
 
 
 

Sem rodovias o Brasil não chega lá

ANO XXVII - Nº 191- OUT/NOV/DEZ - 2015

Jantar de confraternização 
reúne empresários do setor 

de transporte de cargas 
em Salvador

Em clima de descontração, os empresários baianos do setor de trans-
porte rodoviário de cargas estiveram reunidos durante jantar de confra-
ternização no último dia 15 de dezembro, no salão de eventos da Casa do 
Comércio, onde comemoraram os resultados das eleições sindicais para o 
triênio 2016/2018.Pág3.

FENATRAN 
promove agenda 

positiva 
de negócios

Entre os dias 09 e 13 de
novembro, em São Paulo, o 20º 
Salão Internacional do Transporte 
Rodoviário de Cargas teve como foco principal, a alta 
tecnologia, gestão de frotas e produtividade. Saiba mais 
sobre o assunto nas páginas 6 e 7. 

- ANTT divulga 
calendário de Recadastra-
mento do RNTRC. Pág. 5

- Transporte de Carga 
Indivisível é tema de pa-
lestra em Salvador. Pág. 9

- Fenasdetran realiza 9º 
Congresso de Trânsito e 
Vida. Pág.5

- Projeto Saúde nos Portos 
chega a Salvador. Pág. 5

- Troca de experiências 
marca VIII Encontro 
Nacional Comjovem em 
Foz do Iguaçu. Pág. 4

- Mercedes-Benz amplia a 
oferta de produtos e
 serviços. Pág. 8

- Empresas de pequeno 
porte têm até 31 de março 
para aderir ao DT-e.
Pág. 2

- Pesquisa CNT de Rodo-
vias 2015 avaliou mais de 
100 mil km de rodovias em 
todo o país. Pág. 8
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EXPEDIENTE

Antônio P. de Siqueira

Presidente

A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA) lançou no iní-
cio de outubro, o Canal Verde, um projeto inovador com o objetivo 
de agilizar o acompanhamento do fluxo de mercadorias em trân-
sito, graças à nova realidade de documentos fiscais eletrônicos. O 
novo projeto permite o acompanhamento do fluxo de mercadorias 
em trânsito entre os estados conveniados - inicialmente Bahia, Rio 
Grande do Sul, Minas Gerais e Sergipe. No Canal Verde, são vali-
dadas as informações de 100% dos documentos fiscais transporta-
dos no veículo de carga, com redução do tempo de deslocamento. 
No percurso São Paulo-Salvador, a redução é de até 48 horas, con-
forme resultados obtidos a partir da etapa piloto, iniciada no final 
de 2014 com a participação da Atlas Transportes & Logística.

 Para tratar deste assunto, bem como de outras questões e do-
cumentações fiscais de obrigatoriedade de emissão dos transporta-
dores relativas ao ICMS, MDF-e e CT-e, o Setceb e a Comjovem 
Bahia convidaram especialistas da Secretaria de Fazendo do Es-
tado da Bahia, no dia 28 de outubro, para esclarecer dúvidas das 
empresas associadas. Ficou sob a responsabilidade de Paulo De-
odoro Medrado Sobrinho, auditor fiscal e gestor do CT-e e MDF-
-e, a palestra relativa a documentação fiscal, enquanto que Eraldo 
Santana, gerente de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito apre-
sentou o Projeto Canal Verde. Participaram também do evento, os 

Canal Verde agiliza fiscalização do transporte de cargas
auditores fiscais, Altamirando Quintela Santos, do Plantão Fiscal 
da Sefaz-BA e Cesar Pitangueiras Furquin, gestor da NF-e.

De acordo com Eraldo Santana, os caminhões de carga das em-
presas participantes, portando adesivos do Canal Verde e o chip 
embarcado, terão trânsito livre do local de saída até o destino, sem 
precisar parar nos postos fiscais. “A análise das notas fiscais referen-
tes às mercadorias transportadas será feita de forma eletrônica pela 
equipe da Central de Operações Estaduais (COE) da Sefaz-BA, que 
monitora as operações de mercadorias em trânsito tomando por base 
a escrituração fiscal digital e o cadastro dos contribuintes”.

Quantos anos levamos para reconstruir o Brasil na área 
econômica? No mínimo, mais de 20 anos. E para acabar com 
tudo que foi criado? Apenas 6 anos.

É inacreditável como o atual governo do PT não tem a 
mínima noção de administração da economia. Achar que dar 
dinheiro para o povo, em nome do social, resolveria algu-
ma coisa. Somente iriam quebrar o Brasil, pois não tinham 
o controle correto da economia para saber o que podia e o 
que não poderia ser feito. Para se doar dinheiro tem que ter 
caixa, e esqueceram justamente disto.  Então não é o PT que 
está fazendo o social, é o povo brasileiro que está doando 
dinheiro para este social. Agora que estamos com o país que-
brado, como ficará o social? Tirar dinheiro de onde?

Este governo iludiu o povo brasileiro, com financiamen-
tos de longo prazo para compra, principalmente de carro, en-
dividando a população, e com isto, esta população também 
quebrou... e agora José?...

E a Petrobras, coitada, quebrou também! E não foi por 
roubalheira da Operação Lava Jato, com os famosos emprei-
teiros fazendo doações monstruosas para os adeptos do PT, 

ou melhor, para seus apadrinhados. E como foi tudo repas-
sado legalmente para o PT, logicamente, todas as doações 
foram legais. Olhando por este lado, correto, mas vendo da 
forma honesta e responsável, vê-se que é dinheiro sujo, de 
empreiteiras que superfaturaram as obras em geral. Mas a 
quebra da Petrobras deu-se em razão da mesma ficar qua-
tro anos sem efetuar correções nos preços dos combustíveis 
para venda interna, achando assim que desta forma seguraria 
a inflação. E no que deu? A Petrobras perdeu em torno de 
R$ 75 bilhões de reais em dinheiro vivo que não entrou em 
seu caixa. E aí veio o pior, o preço do petróleo despencou... 
e desta forma vieram os aumentos dos combustíveis justa-
mente na hora que o mundo todo passava a pagar os com-
bustíveis com 50 % de desconto. E enquanto isso, o Brasil 
aumentava seus preços através da Petrobras. E mesmo assim 
coitada, estava quebrada. E agora o petróleo é nosso e a Pe-
trobras é de quem? Dos credores?

Em suma, perdemos 15 anos, ou melhor, voltamos 15 
anos atrás. E para resolver... este governo atual não conse-
gue. Quem quebra uma empresa dificilmente a recupera e o 
nosso Brasil é a maior empresa que temos... E infelizmente, 
nosso povo que acostumou nos últimos anos a comprar qua-
se tudo que queria, agora vai penar para pagar suas dívidas, 
e infeliz daqueles que perderem o emprego.

E como fica o social? Que DEUS nos salve, pois o Diabo 
nos enrolou!
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Em clima de descontração, os empresários baianos do se-
tor de transporte rodoviário de cargas estiveram reunidos durante 
jantar de confraternização no último dia 15 de dezembro, no salão 
de eventos da Casa do Comércio, onde comemoraram os resulta-
dos das eleições sindicais para o triênio 2016/2018. A nova direto-
ria do SETCEB que regerá a entidade nos próximos três anos está 
encabeçada pelo empresário reeleito, Antônio Pereira de Siqueira 
e na vice-presidência, o empresário Benedito Teles. Para ocupar 
a presidência do Sindicato das Empresas de Distribuição de Car-
gas de Salvador - SEDICS, foi reeleito para o próximo triênio, o 
empresário George Almeida Freire e na vice-presidência, Helder 
Alves de Carvalho.

