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Valor do frete apresenta 
defasagem de 11,95% 

     Apesar do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro 
em torno de 3%, o ano passado foi muito instável para o setor de 
transporte rodoviário de carga no país. A pequena evolução registrada 
não foi suficiente para recompor os fretes praticados.  O Departa-
mento de Custos Operacionais, Estudos Técnicos e Econômicos da 
NTC&Logística (DECOPE) constatou através de pesquisa, que o va-
lor de frete cobrado atualmente está com uma defasagem de 11,95%. 
Confira detalhes na página 3.

Carta-Frete: f iscalização punitiva
     A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) prorrogou, mais uma 
vez, o início da fiscalização punitiva para quem insiste em utilizar a carta-frete 
como pagamento pelo transporte rodoviário de cargas no país.
As multas, que começariam a ser aplicadas no final do mês 
de janeiro, foram adiadas por tempo indeterminado. Pág. 3
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24 ANOS DO BAHIA 
TRANSPORTE

   Para o SETCEB, a cir-
culação e o prestígio que o 
Bahia Transporte desfruta 
junto a empresários e au-
toridades durante estes 24 
anos, tem sido da maior im-
portância. A entidade espe-
ra continuar contando com 
o apoio de toda a categoria 
e dos anunciantes para que 
o Bahia Transporte prossi-
ga sua caminhada em defe-
sa dos objetivos propostos 
desde a sua primeira edi-
ção, em janeiro de 1988.
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E  X  P  E  D  I  E  N   T  E

Antônio P. de Siqueira

Presidente

Editor ial

     No último dia 13 de março, no auditório da Federação das 
Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), a Secretaria da Fa-
zenda, por meio da sua Gerência de Estudos Tributários e da 
Diretoria de Tributação DITRI/GETRI,  apresentou a Nova 
formatação do Regulamento de ICMS do Estado da Bahia 
(RICMS), que está com uma linguagem mais simplificada. 
     Para deixar o RICMS mais coeso, diminuindo o fluxo de 
demandas por orientação tributária e aumentando a arreca-
dação do ICMS em decorrência de uma melhor aplicação da 
legislação, em sua elaboração, buscou-se excluir dispositi-
vos que já estavam presentes na Lei do ICMS, padronizar 
termos e expressões largamente utilizados, incluir regras 
constantes em normas esparsas e retirar regras repetidas.
“O projeto de formatação está dentro do programa de simpli-
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Novo RICMS da Bahia entrará em vigor em abril
ficação da legislação tributária inserido pelo Planejamento 
Estratégico da Sefaz. Coube à DITRI, através da Gerência 
de Estudos Tributários, a elaboração do projeto. Nós te-
mos como legislação mais importante do ICMS em termos 
operacionais um regulamento que foi editado em 1997, 
configurando 14 anos do antigo regulamento. Ao longo 
desse período ele vem sofrendo alterações constantes em 
decorrência das necessidades, totalizando 152 alterações. 
Em virtude de tantas mudanças, o texto acabou ficando de-
formado, criando dificuldades de interpretação, de clareza 
para os contribuintes e  até mesmo para o próprio Grupo 
Fisco”, explica Jorge Gonzaga, diretor de Tributação e um 
dos responsáveis pela elaboração da nova formatação do 
RICMS.

Os sindicatos dos caminhoneiros autônomos têm di-
vulgado pelos quatro cantos do País a grande conquista: 
a extinção da famosa Carta Frete. Na realidade nada mais 
era do que uma forma de postergar os pagamentos aos ca-
minhoneiros dos fretes contratados por algumas empre-
sas, que utilizavam desta artimanha, encaminhando suas 
ordens de frete para um determinado posto de combus-
tível, o qual fazia os pagamentos em nome das empresas 
de transporte e depois recebia das mesmas, com prazos de 
sete, quinze ou mais dias. 

Além disso, quando os caminhoneiros se dirigiam a es-
tes postos de combustíveis com a Carta Frete, eram obri-
gados à comprar alguns itens dos quais não precisavam 
naquele momento, e muitas vezes, chegavam até a pagar 
por combustíveis mais caros. Portanto, nada mais justo 
que proibir este tipo de abuso.

Até aí tudo bem, pois com a Lei 12.249, esta prática 
ficou totalmente proibida de ser utilizada e só caberá ao ca-
minhoneiro não trabalhar mais com empresas de transporte 
ou indústrias que ainda continuam querendo aplicá-la.

Por outro lado, podemos ver claramente que no texto da 
regulamentação desta lei, publicada pela ANTT, foi embu-
tida uma “pegadinha”: a criação de empresas de interme-
diação de pagamento de fretes. Com isto, os contratantes 

de fretes, transportadoras ou indústrias seriam obrigados 
a contratar uma dessas empresas e logicamente arcar com 
um custo adicional sobre estes pagamentos.

Por conta desta abertura na regulamentação da lei, al-
guns sindicatos de empresas de transporte entraram com 
ação na justiça e conseguiram liminares garantindo para 
as suas associadas, o direito de continuar pagando direta-
mente ao caminhoneiro em cheque nominal.

Recentemente, o sindicato dos caminhoneiros através 
da UNICAM divulgou uma cartilha para esclarecimento 
de dúvidas sobre vários aspectos desta regulamentação 
feita pela ANTT e, principalmente, no ítem Pagamento de 
Frete. 

Vejamos a seguir as duas formas para pagamento de 
frete aos caminhoneiros autônomos:

Primeira: através de uma empresa administradora de 
meios de pagamento eletrônico (dito: cartão bancário). 
Empresas que foram criadas para este fim, ou;

Segunda: crédito em conta bancária em nome do ca-
minhoneiro. Porém, na Cartilha não está claro quem deve 
fazer o depósito, se é a empresa contratante ou o próprio 
caminhoneiro quando receber o valor correspondente ao 
frete contratado.

Acredito que ainda contém uma falha, pois volto a afir-
mar que só quem tem poderes de legislar sobre formas 
de pagamento no Brasil, se em dinheiro vivo ou cheque 
nominal é o Banco Central. Nenhuma agência reguladora 
tem poderes para isto. Até porque os meios de pagamento 
em nosso País estão descritos na Constituição de 1.988, e 
que até hoje não foi alterada.

Porém uma coisa é certa: FORA A CARTA FRETE.
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    A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, 
publicou recentemente duas resoluções que alteram regras 
para o transporte de produtos perigosos no País. A Resolu-
ção nº. 3.762/12 altera e revoga dispositivos da Resolução 
nº. 3.665/11 que se encontrava suspensa por prazo indetermi-
nado, pois quando de sua publicação mereceu comentários 
de várias entidades envolvidas com esse transporte para que 
novas adequações fossem feitas.
     Com a publicação da Resolução 3.762/12, as novas regras  
entram em vigor a partir de 07 de maio deste ano e entre as 
principais alterações, está o aumento dos valores das penali-
dades originadas por infração à legislação.
     A Resolução nº. 3.763 que entre em vigor a partir do dia 
08 de maio deste ano, altera alguns dispositivos da Resolução 
nº. 420/04 que aprova Instruções Complementares ao Regu-
lamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos.
     De acordo com o vice-presidente do SETCEB, Bene-
dito Teles, as duas resoluções são muito bem-vindas pelo 
setor, trazendo melhorias. “Na 3.762 consta a proibição 
do motorista participar das operações de carga, descarga e 
transbordo de produtos perigosos e também es clarece que 
não é obrigatória a tradução do Certificado de Inspeção. Já 
a 3.763, regulamenta a questão do redespacho, define que os 
equipamentos no primeiro ano de vida não precisam passar 
por inspeção veicular, entre outras alterações”, acrescenta o 
vice-presidente.

