrade, gerente de Desenvolvimento da Rede de Concessionárias da Scania no Brasil.

Uma notícia boa para 
nós transportadores. 

Seis postos * scais da 
Bahia, localizados nas prin-
cipais rotas de acesso ao ter-
ritório baiano, estão sendo 
reformados para melhorar 
o atendimento aos nossos 

motoristas. Através do novo modelo de * sca-
lização de mercadorias em trânsito, baseado 
em leitura ótica dos documentos * scais ele-
trônicos, que aponta em segundos as eventu-
ais pendências dos contribuintes com o * sco, 
nossos motoristas não perderão mais tempo 
nas * las dos postos * scais. Grande ganho para 
o setor.

Boa leitura !

Editorial Antônio P. de Siqueira  

O transporte rodoviário de cargas é, entre os modais, o que deve ter a recuperação mais 
lenta após a retomada dos números positivos da atividade econômica brasileira. Isso porque 
também foi o mais afetado pela queda do PIB (Produto Interno Bruto). Em 2015, o setor caiu 
4,6%. O PIB, por sua vez, teve uma retração de 3,1%. Para o ano que vem, com a elevação da 
economia estimada em 1,3%, o setor deve expandir 1,9%.

Os dados integram o estudo Custos Logísticos do Brasil, do Ilos (Instituto de Logística e 
Supply Chain). Conforme o sócio-diretor da entidade, Maurício Lima, “o modal rodoviário está 

alavancado em relação ao PIB. Isso quer dizer que, se o PIB cresce, o transporte rodoviário aumenta mais; quando a economia decresce, 
o transporte rodoviário cai mais”. Isso ocorre em razão da infraestrutura de transportes de* ciente do país. Esse cenário está associado, 
ainda, ao aumento dos custos operacionais, que não puderam ser repassados integralmente aos clientes dos transportadores. 

Transporte rodoviário de cargas deve ter retomada lenta 
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Comjovem
“Nosso Encontro é uma oportunidade para reunir os núcleos da ComJovem do Brasil todo e, mais do que isso, um 

momento para compartilhar experiências entre as diversas gerações do setor”, a* rma Ana Carolina Jarrouge, coorde-
nadora nacional da ComJovem. O evento é uma realização da Associação Nacional dos Transportadores de Carga & 
Logística e como entidade an* triã o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Estado da Bahia – SETCEB.

De 17 a 20 de novembro, a cidade 
de Porto Seguro, na Bahia, recebe-

rá o Congresso NTC 2016 e IX Encontro 
Nacional ComJovem, importante evento 
de encerramento do ano para as lide-
ranças, empresários e jovens empresá-
rios do transporte rodoviário de cargas.

 O destaque da edição de 2016 está 
no Fórum Trabalhista do TRC que conta-
rá com a presença da coordenadora da 
ComJovem Nacional, Ana Jarrouge, do Dr. Marlos Melek, juiz do Trabalho, da 
Dra. Dulce Maria Soler Gomes Rijo, juíza do Trabalho e Titular da 2° Vara do 
Trabalho de Santo André/SP, do Dr. Agenor Calazans da Silva Filho, Juiz do Tra-
balho e Titular da 25ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, de José Hélio Fernan-
des, presidente da NTC&Logística, convidados e lideranças sindicais. O debate 
trará à tona a visão dos magistrados sobre o excesso de processos trabalhistas 
em andamento no setor, coerência das medidas, polêmicas na reforma tra-
balhista e consenso sobre a disputa entre legislação e Convenção Coletiva.

Fórum Trabalhista será pauta de 
Congresso do TRC, na Bahia

OUTUBRO 2016016

Um estudo inédito sobre transporte de 
medicamentos no Brasil foi encomendado 
pela NTC&Logística à Fundação Getulio Var-
gas (FGV). Com a utilização da Matriz Insumo-
-Produto avaliou-se, com efeitos diretos, uma 
renda de R$ 765 milhões, em 2015, para esse 
segmento de transporte, o que representa 
0,36% do PIB do mesmo ano para Transporte, 
Armazenagem e Correio (R$ 213 bilhões). Na 
soma de efeitos diretos, indiretos e induzidos, 
o número chega a mais de R$ 2 bilhões. Além 
disso, o transporte de medicamentos gerou 
18.015 empregos diretos e indiretos no ano 
passado. Para José Hélio Fernandes, presidente 
da NTC&Logística, trata-se de uma demanda 
importante e que deve trazer mais clareza so-
bre as atividades do TRC. “Precisamos entender 
melhor o mercado para que, com propriedade, 
possamos trabalhar nas mazelas desse setor. O 
TRC está passando por esse processo de regu-
lamentação e autoconhecimento para, então, 
mostrar o seu valor na movimentação da eco-
nomia”, a* rma Fernandes.

Raio-X do transporte de 
medicamentos no Brasil 