Os convidados foram brindados com um coquetel, a boa mú-
sica do cantor Roberval Santos e o espetáculo Mau Humor, do 
comediante Maurício Ramos. Espetáculo este que está em cartaz 
em Salvador desde o início do ano.

A festa reuniu personalidades como o presidente do Sindilojas, 
Paulo Motta, o presidente da Fenasdetran, Mario Conceição, Paulo 
Villa, diretor da Usuport, José Carlos Rodeiro, diretor da Associa-
ção Comercial da Bahia, Eraldo Santana, gerente de Trânsito da 
Secretaria de Fazenda da Bahia, Osvaldo Ribeiro, coordenador da 
Sefaz-BA, Jorge da Silva, presidente do Sindicam/BA e o coorde-
nador do Cedeca, Waldemar Oliveira. 

O jantar contou com o co-patrocínio da Sem Para/Via Fácil , da 

Noite de confraternização entre os 
empresários do TRC baiano

Iveco Capital e ainda com o apoio da Fit Inspeção Veicular. Para 
abrilhantar mais o evento, algumas empresas ofereceram brindes e 
cortesias que foram sorteados entre os empresários do setor, como 
a Hotel Sol Victoria Marina, Othon Bahia Palace, Sem Parar/ Via 
Fácil, Pousada Aldeia Banzaê, Setcarfs, Publinil Comunicação, 
Restaurante Fundo de Quintal e Shalom Operadora de Turismo. 
As empresas de transporte de cargas tamb ém ofereceram brindes, 
como Rajan, Ibéria, Primeira do Nordeste, José Rubem Transpor-
te, entre outras.
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A primeira reunião com os membros do Instituto ComJovem de 
Desenvolvimento Mercadológico, sob coordenação da ComJovem 
Nacional (Comissão de Jovens Empresários da NTC&Logística),  
foi realizada com o intuito de definir as diretrizes do novo grupo. 
O principal tema debatido teve relação com as pesquisas que irão 
definir quais as principais dificuldades das empresas de transporte 
de cargas sobre gestão comercial, cobrança de fretes e demandas 
de trabalho. Os empresários reunidos, de todas as regiões do país, 
possuem atuação nos setores comerciais de empresas de diferentes 
segmentos do transporte, e conhecimento sobre as principais difi-
culdades de cada uma delas.

 De acordo com Ana Carolina Ferreira Jarrouge, coordenadora 
do projeto e também da ComJovem Nacional, o grupo tem previsão 
para iniciar os encontros oficialmente em 2016. Ana ainda comple-
menta que “o objetivo do grupo é mostrar para os empresários, de 
uma forma interativa, maneiras de definir prioridades de trabalho, 
demandas comerciais, conscientização sobre a verdadeira represen-
tatividade no mercado e gerenciamento de serviços”. 

Troca de experiências marca 
VIII Encontro Nacional Comjovem em 

Foz do Iguaçu
Em novembro, entre os dias 26 e 29 de novembro, a NTC&Logística 

promoveu o Congresso NTC 2015 em conjunto com o VIII Encontro 
Nacional Comjovem com o objetivo de reunir as diversas gerações e 
lideranças empresariais de transporte de cargas para debater sobre o 
setor. 

Este ano em especial, o Congresso abordou temas relacionados 
a crise, bem como experiências bem sucedidas que fizeram a dife-
rença, além de debater quais as soluções que podem ser aplicadas ao 
transporte de cargas. Para falar sobre a crise, foi convidado o econo-
mista Roberto Macedo, que acredita que existem indícios de mudan-
ças positivas como a melhora gradual da balança comercial, e que 
o país continua sendo importante por sua dimensão. Aconselhou os 
empresários a visualizarem os setores (indústria, agrícola, mercado, 
cosméticos) como clientes, assim como entenderem os aspectos re-
gionais que podem influenciar os negócios, e promoverem o processo 
de adaptação ao atual cenário. Finalizando sua palestra com orienta-
ções sobre redução de custos, diversificação, aumento de produtivida-
de e competitividade, o panelista deixou uma mensagem final de in-
centivo aos presentes. “Temos que fortalecer a ação política do setor, 
prestigiando suas várias entidades e dialogando com os políticos para 
cobrar desempenho”.

A palestra conduzida por Jorge Miguel Samek, diretor geral bra-
sileiro da hidrelétrica de Itaipu, trouxe otimismo e boas práticas para 
os presentes. Samek mencionou que o Brasil tem matriz energética 
que o mundo inteiro gostaria de ter, com todas as formas de produção 
de energia: hidroelétrica, gás natural, bagaço de cana, carvão mineral, 
nuclear, derivados do petróleo, eólica, outras renováveis e não reno-
váveis. Os números apresentados por Samek já são impressionantes, 
mas de acordo com ele, não o suficiente. “O binômio entre desenvol-
vimento e preservação não são incompatíveis, é possível fazer. Por 
isso, nosso trabalho procura respeitar as questões de sustentabilida-
de”, acrescenta.

O tema Empresa e família: Decidindo juntas o seu futuro, ficou 
sob a responsabilidade de Luis Guilherme Schnor, diretor presidente 
do Grupo Supricel. O presidente iniciou o debate abordando as di-
ferentes gerações dentro de uma empresa familiar e como essa con-
vivência pode ser difícil se não houver união. Fez um relato de sua 
trajetória com a responsabilidade de assumir a Supricel no momento 
do falecimento do seu pai, até todos os processos de consultoria para 
essa sucessão imposta e mencionou também os tipos de sucessões 
existentes – Sucessão com presença (juntos na gestão ou aposentado 
em casa), Sucessão sem a presença (morte) e Gerações diferentes de 
sócios (2ª e 3ª geração, primos, etc) – e o modelo dos três círculos para 
identificar as posições de cada um na empresa.

Comjovem cria Instituto de 
Desenvolvimento Mercadológico

Exemplo de Gestão
Rogério Salume, presidente da Wine.com, terceiro maior e-com-

merce de vinho do mundo e o maior da América Latina, contou sobre 
sua trajetória iniciada em Itabuna (BA), onde nasceu, até Vitória (ES) 
com a criação da empresa. Atualmente, a empresa que surgiu com o 
objetivo de democratizar o consumo do vinho, tem como valores rela-
ção de confiança, democratização do prazer, excelência empresarial, 
experiências memoráveis, integridade nas relações e entre outros. De 
acordo com Salume, o sucesso de hoje é resultado da coragem no 
passado “quando falamos em vender vinho pela internet em 2004, as 
pessoas falaram que era impossível. “Nós agarramos a dificuldade e 
transformamos em oportunidade. A crise tem que andar, no máximo, 
ao seu lado, não a sua frente. Não existe fórmula, mas temos que ino-
var e olhar para frente”, finalizou.