ANTT altera regras para 
o transporte de produtos 

perigosos    A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) prorrogou, mais 
uma vez, o início da fiscalização punitiva para quem insiste em utilizar a 
carta-frete como pagamento pelo transporte rodoviário de cargas no país.
     As multas, que começariam a ser aplicadas no final do mês de janeiro, 
foram adiadas por tempo indeterminado. “A ANTT adota a continuidade 
da fiscalização educativa porque houve uma demanda muito grande do 
setor de transporte, que colocou dificuldades operacionais em trabalhar 
com o novo sistema. Por isso preferimos continuar com a fiscalização 
educativa até solucionar o problema. Não há uma previsão exata de quan-
do a fiscalização punitiva vai começar, pode ocorrer nos próximos dias”, 
informou o superintendente de serviços de transporte cargas da ANTT, 
Noboru Ofugi.
     Dados do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas 
-RNTRC mostram que existem atualmente 546.723 motoristas de cami-
nhão autônomos no país. A idade média dos mais de 755 mil veículos 
dessa frota é de 19,2 anos.
    “Temos verificado uma incidência baixa do uso da carta-frete. Todos 
estão empenhados em seguir a legislação”, reforça Noboru Ofugi. Ainda 
segundo ele, a fiscalização ocorre de forma dispersa em todo o país com o 
objetivo de instruir de forma uniforme todos os envolvidos na questão.
MULTAS
    A Resolução 3.658, de 19 de abril de 2011, entre  outras ações, estabe-
lece que o contratante que efetuar o pagamento do frete, no todo ou em 
parte, de forma diversa da prevista no documento, deverá ser multado em 
50% do valor total de cada frete irregularmente pago, limitada ao míni-
mo de R$ 550 e ao máximo de R$ 10,5 mil. O texto prevê ainda multa 
(também de R$ 550 a R$ 10,5 mil) para quem realizar deságio no frete 
ou cobrança de valor para efetivar os devidos créditos. O transportador 
autônomo que permitir o uso da carta-frete também será punido. Além de 
multa no valor de R$ 550, ele poderá ter seu RNTRC cancelado.
CONTA FRETE E O TAC-AGREGADO
    No mês de janeiro reuniram-se na sede da NTC&Logística, represen-
tantes da ANTT, da NTC&Logística e empresários do setor de transpor-
te de carga para discutir parâmetros da regulamentação relacionada ao 
pagamento da TAC – Agregado visando o uso dos meios de pagamentos 
previstos na Resolução da ANTT nº 3658/2011. Por um lado, os empre-
sários solicitaram a despensa da exigência pela ANTT da emissão do de-
nominado CIOT nos casos de contratação do TAC-Agregado e por outro, 
a ANTT pela indispensabilidade da emissão do referido documento por 
ela criado como instrumento imprescindível para a fiscalização do cum-
primento da legislação por todos os envolvidos na contratação, admitindo 
seja simplificada a emissão do CIOT, com prazo de validade de até 30 
dias e comunicação à ANTT de informações, das operações realizadas no 
período, também de forma simplificada e somente ao final do prazo, no 
fechamento do pagamento.

 Departamento de Custos Operacionais, Estudos Técni-
cos e Econômicos da NTC&Logística (DECOPE) cons-
tatou através de pesquisa, que o valor de frete cobrado 
atualmente está com uma defasagem de 11,95%. Apesar 

do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em torno 
de 3%, o ano passado foi muito instável para o setor de transporte 
rodoviário de carga no país. A pequena evolução registrada não foi 
suficiente para recompor os fretes praticados. 
     Desde 2007, a NTC vem alertando o setor para os efeitos da 
defasagem do frete no Brasil. São eles: o estado precário da frota 
nacional; o alto índice de acidentes envolvendo veículos de carga; 
a falta de manutenção dos caminhões; a elevada emissão de po-
luentes e a baixa média salarial do setor. 
     A pesquisa apontou, também, que muitas empresas continuam 
abrindo mão de componentes tarifários essenciais, como GRIS e 

Valor do frete apresenta defasagem de 11,95%
Frete-Valor. Além disso, o transporte de carga enfrenta grandes 
desafios, imposições e restrições. Um dos desafios é atrair cerca de 
120 mil pessoas, anualmente, para a profissão de motorista, devido 
à falta de pessoas capacitadas para esta função. Com relação às 
restrições, a NTC aponta a redução dos horários permitidos para 
a circulação de caminhões em algumas cidades e rodovias como 
sendo um fator prejudicial. Também assinala o cumprimento das 
novas exigências ambientais, como o PROCONVE7, que além de 
exigir o uso do ARLA 32, encarecerá significativamente tanto os 
veículos quanto o combustível. E muitos outros fatores. 
     “Esse percentual de 11,95% é um cálculo que atinge o míni-
mo desejável para equilibrar receitas e despesas das companhias. 
A atualização dos valores tarifários é imprescindível para o setor 
enfrentar os desafios do mercado nacional”, afirma Flávio Benatti, 
presidente da NTC&Logística. 

Fiscalização punitiva para 
utilização da Carta-Frete



Bahia TransportePágina 4

       Os Estados da Bahia e Sergipe ti-
veram no ano passado, o maior núme-
ro de veículos de transporte de cargas 
e de passageiros avaliados pelo Pro-
jeto Despoluir, criado em 2007 pela 
Confederação Nacional do Transporte 
- CNT.  
      Em 2011 foram aferidos nos dois 
Estados, 16.798 veículos dos quais 
80% foram aprovados pelo projeto.  
Segundo Antonio Carlos Knittel, pre-
sidente da Federação das Empresas 
de Transportes dos Estados da Bahia 
e Sergipe - Fetrabase este número irá 
crescer este ano quando a entidade 
deverá receber da CNT mais dois ve-
ículos perfazendo um total de cinco, 
todos eles padronizados e equipados 
com o “opacímetro”, equipamento de 
aferição.

     Veículos fabricados a partir de 1º de abril deste ano deverão, obrigato-
riamente, utilizar placas com película refletiva, conforme a  Deliberação 122  
do Conselho Nacional de Trânsito – Contran.
     Atualmente, a exigência é facultativa para os veículos e obrigatória para 
as motocicletas. De acordo com o Contran, a medida foi tomada porque nem 
todos os órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados conseguiram 
se adequar à nova regra. A intenção é aumentar a segurança no trânsito e 
tornar os veículos mais visíveis, em caso de chuva ou neblina.
    Às motocicletas, motonetas, ciclomotos e triciclos motorizados também 
fabricados a partir do início de abril, o Contran traz outra exigência. Eles 
devem se adaptar à nova dimensão das placas: a altura passa de 13,6cm 
para 17cm e o comprimento de 18,7cm para 20cm. Também aumentará o 
tamanho das letras e números – de 4,2cm para 5,3cm. 

Bahia e Sergipe aferem mais de 16 mil veículos

    A CNT - Confederação Nacional do 
Transporte e o Sest Senat - Serviço So-
cial do Transporte e Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Transporte, por 
meio do Programa Ambiental do Trans-
porte, o Despoluir, lançaram o manual 
“Procedimentos para a Preservação da 
Qualidade do Óleo Diesel B”. 
     Com orientações ao setor de trans-
porte de cargas e de passageiros sobre 
como alcançar mais eficiência no uso 
do combustível, o documento está dis-
ponível no site www.cnt.org.br. Quem 
desejar receber um exemplar do ma-
nual, na versão impressa, pode fazer 
a solicitação no site. O óleo diesel B, 
comercializado no Brasil, consiste em 
uma mistura de diesel com biodiesel, 
que atualmente é de 5% de biodiesel no 
diesel (o chamado B5) e apresenta uma 
série de benefícios ambientais, estraté-
gicos e qualitativos. 
     Para que tais benefícios sejam alcan-
çados, é necessário adotar procedimen-
tos, após sua produção, relacionados ao 
transporte, ao recebimento, ao armaze-
namento e ao uso desse combustível. A 
intenção do manual é mostrar quais são 
os procedimentos adequados. 

Despoluir lança manual do Óleo Diesel B

     Outra meta do Despoluir é estimular 
os empreendedores do setor a obedecer 
às normas ambientais relativas à emissão 
de poluentes veiculares e promover o uso 

da energia limpa pelas empresas de trans-
porte, caminhoneiros, além de contribuir 
para a redução do CO2, um dos princi-
pais causadores do aquecimento global. 

    Na medida em que as ações forem 
incorporadas às rotinas dos trans-
portadores, com melhor gestão dos 
combustíveis e aperfeiçoamento do 
sistema de armazenamento, haverá 
redução de custos e efetivos ganhos 
ambientais, devido ao melhor desem-

penho dos veículos, menor desgas-
te dos motores e melhor eficiência 
energética. O programa Despoluir 
acompanha e apoia iniciativas volta-
das à evolução da qualidade do die-
sel e busca disseminar informações 
ambientais do setor. 

Placas ref letivas serão 
obrigatór ias a par tir de abril
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     Durante o Seminário Internacionalização: o Caminho para 
o Aumento da Competitividade Empresarial, realizado na Fe-
deração das Indústrias do Estado da Bahia, no último dia 28 de 
março, em Salvador, o presidente do Sindicato das Empresas de 
Transporte de Conteiners da Bahia - Setconteiners, José Rubem 
Moreira de Souza Filho, alertou os empresários iniciantes que 
planejar a logística, calcular custos e deixar margem para im-
previstos, é essencial para que uma possibilidade de negócio no 
exterior seja satisfatória e obtenha sucesso.  Com experiência de 
mais de 20 anos em comércio exterior, o presidente falou sobre os 
principais cuidados que estes empresários devem ter. Estabelecer 

Planejar a logística internacional 
é essencial para o sucesso

responsabilidades da logística em contrato é um deles.  “É preciso 
especificar até onde o produto será transportado, pois o importa-
dor pode entender que a carga chegará até o seu estabelecimento, o 
que pode gerar problemas”, lembrou. Mostrou que a infra estrutura 
existente na Bahia é compatível com qualquer tipo de operação de 
comércio exterior nos quatro modais existentes: rodoviário, marí-
timo, aéreo e ferroviário. “A Bahia possui transportadores rodovi-
ários qualificados para qualquer operação de transferência para os 
portos e aeroportos tanto locais como para fora do Estado”, conclui 
o presidente.
      Fazer de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) baianas 
agentes ativos no mercado internacional foi o foco das discussões 
levantadas durante o seminário promovido pelo Centro Internacio-
nal de Negócios (CIN) da FIEB. O evento trouxe informações e 
orientação sobre a situação atual do cenário internacional e as pos-
sibilidades de negócio. 
      De acordo com o vice-presidente da Federação das Indústrias 
do Estado da Bahia, Reinaldo Sampaio, em 2007, das 563 empresas 
baianas que realizaram comércio exterior, a maioria era de pequeno 
porte. Esta soma, no entanto, começou a cair paulatinamente nos últi-
mos anos. A curva decrescente começou a ser traçada junto com a im-
plantação da política de valorização do Real, um dos fatores nacionais 
que vem contribuindo negativamente contra o alcance dos mercados 
externos. “A inserção empresarial em outros países está diretamen-
te relacionada à competitividade e é preciso haver ações no plano 
governamental, mas também no âmbito empresarial, e a FIEB vem 
apostando no apoio institucional em todo o estado para melhorar as 
condições dos empresários que querem exportar”, afirmou.

CNT promove 
debate internacional sobre 

reciclagem de veículos 
     A Confederação Nacional do Transporte - CNT realizou no dia 15 
de março, em sua sede, em Brasília, o II Seminário Internacional sobre 
Reciclagem  de Veículos e Renovação de Frota. O evento debateu a des-
tinação ambientalmente correta de veículos sucateados e a implemen-
tação de um plano de renovação da frota para incentivar a retirada de 
circulação de veículos velhos. 
      De acordo com o presidente da CNT, senador Clésio Andrade, a razão 
deste encontro vem de encontro a grande preocupação que os transpor-
tadores têm com a questão ambiental, “Nós, há muito, refletimos sobre o 
impacto da atividade transportadora no meio ambiente. Com isso, reco-
nhecemos a necessidade de se renovar a frota e de se criar os mecanis-
mos de destinação adequada para a reciclagem de veículos”, justifica.

    Após uma análise dos problemas causados pela composição de uma 
frota antiga de caminhões, as cidades portuárias brasileiras, lançaram 
o Programa de Renovação de Frota de Caminhões. De acordo com o 
Secretário de Assuntos Portuários de Santos, Sérgio Paulo Aquino, o 
destino final dos caminhões antigos são as regiões rurais ou cidades por-
tuárias. Além disso, Aquino afirma que caminhões antigos são três vezes 
mais propensos a acidentes e geram grandes problemas logísticos. Para 
a viabilização do projeto, Aquino apresentou propostas básicas: norma-
tizações para fabricação de caminhões, carretas mais simplificadas com 
características próprias para atividades portuárias e de curta distância e 
criação de programa de financiamento social específico para caminho-
neiros autônomos. 

Caminhões velhos poderão 
ter linhas de crédito 

     Veículos com mais de 15 anos de uso poderão ter linhas de crédito 
do governo para serem trocados por modelos mais novos. O projeto (PL 
2513/2011) que cria o Programa Nacional de Renovação da Frota de 
Veículos Automotores está sendo analisado pela Comissão de Viação e 
Transportes da Câmara.
     Segundo o IBGE, em 2009 a média de idade dos veículos em circu-
lação no Sul e no Sudeste do país era de 12 anos. Já entre os caminhões, 
a idade era de 17 anos de uso. Pelo projeto, o carro usado servirá como 
parte do pagamento do financiamento e depois será encaminhado aos 
órgãos estaduais de trânsito para serem leiloados como sucata. O autor 
da proposta, deputado Ronaldo Nogueira, do PTB gaúcho, explicou 
que ao recolher os veículos velhos o poder público garante que eles não 
voltarão a circular pelo país, o que vai garantir uma circulação mais 
segura nas estradas e nas cidades. Ronaldo Nogueira esclarece que a 
adesão ao programa de renovação da frota é opcional.