O encontro foi uma realização da NTC, com as entidades anfi- 
triãs Fetranspar, Setcepar, Setcamar e Sintropar, patrocínio de Auto-
trac, BgmRodotec, Cummins, Itaipu Binacional, Iveco, MAN Lati-
nAmerica, Mercedes-Benz, SEI Soluções Corporativas, Reed Exhi-
bitions Alcantara Machado, Trade Vale/TNIX, Totvs, BR Petrobras, 
Prosimulador, e conta com apoio da Fundação Dom Cabral, SEST 
SENAT, Diário de S. Paulo e Paraná Portal.
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A Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT divulgou as 
diretrizes e o cronograma de operacionalização da inscrição, atualização 
e recadastramento do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários 
de Cargas – RNTRC. 

O recadastramento passou a ser obrigatório desde o dia 1º de de-
zembro e o transportador deverá seguir o cronograma estabelecido pela 
ANTT. Segue abaixo o Calendário de Recadastramento:

Trabalhadores portuários e caminhoneiros que trabalham nas proxi-
midades do Porto de Salvador tiveram a oportunidade de cuidar da saúde 
gratuitamente. O projeto Saúde nos Portos, organizado pelo Sest Senat em 
parceria com a SEP (Secretaria de Portos), aconteceu no dia 22 de outubro 
e contou diversas atividades, como testes rápidos de HIV, hepatites virais, 
sífilis e glaucoma, rodas de conversa sobre a saúde do homem, palestras 
sobre tabagismo, álcool e drogas, além de saúde bucal. Nutricionistas fa-
rão avaliação e medição do IMC (Índice de Massa Corporal), orientação 
de alimentação saudável e cuidados para evitar a hipertensão. O evento 
contou ainda com atividades educativas, poesia e música.

Polícia Rodoviária Federal - A PRF (Polícia Rodoviária Federal) 
também participou da ação com um ônibus com capacidade para 27 pes-
soas com palestras e vídeos. Trabalhadores portuários e caminhoneiros 
receberam informações sobre o etilômetro (bafômetro), bem como a le-
gislação pertinente em caso de flagrante com teor alcóolico acima do per-
mitido.

O Congresso Trânsito e Vida reuniu em Salvador, entre os dias 04 e 
06 de novembro, pessoas interessadas na realização do trânsito seguro, 
além de disseminar informações, promover debates e fomentar novos co-
nhecimentos, como ferramentas indispensáveis que levem à reflexão do 
tema central do congresso. Para o evento organizado pela Fenasdetran 
– Federação Nacional de DETRANS, realizado no São Salvador Hotéis 
e Convenções, foram convidados palestrantes de peso, como Cássio Ho-
norato, J.Pedro Correa, Francisco Hora, Eduardo Biavatti, José Leles de 
Souza, Henrique Melo, entre outros. 

Coube ao presidente do SETCEB, Antonio Siqueira, presidir a mesa 
durante a palestra A Lei 9.503/97 - Código de Trânsito de Brasileiro e a 
filosofia Visão Zero, proferida pelo Tenente Coronel da Polícia Militar de 
Pernambuco, Israel de Moura Farias Júnior, especialista em Trânsito e em 
Políticas Públicas de Segurança. 

“O nosso objetivo é promover uma ampla discussão sobre os fatores 
dos altos índices de acidentes de trânsito no Brasil e reunir pessoas inte-
ressadas na realização do trânsito seguro, disseminar informações e fo-
mentar novos conhecimentos, como ferramentas indispensáveis à realiza-
ção de ações de segurança no trânsito envolvendo técnicos e autoridades 
do setor e no final, apresentar propostas para mudar essa triste realidade", 
explicou o presidente da Fenasdetran, o baiano Mário Conceição.

No intuito de debater temas 
relacionados aos profissionais 
da área de transportes, a Fede-
ração Interestadual dos Traba-
lhadores em Transportes Rodo-
viários do Nordeste – FITTRN 
realizou o  VII Encontro Ju-
rídico dos Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários do 
Nordeste, nos dias 28, 29 e 30 
de outubro, no Hotel Ritz La-
goa da Anta, em Maceió/AL.

A VII edição do encontro 
contou com a presença de vá-

ANTT divulga Calendário de 
Recadastramento do RNTRC

Projeto Saúde nos Portos 
chega a Salvador

Fenasdetran realiza 
Congresso Trânsito e Vida

Maceió recebe 
Encontro Jurídico Nordeste

rias lideranças sindicais de todo o Nordeste, juízes e autoridades. Quem 
marcou presença mais uma vez, foi o presidente do SETCEB, Antonio 
Siqueira, que acredita ser o mais importante, é a convivência pacífica e 
respeitosa que norteou sempre os debates entre o sindicato patronal e 
dos trabalhadores do setor de transporte de cargas na Bahia. Segundo 
o presidente, o sindicato dos rodoviários deu um salto muito grande na 
área social com estes encontros que vem realizando. “Digo isto porque 
aqui estão também empresários da área de transporte tanto rodoviário de 
cargas quanto de passageiros, pois os assuntos interessam não só a nós 
como também a outras categorias. Um congresso como este aprimora, 
qualifica e atualiza os sindicalistas, promovendo a segurança e maior 
conhecimento sobre legislação trabalhista e relacionamento interpesso-
al”, conclui.

Vencimento do
CRNTRC

Até
31/12/2016

Após
31/12/2016 

até 2020

Final da Placa 
do Veículo

Voluntário
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1 e 2
3 e 4
5 e 6
7 e 8 
9 e 0

Data 
Inicial

16/11/2015
01/12/2015
01/02/2016
09/03/2016
15/04/2016
22/05/2016
28/06/2016
04/08/2016
10/09/2016
17/10/2016
23/11/2016
01/01/2017
01/02/2017
01/03/2017
01/04/2017
01/05/2017

Data 
Final

30/11/2015
31/01/2016
08/03/2016
14/04/2016
21/05/2016
27/06/2016
03/08/2016
09/09/2016
16/10/2016
22/11/2016
31/12/2016
31/01/2017
28/02/2017
31/03/2017
30/04/2017
31/05/2017
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ROSSETTI
A Rossetti aproveitou a Fenatran 2015, última grande feira do ano do setor de 
equipamentos, como plataforma de lançamento de produtos mais adequados ao 
mercado. O evento também foi diferenciado pela estratégia de vendas: pela pri-
meira vez, os produtos expostos no estande tiveram preços especiais para clientes 
que fecharam a compra durante a feira. Dos sete lançamentos programados, cinco 
são tipos diferentes de semirreboque e dois deles merecem uma atenção especial, 
o Semirreboque Basculante para cavalo 8x2 ou 8x4, desenvolvido para atender a 
necessidade de maior capacidade de carga e para a perfeita integração com os no-
vos cavalos nessa composição de 4 eixos, e, o Semirreboque Bitrenzão Dianteiro, 
ou bitrem de nove eixos.

AUTOTRAC
A Autotrac mostrou na Fenatran as novidades em tecnologia de rastreamento e 
monitoramento para o transporte de cargas, com destaque para o Cyber Fleet, que 
gera economia em pneus e combustíveis. Em breve também a Autotrac irá lançar 
este mesmo software para mobile e um software para controle de jornada de tra-
balho do motorista. 