Cidades Portuárias Brasileiras
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     Micro, pequenas e médias empresas interessadas em com-
prar pneus e peças com condições facilitadas de pagamento 
podem recorrer ao auxílio de um cartão do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os principais 
benefícios da negociação são o crédito pré-aprovado, o financi-
amento automático em até 48 meses, as prestações fixas e uma 
taxa de juros atrativa.
   A compra dos itens deve ser feita, exclusivamente, pelo 
próprio site do Cartão BNDES. No caso dos pneus, o catálogo 
de produtos oferece opções para ônibus, caminhões, tratores, 

        A partir do próximo dia 16 de abril todas as cargas 
a serem entregues no Tecon Salvador para exportação te-
rão que ser agendadas pelo transportador ou embarcador e 
a partir de 16 de maio, todas as coletas de cargas no Tecon 
Salvador terão que ser necessariamente também agendadas. 
O Tecon Salvador somente atenderá os caminhões que este-
jam agendados. Com estas mudanças haverá uma tendência 
natural de equilibrar os fluxos de cargas e garantir horários 
de operação que, ainda hoje, são inconstantes, especialmen-
te na coleta de cargas de importação. De acordo com o pre-
sidente do Setconteiners, José Rubem, esta medida será um 
avanço no sentido de que as transportadoras poderão ganhar 
produtividade com seus equipamentos. “Teremos assim a 
garantia de atendimento ao chegarmos para descarregar ou 
carregar mercadorias no Tecon Salvador”, esclarece.
     Essa já é a realidade em portos do sul do país e há muito 
mais tempo em terminais mais evoluídos no resto do mundo. 

     A Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) 
encerrou o ano de 2011 com um faturamento histórico: a 
receita financeira da empresa superou a barreira dos 110 mi-
lhões de reais. “Este resultado foi em função das gestões 
e dos investimentos realizados para aumentar a capacida-
de operacional dos portos públicos”, comemora José Muniz 
Rebouças, diretor presidente da estatal.
    O volume anual de cargas alcançou aproximadamente 
9,5 milhões de toneladas, sendo destaque a importação de 
graneis sólidos no Porto de Aratu-Candeias, novo recorde 
na movimentação de contêineres de 260 mil TEUs (unidade 
equivalente a contêineres de 20 pés) no Porto de Salvador e 
desembarque, de forma pioneira, de equipamentos para ge-
ração de energia eólica de alto valor agregado, no Porto de 
Ilhéus.
    A Codeba comemora também outras conquistas volta-
das para a ampliação da infraestrutura, modernização dos 

Transporte de contêineres em Salvador 
deverá ser agendado

Contudo, a implantação da nova realidade vai exigir um me-
lhor planejamento das atividades de logística de exportação 
e importação. 

Codeba comemora novo recorde na 
movimentação de contêineres

serviços, instalações e equipamentos dos portos públicos da 
Bahia. No ano passado, houve a implantação do Porto Sem 
Papel e a aquisição de três portêineres tipo super post-pana-
max, dois panamax e seis guindastes modelos RTG para o 
terminal de contêineres do Porto de Salvador e do guindaste 
Liebherr 280, no píer 2 do Terminal de Graneis Sólidos, do 
Porto de Aratu-Candeias.
PERSPECTIVA PARA 2012
   Para o diretor presidente da Codeba, as perspectivas de 
crescimento na movimentação de carga em 2012 são bas-
tante favoráveis, especialmente dos contêineres. “Outros in-
vestimentos, tanto em Salvador quanto nos portos de Aratu-
Candeias e Ilhéus, também irão contribuir para um resultado 
bem mais expressivo que o alcançado em 2011, o que será 
bom para a Codeba e para a economia do estado, que passará 
a ter portos competitivos e compatíveis com a evolução da 
economia”, afirma Rebouças.

Empresas podem comprar pneus e peças 
através do BNDES

implementos agrícolas, motocicletas, triciclos, veículos indus-
triais e empilhadeiras, além dos veículos fora de estrada, con-
hecidos como off-road.
     As empresas podem adquirir financiamento para aquisi-
ção de autopeças para sistemas de arrefecimento, direção, 
embreagem, escapamento, freio, suspensão e amorteced-
ores. O catálogo possui, ainda, peças de cabines e compo-
nentes internos de ônibus e caminhões, caixas de marcha, 
equipamentos elétricos e sistemas de sinalização, filtros, ro-
das e calotas.
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    A Volvo teve uma grande contribuição para a 
evolução dos caminhões que se tornaram ao longo 
dos anos, mais econômicos e seguros.  Seus cami-
nhões são reconhecidos pela segurança e conforto, 
grande potência, capacidade de transporte e baixo 
consumo de combustível.
  Considerando diferentes fatores como maiores 
potências, quilometragens e velocidades médias, 
além de alto grau de tecnologia embarcada e me-
lhoria na combustão, os caminhões atuais são cer-
ca de 50% mais econômicos que os modelos de 
30 anos atrás.

    A vocação pioneira e inovadora da Mer-
cedes-Benz do Brasil ganhou impulso sig-
nificativo com a inauguração do seu Cen-
tro de Desenvolvimento Tecnológico em 
1991. Com 18.000 metros quadrados de 
área construída, num terreno de 40.000 
metros quadrados, conta hoje com cerca de 
650 profissionais, entre engenheiros, técni-
cos e outros especialistas.
   Sua equipe altamente qualificada é res-
ponsável pelo desenvolvimento das novas 
linhas de caminhões e ônibus. “Este proje-
to teve início em meados de 2008, ou seja, 

    A Scuderia Iveco começou 2012 provando 
que é forte candidata ao título dos campeonatos 
Brasileiro e Sul-Americano de Fórmula Truck.     
    Na primeira prova do campeonato, no Au-
tódromo de Velopark, em Nova Santa Rita 
(RS) o piloto Beto Monteiro levou seu Stralis 
SI-12 de número 88 à linha de chegada em 
primeiro lugar. Com a vitória, o piloto obteve 
30 pontos na Classificação Geral de Pilotos.  
“O caminhão está mais competitivo, com no-
vos turbos e vários acertos feitos pela equipe, 
o que nos dá cada vez mais confiança para a 
temporada 2012”, enfatiza Monteiro.  

    A Ford iniciou as vendas do Cargo 816, cami-
nhão que traz um novo padrão de desempenho e 
economia no segmento de leves com o avançado 
motor Euro 5. O modelo vem equipado também 
com novo painel, que garante maior conforto, e 
passa a contar com 2 anos de garantia sem limi-
te de quilometragem - é o único da categoria a 
oferecer essa vantagem operacional.
    O Ford Cargo 816 ganhou mais força e se 
tornou o caminhão mais potente da categoria 
com o motor Cummins Euro 5 ISBe 4.5, de 160 

    Pelo quinto ano consecutivo, um ca-
minhão Volkswagen é o mais vendido do 
Brasil. O modelo VW Constellation 24.250 
conquistou o topo da tabela com 12.721 
unidades emplacadas, segundo dados pú-
blicos do Registro Nacional de Veículos 
Automotores – Renavam. Mais dois veí-
culos Volkswagen aparecem no ranking: o 
VW Delivery 8.150 – líder do ranking em 
2007 -  foi o segundo colocado, com 7.688 
unidades, e o VW Delivery 9.150, que con-
quistou a sétima colocação, com 5.061 ca-
minhões emplacados no Brasil.
    Além das excelentes colocações no 
ranking de 2011, a MAN Latin America 
comemora mais uma marca: a empresa é 
a primeira do País em vendas de veículos 
comerciais com 61.968 unidades entre ca-

    A Scania, montadora sueca referência em veí-
culos pesados e pioneira na tecnologia de moto-
res a etanol, realiza uma campanha publicitária 
para promover sua linha de ônibus e caminhões 
2012. O conceito foi a apresentação da nova 
linha com tecnologia Euro 5, que se enquadra 
na nova exigência ambiental brasileira Procon-
ve P7 e polui até 80 % menos que os antigos 
modelos Euro 3. Para este lançamento, a mon-
tadora preparou também pacotes com vantagens 
especiais aos clientes. O conceito promocional 
da campanha de caminhões está focada no mo-
delo R 440 nas opções 6×2 e 6×4. Quem ad-
quiri-lo ganhará o câmbio automatizado Scania 
Opticruise, Controle de Tração e Freios ABS. A 
montadora também garante Arla32 por aproxi-
madamente 120 mil quilômetros para todos os 
modelos de caminhões vendidos durante o perí-
odo da promoção.