RANDON 
A Randon participou da Fenatran com todo o portfólio da Divisão de Implementos, 
com especial destaque para a nova versão da linha Ecoplate2. Mais durável, por 
não conter madeira em sua composição, mais leve em relação ao modelo anterior 
e 100% reciclável, o Ecoplate2  chega agora composto por uma placa metálica e 
PVC, unidos por um adesivo de alta performance e livre de solventes tóxicos. Com 
esta inovação a montadora conseguiu melhorar a modularização de seus produtos, 
a exemplo do que foi aplicado ao Graneleiro Brasilis, que já atingiu mais de 1 
milhão de painéis produzidos e comercializados em mais de 56 mil semirreboques.
 
LIBRELATO 
A Librelato, investiu alto em tecnologia e pesquisa e lançou a linha 2016 na Fe-
natran, apresentando ao público os graneleiros mais leves do país. A  intenção da 
Librelato é estar à frente do mercado, inovando e priorizando a redução de peso, 
eficiência energética, maior durabilidade e lucratividade aos clientes. Os lançamen-
tos apresentados foram: a série especial, que tem o graneleiro mais leve do Bra-
sil, a linha de basculantes modelo Premium, que utiliza uma tecnologia de engate 
austríaca exclusivamente importada pela Librelato, a Carroceria Metálica Coletor 
Compactador de Lixo Carga Lateral, que possui um sistema diferenciado visando 
a higiene e segurança, o semirreboque lonado para transporte de bebidas, com um 
sistema de travamento inovador, entre outros produtos. 

 GUERRA 
Reconhecida pela tradição em fabricar produtos com qualidade e robustez, a Guer-
ra, mais do que produzir semirreboques, preocupa-se com o desenvolvimento cons-
tante de tecnologias para soluções no transporte rodoviário de carga. Na edição da 
Fenatran deste ano, a Guerra apresentou os diferenciais e lançamentos da Linha 
Garra nos implementos Baú Lonado, Basculante e no carro chefe da marca, o Gra-
neleiro. A Linha é caracterizada pelas bitolas do eixo e chassi extralargas, pelo 
sistema elétrico clipado e pela carenagem traseira com design exclusivo da marca 

Entre os dias 09 e 13 de novembro, o 20º Salão Interna-
cional do Transporte Rodoviário de Cargas, organizado e produ-
zido pela Reed Exhibitions Alcantara Machado, com iniciativa da 
NTC&Logística e a Associação Nacional dos Fabricantes de Veí-
culos Automotores – Anfavea, teve como foco principal, a alta tec-
nologia, gestão de frotas e produtividade. A Fenatran 2015, contou 

com 320 marcas expositoras e ações especiais focadas em negócios, 
trazendo novas tecnologias para tornar o transporte de cargas rodo-
viário mais eficiente e seguro. 

Durante os cinco dias de feira, foram levados ao Anhembi cami-
nhões e veículos comerciais de carga, implementos rodoviários, com-
bustíveis e derivados, autopeças, pneus, produtos e serviços voltados 
para gestão e rastreamento de frotas. A expectativa de público foi 
atingida, reunindo visitantes e compradores qualificados, num am-
biente propício para novos negócios. As empresas Volvo, DAF Tru-
cks, Randon, Noma, Librelato, Guerra, Autotrac, Positron, Truckvan, 
ValeCard e Continental Pneus são alguns dos líderes de mercado que 
preparam atrações especiais. 

Segundo a direção da Fenatran, mais de 95% dos expositores le-
varam lançamentos de produtos e serviços, e apresentaram soluções 
que vão ao encontro das necessidades das empresas de transporte, 
que precisam ser mais eficientes para manter competitividade e lucro. 

Neste ano, a feira também investiu em uma programação inédita 
de conteúdo, composta pela Ilha do Conhecimento e do Congresso 
Fenatran, que abordaram temas de vital importância para o setor de 
transporte rodoviário de cargas. 

no Baú Lonado e no Graneleiro. Outra novidade da marca foi a Basculante, que 
recebeu novo design e também apresentada no modelo rodotrem. 
 
TRUCKVAN 
Num estande de 437 m2, a Truckvan apresentou na Fenatran sua variedade de 
soluções sobre rodas. Uma unidade móvel com simulador virtual de tiros para 
capacitar profissionais da área de defesa e segurança foi a grande aposta da em-
presa para impactar o público do evento. Além desta novidade, a Truckvan expôs 
um semirreboque furgão carga segura blindado, com baú cofre para transporte de 
produtos de alto valor agregado.
 
VALECARD 
As expectativas otimistas da ValeCard, terceira maior empresa do setor de Gestão 
de Frotas do Brasil, foram confirmadas durante a Fenatran 2015.  Mais de 1,2 mil 
visitantes passaram pelo estande da empresa e tiveram a oportunidade de trocar 
ideias, soluções e inovações para Gestão de Frotas. A Plataforma Única de gestão, 
que integra todas as informações de abastecimento, manutenção, telemetria (ras-
treamento e monitoramento) e documentação (motorista e veículo), foi apresen-
tada durante a feira. 

POSITRON
A Pósitron, marca da PST Electronics e referência no segmento de segurança au-
tomotiva, levou à 20ª edição da Fenatran novidades nos produtos voltados à segu-
rança de carga, que passam a integrar novas tecnologias. Na ocasião, a companhia 
também apresentou ferramentas de logística e telemetria. Para cada segmento de 
negócio, a Pósitron oferece soluções completas e customizadas. Com fábrica pró-
pria na Zona Franca de Manaus, produz os hardwares e firmwares, desenvolve os 
módulos de rastreamento e os softwares de aplicação. 

MICHELIN 
A Michelin acaba de lançar o pneu Michelin X Line Energy Z, na dimensão 295/80 
R22.5, para atender as novas demandas do mercado de transporte rodoviário de 
cargas e passageiros. Indicado para todas as posições e otimizado para os eixos 
direcionais, o lançamento pode ser utilizado nos mais variados tipos de veículos, 
por médias e longas distâncias, e foi desenvolvido especialmente para trechos que 
combinem estradas retas e planas, e estradas com baixa incidência de curvas, acli-
ves e declives, com pisos asfaltados, em bom ou pelo menos razoável estado de 
conservação.

NOMA 
Uma das três maiores fabricantes de carretas da América do Sul apresentou diver-
sos lançamentos e todos os diferenciais tecnológicos da consagrada linha Fênix, 
estrela principal da Noma, que acaba de ser eleita a Marca Mais Desejada do País. 
Entre as novidades da Noma está o Rodotrem Basculante Alumínio de 41m3, o 
mais leve e resistente do mercado. Trata-se de um lançamento inédito no merca-
do brasileiro, capaz de proporcionar ganho real de pelo menos três toneladas por 
viagem ao transportador e ainda permite alcançar menor consumo de combustível 
quando trafegado vazio. Essa economia só é possível graças ao uso do alumínio 
como matéria prima e da tecnologia de Suspensão Pneumática que dão maior ren-
dimento quilométrico e de carga útil.

FENATRAN promove agenda positiva de negócios
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FENATRAN promove agenda positiva de negócios
DAF

A DAF Caminhões Brasil preparou uma exposição especial para a 20ª 
Fenatran. Mais esperado desde o lançamento do XF105, em 2013, o CF85 
faz sua estreia no mercado brasileiro durante o evento. O modelo atende 
clientes que necessitam de um caminhão robusto, econômico, confortável 
e adequado a viagens de curta e média distâncias. O pesado da DAF Ca-
minhões será comercializado nas versões 6x2 e 4x2, equipado com motor 
PACCAR MX 12,9 L, de 360 cv e 410 cv, transmissão ZF automatizada de 
16 velocidades e duas opções de cabine. 

Linha de motores - Após um investimento de R$ 60 milhões em 
infraestrutura e equipamentos, a DAF iniciou em novembro a produção 
dos motores PACCAR MX de 360 cv, 410 cv, 460 cv e 510 cv na unida-
de de Ponta Grossa. A linha está localizada no mesmo prédio onde são 
fabricados os XF105 e CF85, e foi projetada para atender à demanda 
dos modelos nos próximos anos.

VOLVO
Com o maior estande da feira, a Volvo apostou na Fenatran como 

plataforma essencial de negócios e montou 40 salas de reuniões.  
A empresa ofereceu novidades tais como o eixo 6x4 supressor, o cinto 
de três pontos, o dispositivo Dynafleet (software que em poucos mi-
nutos localiza o caminhão, via celular, atualizando informações sobre 
a performance do veículo e do motorista), e o programa Voar on Call 
(técnicos especializados 365 dias por ano, 24 horas por dia). A Vol-
vo levou também para a Fenatran sua linha completa de caminhões, 
com destaque para o FH16, mais potente e seguro, e novos serviços e 
soluções de transporte. Os veículos são dotados de uma variedade de 
tecnologias que os tornam os mais modernos e atualizados do setor. 

MOREFLEX 
A Moreflex acaba de lançar um aplicativo que calcula o custo por quilômetro roda-
do (CPK). O objetivo do APP é auxiliar os frotistas e os caminhoneiros a calcular 
e controlar o custo por quilômetro rodado de cada pneu e a identificar qual produto 
possui o melhor desempenho e oferece o melhor custo-benefício. O crescimento da 
empresa vem acompanhado de investimentos contínuos em qualidade, atendendo 
às necessidades de aumento na capacidade de produção, zelando pela agilidade na 
distribuição dos produtos e cuidando da preservação ambiental. 

CONTINENTAL 
A linha ContiHybrid™, a terceira geração de pneus de carga da Continental pro-
duzida no Brasil, foi um dos destaques da participação da empresa na Fenatran 
2015. Os novos modelos incorporam avançadas tecnologias que permitem a entre-
ga de uma quilometragem superior em até 20% e foram desenvolvidos para atender 
às duras exigências de ônibus e caminhões. Disponível inicialmente na medida 
295/80R22,5, o ContiHybrid™ HD3 entrará em produção na fábrica da Continen-
tal Pneus em Camaçari, na Bahia, a partir de março de 2016. 
 
AGRALE 
A Agrale acaba de lançar a sua linha 2016 de Comerciais Leves, com importantes 
novidades. A empresa apresenta três novos modelos – A7.500, A8.700 e A10.000 
- com uma inédita cabine e diversos itens como equipamentos de série. Moderna, 
funcional, leve e completa, a cabine é o grande diferencial dos novos modelos. Os 
novos caminhões complementam a família de veículos da marca, que já dispunha 
de uma funcional cabine estendida, e que passa a contar também com a opção 
de cabine totalmente metálica. Os veículos saem de fábrica com ar-condicionado, 
vidro e travas elétricas, piloto automático e acelerador manual, rádio AM/FM com 
entradas USB e cartão SD e dois alto falantes.

NTC LANÇA APLICATIVO DE FRETE 
A NTC&Logística acaba de inovar e, mais uma vez, é pioneira em inicia-

tivas do setor. Durante a 18ª edição do Prêmio NTC Fornecedores do Trans-
porte, realizado na Fenatran, lançou o aplicativo Frete Empresa NTC. A ferra-
menta desenvolvida pela entidade, com conteúdo do departamento técnico traz 
a facilidade de calcular referenciais de valores do frete em relação ao peso. Dis-
ponível para Android e, em breve, para iOS, o aplicativo é o primeiro produ-
to de um projeto maior, o NTC Digital, que contará com e-books, cursos onli-
ne e toda uma plataforma pensada para dar suporte aos profissionais do setor 
de transporte rodoviário de carga. O aplicativo é patrocinado pela MAN Latin 
America / Volkswagen Caminhões e Ônibus, e pode ser encontrado na PlayStore 
(Google) ou acessado em qualquer computador, no site portalntc.org.br/appfrete. 
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Desde o inicio de dezembro, os cami-
nhões da Jamef já não param nos postos 
fiscais ao entrar no Estado da Bahia, o 
que agiliza a entrega de encomendas no 
estado. A novidade é resultado da par-
ceria da Jamef Encomendas Urgentes 
com o Projeto Canal Verde, da Secretária 
da Fazenda da Bahia (Sefaz –BA), que 
tem como objetivo acelerar e otimizar o 
processo de fiscalização, acompanhando 
o fluxo de controle de mercadorias em 
trânsito, possíveis devido a nova realida-
de de documentos fiscais eletrônicos.

Na prática, as carretas que antes ti-
nham suas notas retidas nos postos fis-
cais, agora terão trânsito livre.  As pen-

A Pesquisa CNT de Rodovias 2015 
percorreu e avaliou mais de 100 mil 
quilômetros de rodovias pavimentadas 
por todo o país. Da extensão total das 
rodovias avaliadas 57,3% apresenta-
ram algum tipo de deficiência no esta-
do geral (isto quer dizer, da avaliação 
conjunta do pavimento, da sinalização 
e da geometria da via), sendo que 6,3% 
estavam em péssimo estado, 16,1% 
ruim e 34,9% regular. Em se tratando 

A Fenabrave tem visão mais otimis-
ta para o mercado de caminhões em 2016. 
Bem diferente do cenário negativo que pro-
jeta para automóveis e comerciais leves, em 
que prevê nova queda anual das vendas. A 
associação que representa os concessioná-
rios revendedores dos fabricantes calcula 
que a demanda por veículos comerciais de 
carga pode crescer quase 7% em relação a 
este ano, chegando a 75 mil unidades em-
placadas. Para o presidente da entidade, 
Alarico Assumpção Jr, a safra recorde de 
209 milhões de toneladas deve ajudar. São 
90 milhões de toneladas só de soja, que não 

A Mercedes-Benz está cada vez mais 
presente no dia a dia de quem trabalha 
com transporte pelas estradas do Brasil. 
Por isso, a fim de atender as demandas 
e as novas necessidades dos clientes, a 
empresa aprimora permanentemente o 
amplo leque de soluções que oferece ao 
mercado, tendo por base a maior linha 
de veículos comerciais e o mais abran-
gente portfólio de produtos e serviços 
de pré e de pós-venda. Aproveitando o 
lançamento dos novos caminhões rodo-
viários Actros – que foram apresentados 
a 2.000 pessoas, entre clientes, conces-
sionários e parceiros, no evento Merce-
des-Benz Solutions Week, entre os dias 
15 de outubro e 6 de novembro em sua 
fábrica de São Bernardo do Campo – a 
empresa apresentou uma série de no-
vidades de serviços diferenciais, como 
por exemplo, as oficinas da marca em 
grandes frotistas e em parceria inédita 
com a Ipiranga, o lançamento do Veloz, 
um serviço rápido de manutenção em 
até uma hora na oficina do concessio-
nário, além da Linha Collection, com 
novidades exclusivas na linha Trucks 
para os fâs e admiradores da marca. 
Tudo isso sem falar da nova alternativa 
para o cliente, o Consórcio Mercedes-
-Benz, que é um plano muito atrativo 
para veículos comerciais, o que inclui 
até o sorteio de três unidades da nova li-
nha do Actros e uma vanVito como ação 
de incentivo. A Mercedes-Benz também 
conta com novidades na linha de peças 
Alliance TruckParts, com o aumento do 
portfólio, expansão da distribuição e 
atendimento multimarcas, além do mais 
abrangente portfólio de pós-venda, com 
três linhas de peças de reposição, con-
tratos de manutenção, Fleetboard, assis-
tência 24 horas, lubrificantes da própria 
marca e cartão de consumo de peças, 
serviços e combustíveis.