Inovação tecnológica da Mercedes-Benz
foi realizado em cerca de três anos, o que 
é notável diante da ampla e variada linha 
de produtos e da introdução da nova tecno-
logia BlueTec 5 e dos novos motores com 
sistema de pós-tratamento”,  afirma Walter 
Sladek, diretor de Desenvolvimento Cami-
nhões e Agregados da Mercedes-Benz do 
Brasil. “
    As famílias de caminhões Accelo e Atron 
foram totalmente criadas no Brasil, assim 
como os aprimoramentos das novas linhas 
Atego e Axor.

VW Constellation é o mais vendido

Ford inicia venda do Cargo 816

Scuderia Iveco na  
Fórmula Truck 2012 

Scania oferece 
vantagens especiais

Volvo garante maior segurança

minhões e ônibus vendidos em 2011, um 
crescimento de 18% em relação a 2010. A 
empresa é ainda líder há nove anos conse-
cutivos na venda de caminhões no Brasil. 

cv. O câmbio de cinco marchas e os freios com 
válvula sensível à carga no eixo traseiro, de con-
cepção robusta, contribuem para o desempenho 
eficiente do caminhão.
    O Novo Cargo 816 incorpora a tecnologia 
SCR (Redução Catalítica Seletiva) de pós-tra-
tamento dos gases de escape que reduz em até 
80% a emissão de poluentes. O sistema injeta o 
aditivo Arla 32 no catalisador para neutralizar 
as emissões de hidróxidos de nitrogênio e ma-
terial particulado. 
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Coluna Jurídica

 A Fórmula Truck divulgou o seu calendário para a Temporada 
2012. Serão novamente dois campeonatos (Brasileiro e Sul-Ame-
ricano), conforme a seguir: Brasileiro: Velopark; Rio de Janeiro; 
Caruaru; Goiânia; São Paulo; (a definir); Argentina; Guaporé; 
Curitiba e Brasília. Sul-Americano: Velopark; Caruaru; São Pau-
lo e Argentina. Confira as regras: Todas as etapas contam pontos 
para o Campeonato Brasileiro. O piloto que obtiver mais pontos 
nas etapas (Velopark; Caruaru; São Paulo e Argentina) conquista 
o Campeonato Sul-Americano.

04 de Março – Velopark (RS)
01 de Abril – Rio de Janeiro (RJ)
06 de Maio – Caruaru (PE)
03 de Junho – Goiânia (GO)
08 de Julho – São Paulo (SP)

   A TNT, empre-
sa líder no trans-
porte de cargas 
expressas, inau-
gurou no final 
de fevereiro, um 
novo terminal na 
região metropo-
litana de Salva-
dor. A filial, que 
ficava no bairro 
Campinas de 
Pirajá, em Salvador, está agora no município de Simões 
Filho, na Rodovia Cia. Aeroporto, localização privilegiada 
para acesso a BR 324, e que faz ligação com as duas prin-
cipais rodovias do país, as BR's 101 e 116.
   De acordo com o gerente da filial, Luiz Mendonça, a nova 
instalação conta com 12 mil metros quadrados de área útil 
com terminal de 3.300 m2. "Contamos agora com o dobro 
do espaço do terminal anterior e agora temos capacidade 
para operar 36 veículos pesados e leves simultaneamen-
te", comemora Mendonça. O objetivo é atender com mais 
qualidade os clientes de segmentos alvo, como: eletro-ele-
trônicos, confecções, brinquedos, calçados, farmacêutico, 
dentre outros. O novo terminal segue o padrão TNT e tem 
capacidade para movimentar 6 mil toneladas de mercado-
rias por mês, com mais agilidade no tempo de carga e des-
carga dos veículos

TNT abre nova f ilial na Bahia

Fórmula Truck 2012

Calendário:
05 de Agosto – a definir
09 de Setembro – Argentina 
07 de Outubro – Guaporé (RS)
11 de Novembro – Curitiba (PR)
09 de Dezembro – Brasília (DF)

A “Prescrição” das Contribuições 
Previdenciárias na Justiça do Trabalho

(*) Marcelo N. Nogueira Reis

     Como o público alvo deste texto são os empresários, não me preocupo com o 
rigor técnico de algumas palavras, exatamente para facilitar a compreensão da-
quilo que escrevo. Assim, para o presente trabalho, entenda-se o termo jurídico 
da “prescrição” como a perda do direito de cobrar tributo, ou, mais objetivo 
ainda, seria a impossibilidade de a empresa pagar contribuição previdenciária 
sobre determinadas parcelas, pelo decurso de um certo tempo.
   Por outro lado, quero deixar claro que sou completamente ignorante em 
assuntos que envolvam a matéria trabalhista, e por isto já antecipo minhas des-
culpas caso escreva alguma bobagem sobre o tema. Mas às vezes as matérias 
trabalhistas e tributárias se misturam, notadamente quando os Juízes do Tra-
balho, em uma sentença, reconhecem uma relação de emprego, determinam 
o pagamento de determinados valores, e “cobram” o Imposto de Renda e a 
Contribuição Previdenciária incidentes sobre as referidas verbas. Pela minha 
formação tributária, confesso que tenho muita resistência em admitir que Ju-
ízes são competentes para “formalizar” créditos tributários . Mas não é este 
o escopo deste trabalho. O que quero questionar é o poder do Judiciário Tra-
balhista em cobrar tributos incidentes sobre fatos acontecidos há mais de 5 
anos, que do ponto de vista tributário estariam “prescritos” (ou “decaídos”, 
para usar o termo técnico correto!). Para ilustrar o que quero dizer, me utilizo 
de um caso recente, ocorrido com uma empresa, onde a Justiça do Trabalho, 
em 2011, reconheceu diferenças a recolher em relação a um trabalhador que 
prestou serviços como empregado no período de janeiro de 1998 a dezembro 
de 2000, e sobre estes valores mandou pagar a contribuição previdenciária. Ou 
seja, sobre serviços prestados há 11 ou 12 anos atrás, se formaliza um crédito 
tributário previdenciário. Mas como isto é possível? Não pretendo discutir a 
respeito da legalidade deste tipo de procedimento, pois a Lei nº 8.212/91, em 
seu art. 43, autoriza e legitima este tipo de “auto de infração” por parte do 
Judiciário. Mas ainda no âmbito da legalidade, é fato que o referido art. 43 
foi recentemente alterado pela Lei nº 11.941/2009 (aquela mesma que criou o 
“REFIS DA CRISE”), onde foi acrescentado o § 2º, que textualmente diz que 
“considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da pres-
tação do serviço”. Este dispositivo é muito claro , e vem prestigiar uma sólida 
jurisprudência do STJ que entende que o fato gerador da contribuição previden-
ciária é realmente a prestação do serviço ( ou a “atividade laboral”, para utilizar 
a exata expressão do STJ), e não o pagamento do salário. Se é assim, como se 
admitir como válida a constituição de um débito de contribuição previdenciária 
sobre fatos geradores acontecidos há mais de 05 anos da sentença trabalhista? 
Sinceramente tenho muita resistência a aceitar esta posição, pois trata-se de 
crédito “prescrito” (decaído) , à luz da legislação tributária (art. 150, § 4º, ou 
art. 173, inc. I, ambos do Código Tributário Nacional). E não aceito o argumen-
to de que somente a partir da sentença trabalhista é que a relação empregatícia 
foi formalmente reconhecida, e que, por isto, não era possível ao INSS, antes, 
formalizar o seu crédito sobre as verbas à época incidentes. Não concordo, 
pois o STJ, acatando insistentes pleitos do próprio INSS, firmou entendimento 
favorável ao Fisco, no sentido de que “a autarquia previdenciária , por meio de 
seus agente fiscais, tem competência para reconhecer vínculo trabalhista para 
fins de arrecadação e lançamento de contribuição previdenciária” (STJ/RESP 
nº 894.571). Desta forma, fica claro que desde o nascimento do fato gerador 
(prestação dos serviços), pode o Auditor Fiscal do INSS apurar a existência 
de relação de emprego; conferir se as verbas pagas aos trabalhadores estão 
corretas; se a folha de salário está formalmente válida; ou analisar qualquer 
outro aspecto da relação trabalhista, com o objetivo de constituir débito previ-
denciário. E se isto é um fato, é claro que o prazo decadencial já nasceu com 
a efetiva prestação dos serviços, e eventual passivo previdenciário somente 
pode ser oponível ao empregador dentro dos 05 anos. Por consequência lógica, 
é inaceitável a cobrança de contribuição previdenciária em relação a verbas 
pagas por determinação da Justiça do Trabalho, se for o caso de prestações de 
serviços ocorridos a mais de cinco anos da sentença.
     Sei que se trata de uma assunto polêmico, e exatamente por esta razão decidi 
“abrir” esta discussão, para que todos possam refletir sobre este tipo de tribu-
tação, que acontece todos os dias na Justiça  do Trabalho, e que aparentemente 
não está sendo objeto de contestação. Este é um passivo tributário considerável 
para as empresas, e muitas ainda não se deram conta a respeito da duvidosa 
constitucionalidade destas cobranças, que merecem ser contestadas, pelo me-
nos em minha modestíssima opinião. Fica o alerta!!

(*) Marcelo N. Nogueira Reis
(Advogado e Professor de Direito Tributário)

 No dia 10 de fevereiro, a Brav Caminhões e Ônibus inaugurou 
sua sétima unidade na Bahia. A cidade escolhida foi Itabuna. 
Em um terreno de 10 mil m² na Rodovia BR 101, km502, a 
unidade possui estrutura completa para atender a região cacau-
reira, com área de vendas, setor de peças e assistência técnica 
– com uma oficina, alojamento com duas suítes e capacidade 
para atender oito motoristas com área de lazer. A Bravo Cami-
nhões e Ônibus  - concessionária Volkswagen MAN é uma das 
empresas que compõem o Grupo LM – atuante no mercado de 
transportes há mais de 30 anos e é líder no seu segmento no 
estado da Bahia. Atualmente destaca-se entre as maiores redes 
de concessionárias de Caminhões e Ônibus Volkswagen MAN 
no cenário nacional.

Bravo Caminhões inaugura 
unidade em Itabuna
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MÃO DUPLA

ANIVERSARIANTES

SEST SENAT 
O Sest Senat divulgou os temas do Ciclo de Palestras 
2012 cuja intenção é oferecer capacitação em ativi-
dades correlatas ao setor de transporte e preparar os 
trabalhadores para o mercado, cada vez mais compe-
titivo. Para 2012, o objetivo é atender 404 mil pesso-
as. Os temas deste ano são: Importância da Atividade 
Física, Entendendo Doenças Sexualmente Transmis-
síveis (DST’s), Prevenção a Acidentes Domésticos, 
Saúde Ocular, Motivação no Trabalho, Qualidade no 
Atendimento ao Turista, Utilização e Análise do Ta-
cógrafo e Programa 5S’s – metodologia que garante 
mais eficiência no ambiente de trabalho.

CONVÊNIO SETCEB X UNIPESSOA
O SETCEB celebrou convênio com a UNIPESSOA 
– Serviços Educacionais Ltda, cujo objeto é conces-
são de desconto nos produtos e serviços educacionais 
oferecidos pela instituição de ensino aos funcionários 
das empresas filiadas à entidade patronal na Bahia. O 
desconto será de 20% no valor dos Cursos de MBA 
e de Extensão, extensivo aos dependentes diretos em 
grau de parentesco comprovado (ex. pais, filhos e côn-
juges) dos funcionários das transportadoras.

DAF
Foi lançada a pedra fundamental da futura fábrica de 
caminhões DAF, pertencente a fabricante norte-ameri-
cana Paccar, na cidade paranaense de Ponta Grossa. A 
perspectiva é que a empresa injete aproximadamente 

US$ 200 milhões nesta planta, que deve gerar 500 
novos postos de trabalho diretos na região. A nova 
instalação cobrirá uma área de 500 hectares pró-
xima a rodovia PR 151, entre as cidades de Ponta 
Grossa e Carambei. A planta deve iniciar suas ope-
rações em abril do ano que vem com a fabricação 
dos modelos LF, CF e XF, da marca DAF. 

I TRANSPO AMAZÔNIA
A Fetramaz - Federação das Empresas de Logísti-
ca, Transporte e Agenciamento de Cargas da Ama-
zônia realizará no período de 26 a 28 de junho, em 
Manaus, a I Transpo Amazônia - Feira e Congresso 
de Transporte e Logística.”Esperamos neste even-
to, gerar negócios, apresentar novas tendências e 
integrar o segmento de transporte e logística com 
características multimodais”, informa o presidente 
da Fetramaz, Irani Bertolini.

NTC& LOGÍSTICA
A Associação Nacional do Transporte de Cargas 
e Logística  - NTC&Logística iniciou em março 
mais um grande projeto. Nas cinco regiões do país, 
15 cidades vão receber o ComJovem Convida – 
Fórum de Debates NTC Itinerante. A meta é trocar 
experiências com empresários do setor ao debater 
como melhorar a gestão do negócio. As inscrições 
são gratuitas e devem ser feitas pelo site da en-
tidade.

“Em casa ou no mundo virtual, a violência 
é real”. Este foi o tema da 7ª ‘Campanha de 
Combate à Violência Sexual contra Crianças 
e Adolescentes’, lançada na sede do Ministé-
rio Publico da Bahia. Em sua sétima edição, 
a campanha do Centro de Apoio Operacional 
da Criança e Adolescente (Caoca), aborda, 
pela primeira vez, os riscos que a internet 
pode oferecer a crianças e adolescentes. O 
aumento de 840% no número de casos desde 
o início da primeira edição da campanha, 
que em 2011 registrou 2115 denúncias para o 
disque 100 contra 225 em 2005, foi apontado 
pelo Caoca como um sinal do sucesso da ini-
ciativa do Ministério Público. Salvador lide-
ra a lista dos municípios com maior número 
de denúncias, seguido por Feira de Santana, 
Ilhéus e Itabuna e as vítimas preferenciais 
são as meninas de 12 a 17 anos. 