Parceria entre Jamef e Projeto Canal Verde 
dências fiscais serão tratadas de modo 
eletrônico, o que traz mais segurança, 
agilidade e economia para as entregas.

“O projeto permite o acompanha-
mento do fluxo de mercadorias dos 
transportes com destino ao estado da 
Bahia. Os documentos fiscais transpor-
tados no veículo de carga serão 100% 
validados pelo Canal Verde, reduzindo 
o tempo de deslocamento e paradas em 
postos fiscais. No percurso São Paulo-
-Salvador a redução é significativa, 
conforme resultados obtidos a partir da 
etapa piloto, iniciada no final de 2014”, 
explica Luiz Fernando Mendonça, ge-
rente regional Nordeste da empresa.

Mercedes-Benz 
amplia oferta de 

produtos e serviços

Maior parte das rodovias avaliadas
 tem problema 

de segurança adequada e desempenho, 
o percentual ficou em 42,7% de acordo 
com a pesquisa. Em relação ao pavi-
mento, foram identificados 48,6% da 
extensão com algum tipo de deficiên-
cia. A sinalização apresenta problemas 
em 51,4% da extensão avaliada, e a 
geometria da via em 77,2%. Os proble-
mas das rodovias brasileiras tornam-se 
ainda mais graves com a constatação de 
que 86,5% dos trechos avaliados apre-

Fenabrave tem visão mais otimista
têm silo para armazenar, precisa ser levada 
até o porto pelos caminhões. Embora seja 
um resultado positivo após dois anos conse-
cutivos de queda, caso se concretize a pro-
jeção da Fenabrave ainda mostra um mer-
cado bastante deprimido em relação a anos 
anteriores, já que desde 2007 os volumes de 
caminhões vendidos no País giravam acima 
100 mil unidades/ano. A interrupção desses 
níveis de vendas acontece justamente em 
2015. A entidade estima que de janeiro a 
dezembro sejam emplacados 73 mil cami-
nhões no País, o que significará expressiva 
retração de 46,7%.

sentam rodovias simples 
de mão dupla. O principal 
objetivo da Pesquisa CNT 
de Rodovias é contribuir 
com o transportador rodo-
viário do Brasil, apontan-
do as deficiências e as ne-
cessidades de melhoria da 
infraestrutura das rodo-
vias por meio de avalia-
ção dessas características 
- pavimento, sinalização e 
geometria da via.
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Coluna Jurídica

O curso especializado para transporte de veículos de carga in-
divisível ou carga especial é obrigatório para todos os condutores 
que operam com estas cargas. Com o intuito de aperfeiçoar e atu-
alizar os instrutores do Sest Senat da Bahia e Sergipe, o Sindipe-
sa, com o apoio do SETCEB e da Ibéria Transportes, realizou no 
último dia 09 de dezembro, no auditório do Capit Gontran Gui-
marães Netto, unidade do Sest Senat, na Pituba, Salvador/BA, um 
treinamento sobre o assunto.

A abertura do evento ficou a cargo do vice-presidente Exe-
cutivo do Sindipesa, João Batista Dominici, quando apresentou 
dados sobre o setor de transporte de cargas indivisíveis e escla-
receu diversas dúvidas. “É de suma importância que o condutor 
para estar apto a dirigir nesta modalidade tenha o conhecimento 
das condições especiais de trânsito, sinalização do veículo e da 
carga, e outras medidas específicas de segurança para trafegar nas 
estradas, bem como para segurança de propriedade de terceiros e 
da própria rodovia”. 

Em seguida, o engenheiro Rubem Penteado de Mello, espe-
cialista no assunto fez uma palestra técnica e detalhada para os 
instrutores do Sest Senat.

Para a coordenadora de Desenvolvimento Profissional da en-
tidade, Therezinha Silva, esta parceria foi fundamental para me-
lhorar ainda mais a qualidade do curso oferecido pelo Sest Senat. 
“São atitudes como esta que nos faz ver que juntos podemos mo-
dificar a realidade de muitos”. 

IPTU 2016: 
A ILEGALIDADE CONTINUA!

(*) Carlos Eduardo Lemos de Oliveira

Em meio à pior crise financeira das últimas décadas, receberemos nós – castiga-
dos contribuintes – o boleto de IPTU/TRSD 2016, tendo sido aplicado um reajuste 
de 10,1% em relação ao valor cobrado no exercício anterior.

Certamente a tormenta econômica não autoriza o inadimplemento do tributo 
devido. Pagar o imposto municipal, antes de uma obrigação legal, é um dever moral 
e cívico de cada cidadão perante a coletividade. Mas é verdade, de outra sorte, que 
o dever de pagar tributos não pode ser agravado ao ponto em que se torne oneroso 
ou mesmo extorsivo.

É por isso que a Constituição Federal limita o poder de tributar, impondo aos 
Governos a obrigação de respeitar diversos princípios, como da legalidade, da ca-
pacidade contributiva, da não surpresa, entre inúmeros outros. Infelizmente, tais 
princípios não vêm sendo observados pela Prefeitura de Salvador nos últimos anos. 

Lembremos que em meados de 2013 o Poder Executivo de Salvador encami-
nhou à Câmara Municipal propostas de reforma do Código Tributário e de Rendas 
do Município do Salvador, resultando na promulgação, em tempo recorde, das Leis 
Municipais nºs 8.421/13, 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013, que alteraram signi-
ficativamente o regramento do IPTU exigido na Capital.

O propósito desta reforma do IPTU seria apenas atualizar a base de cálculo do 
tributo, supostamente defasada pelo tempo. Porém, a falta de um maior debate no 
âmbito da Câmara Municipal, a delegação ao Poder Executivo de matérias reserva-
das à lei, bem como inúmeros outros vícios materiais e formais, resultaram na dis-
torção por completo do IPTU em 2014, com casos de aumentos superiores a 1000% 
(mil por cento) em relação ao ano de 2013.

Depois de muita gritaria dos contribuintes, a Prefeitura recuou: manteve o au-
mento de 2014 (que foi parte do aumento pretendido) e decidiu “somente” corrigir 
o imposto de 2014 para os anos de 2015 e 2016, reajustando-o pelo IPCA. Teori-
camente, em 2017, todo o aumento pretendido pela Prefeitura será cobrado (veja o 
valor do IPTU com o aumento total no campo “IPTU lançado“ do boleto).