CAMPANHA CONTRA 
A VIOLÊNCIA SEXUAL 

ABORDA OS RISCOS DA 
INTERNET

ICMS
A Visão Treinamento Empresarial realizou em 
Salvador, no dia 10 de fevereiro, sob a coordena-
ção do professor Henrique Grangeon, tributarista 
e membro da Escola Superior de Administração 
Fazendária da Bahia, o seminário ICMS/EFD/
NF-e e Alterações 2012. Os empresários, conta-
dores e prestadores de serviços que participaram 
do evento puderam analisar e discutir com o pro-
fessor as principais alterações do ICMS e do pro-
cesso administrativo fiscal.

RAMOS
A unidade de São Paulo é a principal base opera-
cional do País, por ela passam 30% das encomen-
das movimentadas pela Ramos Transportes, uma 
das maiores transportadoras de cargas do Brasil. 
Para aumentar sua capacidade operacional e apri-
morar a qualidade do seu serviço, foram investi-
dos, em parceria com a RB Capital, R$50 milhões 
neste novo terminal. A nova estrutura possui 50 
mil m² de área útil, com terminal cross-docking 
de 18 mil m² e capacidade para atender 160 cami-
nhões simultaneamente. Com este novo prédio, a 
Ramos Transportes unificou os três terminais que 
a empresa possuía na região metropolitana de São 
Paulo. 

FITTRN
Foram eleitos e empossados os novos diretores da 
FITTRN (Federação Interestadual dos Trabalha-
dores em Transportes Regionais do Nordeste), es-
colhidos pela categoria para o biênio 2012/2014.
Na presidência, o senhor Braulino Sena Leite.

BRASIL CAMINHONEIRO
Depois de um ano e nove meses em exibição na 
TV Bandeirantes, o Programa Brasil Caminhonei-
ro, passará a ser exibido, a partir de 1º de abril, 
pelo SBT, aos domingos, às7h30 da manhã. 

PRODUTOS PERIGOSOS
Inaugurado em 2011, o Sest Senat de Itabuna 
(BA) busca oportunidades de qualificação profis-
sional aos trabalhadores em transporte. Para este 
ano, mais uma boa notícia: a unidade foi creden-
ciada pelo Departamento Estadual de Trânsito de 
Bahia (Detran-BA) para ministrar cursos como o 
de condutor de passageiros e condutor de produtos 
perigosos. 

FECOMERCIO-BA 
Novos membros da Diretoria da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia tomaram 
posse, dentre eles o presidente do SETCEB, Antonio Pe-
reira de Siqueira que ocupa o cargo de Conselheiro Fiscal. 
O atual presidente da entidade, Carlos Fernando Amaral, 
permanece à frente do cargo até 2014. 

TALOG
A TALOG, integrante da Holding TA - Transportadora 
Americana,  uma das mais modernas operadoras de logís-
tica do país inaugurou no começo de 2011 um novo CD 
em Pernambuco e agora chegou a vez de Salvador. “Lo-
calizada estrategicamente no município de Simões Filho, 
a 15 km de Salvador, a nova unidade tem 4,6 mil metros 
quadrados e capacidade  para atender com a qualidade 
característica da TALOG aos mais diferentes setores, 
desde o eletroeletrônico até os de autopeças, químico, 
farmacêutico, têxtil e outros”, enfatiza Maurício Gomes, 
diretor da TALOG. 

ABRIL

01 – André L.Machado Fº – Expresso BR500 Transp. Ltda
04 – Sérgio S. Y Martins – LogTransportes Ltda.
04 – Paulo Simioni - Coopercarga
07 – José A P. Gonzáles – Brasquímica Transp. Rodov. Ltda.
11 – Manoel C Mesquisa – Modular Transportes Ltda.
15 – Tomaz L C Rocha – Transp. Teccargas Ltda.
18 – Heitor J R Pereira – Transvalente Logística Ltda.
19 – André Luiz N Silva – Poli Express Serviços Ltda.
24 – Paulo Sérgio C. Cavalcanti – Brigada Verde Ltda.
 
MAIO

02 – Rogério G Cabral – RGS Serv Transp Aéreo Ltda
07 – Eunice V Andrade – Martins Medeiros Log Ltda.
08 – João A. G. Melo – Transportadora Melo Ltda.
12 – José A Silva – São Luiz Transp. Rodov. Ltda.
15 – Hiyo Jinny Lin – Supply Logistics Ltda.
15 – Adalberto C. Pereira – Transp. Cometa Ltda.
15 – Bruno Casarini – Transp. Cometa Ltda.
16 – Marcelo S Ramos – Rodoviário Ramos Ltda.
18 – Ismael C. Cavalcanti Neto – Rodstar Transp.. Ltda.
20 – Hilário Hahnemann – Transportes Mann Ltda.
22 – George A A Freire Fº – Transp. 1ª. do Nordeste Ltda.
24 – Jadiel B. Santos – Transpinheiro Transportes Ltda.
25 – Rodrigo F Valente – Transvalente Logistica Ltda.
30 – Ricardo R N Simões – Sua Majestade Transportes
 
JUNHO

01 – Paulo Benevides Fº - Transbet Transp. Betumes Ltda.
01 – Paulo G Portugal – Giron Com Logist Resíduos Ltda
01 – Giuseppe D Coimbras – Braspress Enc.Urgentes Ltda.
05 – Daguimar Alves Martins – Djam Transp. Serv. Ltda.
08 – Carla Suedd Guidez – Expresso BR500 Transp. Ltda.
10 – Oswaldo C. Silva – Top Express Serv Logística Ltda.
11 – Renata Massari – Cerama Transp. Ltda.
12 – Urubatan Helou – Braspress Enc. Urgentes Ltda.
12 – Carlos A M Carvalho – MC Transp. Com.  Ltda.
13 – Fernando A Simões – JSL S/A
15 – Helder A. Carvalho – Unitrans Transp. Com.  Ltda.
15 – Marco A M Patrus – Patrus Transp. Urgentes Ltda..
17 – Gontran Guimarães Netto – Sócio Ben. SETCEB
20 – Marcelo M Patrus – Patrus Transp. Urgentes Ltda.
21 – Luiz G. Andrade – Transbahia Transportes Ltda.
30 – Antonio C. Tosatti – Tuna Coml. Téc. Veículos Ltda.
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LOMBADA

FREIO DE MÃO

O Fobicão 2012, edição moderna do Ford Mo-
delo T 1929 que tradicionalmente abre o Carna-
val de Salvador, foi uma das grandes atrações do 
desfile deste ano nas ruas da capital baiana. Foi 
o 12º ano consecutivo que a Ford apóia o Trio 
Elétrico Armandinho, Dodô & Osmar, um dos 
mais tradicionais do Brasil. Réplica da Fobica 
original que encantou o povo em 1950, o Fobi-
cão 2012 foi remodelado e ganhou uma versão 
espacial, moderna e futurista. Além do novo vi-
sual, trouxe também um som mais potente, ca-
paz de ser ouvido por muitos quarteirões. 

- Saia curta é como arame far-
pado: cerca a propriedade, mas 
não tapa a visão.

- O que conta não é a beleza in-
terior e sim uma beleza de conta 
no exterior.