A estratégia da Prefeitura é absolutamente clara: o aumento gradual do IPTU 
até o valor final pretendido gera um efeito anestesiante no contribuinte. Faz lembrar 
muito da história do sapo na água fervente. Dizem que um sapo colocado num re-
cipiente com a mesma água de sua lagoa fica estático durante todo o tempo em que 
aquecemos a água, mesmo que ela ferva. O sapo não reage ao gradual aumento de 
temperatura e morre quando a água ferve. Será que este será nosso destino?!

Paralelamente, o Governo lançou uma campanha difamatória contra as ações 
que questionam o IPTU. Esta campanha se lastreia em dois argumentos básicos, 
quais sejam: de que o TJBA teria reconhecido a constitucionalidade do aumento 
do IPTU em Salvador; e de que o novo IPTU de São Paulo teria sido mantido pelo 
TJSP, decisão com grande repercussão nacional. Há ressalvas em relação a ambos 
os argumentos.

Em primeiro lugar, a decisão do TJBA se deu em liminar de uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade promovida pela OAB – Seccional Bahia. Ocorre que a liminar, 
diferentemente da sentença ou do acórdão, é uma decisão provisória, precária, que 
deve ser reavaliada quando do julgamento definitivo. Logo, os Desembargadores 
deverão necessariamente reavaliar o caso em um julgamento final, quando a liminar 
poderá ser mantida ou cassada. Apenas a título de esclarecimento, o TJSP concedeu 
liminar para suspender o aumento do IPTU e a revogou no julgamento definitivo. 
Nada impede que o mesmo ocorra na Bahia, em sentido inverso.

Em segundo, a matéria discutida nestas ações é de natureza constitucional e, 
portanto, será decidida em último grau pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, em 
que pese a relevância das decisões do TJBA (ou do TJSP), há sempre a possibilidade 
de reversão pelo Supremo Tribunal Federal.

Em terceiro lugar, a decisão final do TJSP acatando o aumento do IPTU não 
necessariamente tem repercussão no nosso caso. Isso porque a legislação do IPTU 
de Salvador difere daquela promulgada em São Paulo. Nosso Código Tributário, por 
exemplo, delega para Instrução Normativa (norma infralegal) o poder de indicar as 
faixas de tributação do IPTU na tabela progressiva, em absoluta contrariedade ao 
princípio da legalidade. Apenas este fato torna inconstitucional o IPTU de Salvador. 
Já em São Paulo, as faixas de tributação são disciplinadas por LEI, como exige a 
Constituição. Logo, existem vícios particulares em nossa legislação, que deverão ser 
analisados especificamente pelo Poder Judiciário.

Dito isso, não é momento de esmorecer. Os contribuintes devem questionar o 
IPTU de 2016, que traz os mesmos vícios dos exercícios de 2014 e 2015. E mais: de-
vem inclusive discutir o reajuste de 10,1% em relação ao ano anterior, considerando 
que em 2015 houve uma desvalorização imobiliária na Capital baiana. Como todos 
sabem, o IPTU incide sobre o valor venal do imóvel. Logo, ocorrendo desvaloriza-
ção do imóvel, o imposto deve acompanhar a perda de valor e ser reduzido (e não 
reajustado pela inflação). 

Cabe agora agir. O primeiro passo é apresentar contestação administrativa até a 
data de vencimento da cota única do IPTU. Depois, levar a questão à Justiça caso a 
Prefeitura não reconheça a ilegalidade da cobrança. Mas se nada for feito, me parece 
que a injustiça triunfará e morreremos como um sapo na água fervente, passivos e 
inchados!

(*) Carlos Eduardo Lemos de Oliveira
(Advogado Tributário e sócio da Nogueira Reis Advogados)

Transporte de Carga 
Indivisível é tema de palestra 

em Salvador
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MÃO DUPLA

ANIVERSARIANTES
DIESEL LIMPO
A qualidade do ar, principalmente nas grandes cidades brasileiras, está melhor, comemora o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA). Citando dados da Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis (ANP), o ministério destaca 
que o consumo do diesel S-10, o diesel "limpo", já alcançou 30% do mercado nacional. Com teor mais baixo de 
enxofre, o S-10 é considerado menos poluente e mais de 5.500 postos de combustíveis, ao longo das principais ro-
dovias brasileiras, contam com o novo combustível para o abastecimento da frota de transporte de carga. Números 
apresentados pela Associação Nacional dos Produtores de Veículos Automotores (Anfavea), afirmam que todos 
os veículos leves produzidos estão equipados com motores que atendem às exigências da fase L-6 do Proconve.

VI CAMPEONATO DE 
FUTEBOL DE SALÃO

No mesmo dia 
do encerramento do 
VI Campeonato de 
Futebol de Salão dos 
empregados em trans-
porte rodoviário de 
cargas, dia 19 de de-
zembro, foi realizada 
a confraternização 
dos rodoviários. Reu-
nidos nas instalações 
do Sest Senat, em 

MOVIMAT NORDESTE 
A Movimat Nordeste, realizada no mês de outubro, no Centro de Convenções de 
Pernambuco, em Olinda, apresentou soluções de armazenagem para o setor de lo-
gística. Uma das grandes novidades do evento, foi o sistema de galpões lonados 
modulados, apresentados pela Tópico, empresa líder em soluções de armazenagem. 
Entre os destaques esteve o galpão Duas Águas, que possui estrutura metálica, re-
vestimento em lona e não exige fundação – o que possibilita montagem em poucos 
dias – e tem estrutura modular, adaptando-se à necessidade de armazenagem de 
cada cliente. De acordo com Almir Narcizo, CEO da empresa, as soluções são efi-
cientes, flexíveis e tem menor custo quando comparadas aos galpões tradicionais de 
alvenaria. Com esse sistema de galpão é possível otimizar espaço e reduzir custos 
de construção.

IVECO
Seja na cidade ou nas rodovias, a frota de veículos de carga com mais de cinco anos de uso fica cada dia maior. 
Hoje em dia, circulam pelo país aproximadamente 100 mil veículos da Iveco nessas condições. E foi pensando 
em atender esse segmento que o setor de pós-venda da marca criou uma campanha que garante até 60% de 

Simões Filho, sob a batuta de Braulino Leite, presidente da Federa-
ção Interestadual dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do 
Nordeste, cerca de mil trabalhadores e suas famílias, puderam acom-
panhar a premiação do campeonato, quando foi consagrada campeã 
a equipe da empresa Primeira do Nordeste, que fechou o placar em 2 
x 1 contra a vice-campeã, a Expresso BR, ambas associadas ao SE-
TCEB. Em seguida todos puderam saborear um delicioso churrasco 
acompanhado de música e muita alegria.

DETRAN-BA
 “De Boa no Trânsito” é o slogan da campanha de verão que o Detran-BA está realizando em todo o litoral baiano, 
com o objetivo de conscientizar a população e ajudar a diminuir o número de mortes no trânsito. A campanha 
conta com o apoio da Policia Miliar, do Esquadrão Águia, do Batalhão de Polícia Rodoviária, da Associação 
dos Motociclistas da Bahia e da Associação dos Bicicleteiros do Estado da Bahia.As ações foram iniciadas em 
Arembepe, no município de Camaçari e de acordo com o diretor-geral do Detran, Maurício Bacelar, o local foi 
escolhido por estar no centro do Litoral da Bahia. Serão realizadas ações educativas nos principais eventos do 
estado, além de campanhas voltadas para ciclistas, motociclistas e também para quem pilota quadriciclos. 