- Mulher é como toalha, quanto 
mais enxuta melhor.

- Nada agrava mais a pobreza do 
que a mania de ser rico.

FIRESTONE
A Bridgestone – a maior fabricante de pneus 
do mundo – lança uma promoção em parceria 
com seus revendedores. Trata-se de uma pro-
moção da marca Firestone para sua principal 
linha de pneus para veículos populares. No 
Feirão Multihawk 4x3, o consumidor poderá 
comprar e trocar os quatro pneus de seu car-
ro pagando apenas três. A ação é válida para 
os pontos de venda participantes em todo o 
Brasil, até 30 de abril de 2012  para veículos 
de pneus aros 13 e 14. O regulamento e a 
relação de pontos de revenda Firestone po-
dem ser encontrados no site www.firestone.
com.br 

FORD CARGO 4X4
A Ford prepara em parceria com a equipe Ford 
Racing Trucks/Território Motorsport uma gran-
de novidade para disputar o Rally dos Sertões: 
um caminhão Novo Cargo versão 1933 com 
tração 4x4. Prevista para agosto, a prova, que é 
uma das mais difíceis do mundo, terá a estreia 
da mais nova geração de caminhões do mer-

cado brasileiro, equipada com motores Euro 5 
para atender a atual legislação de emissões.Essa 
versão especial do Novo Cargo com tração 4x4 
está em fase de desenvolvimento, envolvendo 
um amplo trabalho com equipes especializadas 
em competição automotiva. O modelo, tipo ca-
valo-mecânico, tem capacidade de tração de 45 
toneladas e participará do Rally dos Sertões na 
categoria pesados T4.2. 

BRIDGESTONE
A Bridgestone Americas Tire Operations 
(BATO) anuncia a revitalização da sua marca de 
produtos para a redução do consumo de combus-
tível, a “Fuel Fighter”. A marca “Fuel Fighter” 
indica que o pneu foi projetado para melhorar a 
eficiência do combustível no veículo, por meio 
da utilização de compostos avançados e da oti-
mização do design estrutural e da banda de ro-
dagem do pneu. Estes pneus possuem tecnolo-
gia própria de polímeros que ajudam a reduzir o 
consumo de combustível do veículo e a emissão 
de CO2 e outros gases do efeito estufa. 

ONIXTEC
Onixtec empresa do grupo OnixSat inova e traz 
para o Brasil o mais novo lançamento da Inmar-
sat, o BGAN M2M.O Equipamento e a Tecno-
logia do BGAN M2M proporcionam aos seus 
usuários conectividade, comunicação e con-
fiabilidade para o monitoramento de terminais 
remotos. O terminal BGAN M2M é a solução 
ideal para quem necessita de banda larga onde 
os sistemas convencionais de comunicação não 
estão disponíveis ou não são confiáveis. Com 
este equipamento será possível realizar o geren-
ciamento de terminais que estão em locais re-
motos, como por exemplo, Usinas Eólicas, Gás 
e Óleo, entre outras.

RODOVIAS ON LINE
A Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT), informa que está em desenvolvimento 
na agência um sistema para permitir aos usuá-
rios verificar, pela internet e em tempo real, a 
situação das rodovias federais do país sob con-
cessão. A previsão é de que o sistema comece a 
funcionar até o final de 2012. 

FOTON DAIMLER

ARLA 32
Encontrar o agente químico Arla 32 e o óleo 
diesel S-50 não será problema para os clientes 
da Foton Aumark do Brasil. A importadora dos 
caminhões Foton Aumark garante a distribuição 
dos produtos para os transportadores que adqui-
rirem os veículos da marca durante essa fase ini-
cial de implantação e comercialização das solu-
ções que contribuirão para tornar os caminhões 
menos poluentes no Brasil. Atualmente a Foton 
Aumark oferece dois caminhões equipados com 

A Foton e Daimler apresentaram oficial-
mente, em Pequim, na China, o fruto das 
negociações entre as marcas: a Foton Dai-
mler, companhia que nasce do investimento 
de 6,4 trilhões de yuans (US $ 1 bilhão de 
dólares) e firma de vez a parceira entre as 
empresas. A Foton Daimler produzirá cami-
nhões médios e pesados para complementar 
a linha Auman, já comercializada pela Foton 
na China. Os veículos terão a licença para 
equipar o motor Daimler Mercedes-Benz de 
490 cv de potência, e que atende as novas 
normas de emissões Euro 5. É esperada a 
venda de 160 mil unidades por ano dos no-
vos modelos Foton Daimler. Gradualmente, 
os caminhões devem chegar à Rússia, Ásia 
do sul e América Central. O Brasil não está 
de fora dos planos da marca oriental, será 
uma questão de tempo e de conquista de 
mercado.

NISSAN
A Nissan do Brasil está lançando a linha 2013 
do sedã Sentra, que traz novidades na lista de 
equipamentos opcionais: faróis e lanternas escu-
recidas e sistema Bluetooth. Já à venda, o novo 
ano-modelo não sofreu alteração nos preços su-
geridos, que vão de R$ 53.190 a R$ 70.490.

O custo/benefício relacionado à compra dos 
veículos da Hyundai foi testado e aprovado na 
pesquisa Compra do Ano 2012, estudo realiza-
do pela revista Motor Quatro, sendo três mode-
los da marca eleitos como a melhor opção de 
compra nas respectivas categorias. Os carros 
ganhadores da Hyundai foram: o inovador ha-
tchback coupé de três portas, Veloster (Hatch 
Médio), o moderno e equipado Elantra (Sedã 
Grande), e o aconchegante e potente i30 CW 
(Station Wagon).

FOBICÃO

HYUNDAI

a tecnologia SCR e que, por isso, dependem do 
Arla 32 para funcionar, o 1051 e o 1081, de 6,5 
e 8,5 toneladas, respectivamente.



 
 

Tel (71) 3525.0788
secretaria@setceb.com.br

 
 

SINDICATO DAS EMPRESAS 
DE TRANSPORTE DE CARGAS 

DO ESTADO DA BAHIA

SE T C E B

Divulgação através de circulares dos 
assuntos de interesse da categoria 
(Leis, Decretos, Regulamentações, 
Calendários de Obrigações Fiscais, etc)

INCT (Índice Nacional de 
Variação de Custo de Transporte 
Rodoviário de Cargas).

Boletim Notícias SETCEB, com 
lançamentos de produtos 
(caminhões, pneus, sites do setor, 
revistas, entre outros), condições de 
rodovias, projetos, artigos, campanhas, 
congressos, eventos etc.

Clube de Logística Bahia e Sergipe - 
Câmara Técnica

Comjovem -Comissão de Jovens 
Empresários e Executivos da Bahia

Divulgação de cursos e programação
 social do SEST/SENAT.
 
Convenção Coletiva de Trabalho 
(homologada no 5ª SERET/BA)

Emissão Certificado Registro Nacional 
do Transportador Rodoviário de 
Cargas - RNTRC

Convênio NTC&Logística e 
ICMS/SEFAZ-BA

 

 
 

Convênios UNIJORGE - MAISON 
FRANÇAISE - UNIBAHIA - ISBET

Assessoria Jurídica (Trabalhista e 
Tributária). 

Balcão de Empregos (indicando 
candidatos qualificados).

Jornal Bahia Transporte com edição 
trimestral.

Jantar de Confraternização final de ano.

Treinamentos, Cursos e Seminários.

Descontos em palestras, cursos,  etc.