JANEIRO
10 – Maria Ines R Mesquita – Modular Transportes
11– Enéas B Lima – Doc Express
12 – Mauro Massani – Cerama Transportes 
14 – Samia Najar Lee – Rajan Transp. Com. Ind. Ltda.
14 – Antonio A Freitas – Rafer Transp Rod. Carg Ltda. 
25 – Raphael Della Volpe Filho – Transp. Della Volpe Ltda.
28 – Simone C Arthuso – TrevisoServConstr Locação Ltda.
30 – Ruy Argeu A. Andrade – Transbahia Transp. Ltda.
31 – M Fernanda Simões – Locar Nordeste Transp. Guindastes

FEVEREIRO
03 – Júlio Simões – JSL Ltda.
04 – Ana Márcia Freire – Transp. Primeira do Nordeste Ltda.
04 – Sebastião Luz Soares – Fedex Brasil Log e Transp S/A
04 – Lucia Z Hahnemann – Transportes Mann Ltda
04 – Victor M S Ribeiro – TLL Transporte Ltda.
06 – Renato Massari – Cerama Transportes Ltda.
07 – Augusto César T. Baião – Wilson.Sons Logística Ltda
10 – Rogério L Caetano Fº – Concórdia Transp. Rodov. Ltda.
16 – Marina M Patrus – Patrus Transp Urgente Ltda
16 – Fábio Silva Garrido – Doc Express
19 – Ciro C L Carvalho – GocilServ Gerais Nordeste Ltda.
21 – Silvio D Carneiro Oliveira – SS Motos 
23 – Cláudio Henrique – Braspress Transp Urgentes Ltda.

MARÇO
03 – Manoel L Pinto – SGR Logística e Transporte Ltda.
05 – Rogério de Souza – Bahia Xpress Logistica Ltda.
06 – Tescon Nogueira – Transtap Transporte Ltda.
11 – AlitaL.A.Martins – Djam Transportes e Serv. Ltda.
18 – Osni Roman – SGR Logística e Transporte Ltda.
22 – Paulo Roberto C Santos – Pam Transp Cargas Ltda
23 – Maria Massari – Cerama Transportes Ltda.
25 – Maria A Melo Pereira – Fedex Brasil Log e Transp. Ltda.
27 – TúllioTossatti – Tuna Comercio Téc. Veíc. Ltda.

CARNAVAL
Desde o dia 15 de dezembro, os caminhões com comprimento acima de 6,5m, prestadores de serviço de mon-
tagem das estruturas do Carnaval 2016, como camarotes, postos de serviços e palcos, têm livre circulação em 
determinadas áreas da cidade. A permissão concedida pela Transalvador, por meio da Portaria 477/2015, vigora 
até o dia 29 de fevereiro de 2016.A Portaria também proíbe a realização dos serviços de carga e descarga, no 
período diurno, aos sábados e domingos, entre 10 de janeiro e 10 de março de 2016, no Largo do Farol da Barra 
e na Av. Oceânica, entre o Largo do Farol da Barra e a Rua Marquês de Caravelas. 

FORD
A Ford realizou recente-
mente um programa es-
pecial de demonstração 
dos caminhões Cargo 
das linhas pesado e ex-
trapesado, uma operação 
voltada para o conheci-
mento técnico de seus 
produtos para os prin-
cipais frotistas do País. 
O programa especial 
contou com a parceria da 

BRF, uma das principais empresas mundiais na área de alimentação, que inclui o 
uso prático de cavalos-mecânicos da marca, o pesado Cargo 1933 4x2 e o extra-
pesado Cargo 2842 6x2.

SCANIA
A Scania anuncia a venda dos seus primeiros oito caminhões blindados no Brasil. 
A Prosegur, empresa líder de segurança privada no Brasil e única do setor presente 
em todo território nacional, adquiriu os veículos apostando no segmento de car-
gas especiais com alto valor agregado. Os modelos Scania escolhidos foram dois 
cavalos mecânicos P 310 4x2 e seis semipesados P 310 6x2, que trazem como 
vantagens a alta robustez dos eixos dianteiros e traseiros, uma capacidade técnica 
de 7.100 kg de transporte e suspensão pneumática nos eixos traseiros de fábrica. A 
suspensão a ar garante dois benefícios: maior proteção e facilidade no embarque e 
desembarque da carga com quatro alturas diferentes.

desconto na aquisição de 
peças genuínas para veí-
culos fabricados até 2010. 
A ação, batizada de “Iveco 
Novo de Novo”, acontece 
até dezembro deste ano e 
disponibiliza o desconto 
para os itens comprados 
nas concessionárias autori-
zadas distribuídas por todo 
o Brasil.

O portal de transporte e logística
www.transportedigitalnews.com.br
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PLANTÃO 
JURÍDICO 
SETCEB
 ÁREA 

TRABALHISTA

Quintas-feiras 
8h00 às 12h00

juridico@setceb.com.br 
(71) 3525.0788

FREIO DE MÃO

LOMBADA

BRIDGESTONE 
Para o caminhoneiro economizar na hora da troca, a Bridgestone está lançando a 
promoção “Desconto Progressivo Bridgestone”, que vale de outubro a dezembro 
na compra dos pneus para ônibus ou caminhão das marcas Bridgestone e Firestone. 
O desconto é de R$ 80 na compra de dois pneus e R$ 180 na aquisição de quatro. 
Quem levar oito pneus ganha R$ 400 de desconto. A promoção é válida para os 
pneus 295/80R22.5 e 275/80R22.5 adquiridos nos centros BTS participantes. 

HYUNDAI  iX35
Com visual renovado, novas configurações de equipamentos e mantendo o exce-
lente pacote de itens de série, além de muito conforto e requinte, a Hyundai CAOA 
apresenta a nova linha do Utilitário Esportivo New iX35Flex.Além de seu novo 
design arrojado e esportivo, foram mantidos atributos como conforto, requinte, 
desempenho, baixo consumo e reduzido nível de emissão de poluentes. Pioneiro 
entre os veículos da Hyundai a disponibilizar motores bicombustíveis, no Brasil, o 
New iX35 Flex é equipado com um eficaz motor 2.0 Flex de 16 válvulas que gera 
até 167 cv, totalmente adaptado às condições brasileiras e com uma ampla gama 
de itens de série e oferecendo a melhor relação custo-benefício de sua categoria. 
O veículo possui ainda o câmbio automático de seis marchas com possibilidade de 
trocas sequenciais.

AUDI
O A3 Sedan 2.0, segundo 
veículo a ser fabricado 
na planta de São José dos 
Pinhais, reforça a linha do 
modelo mais vendido pela 
marca no país. A versão 
topo de linha Ambition do 
A3 Sedan traz uma lista 
de equipamentos de série 
recheada, amplo espaço 
interno e o acabamento so-
fisticado, marca registrada 

FOCUS 
A Ford comemora mais um marco significativo em sua linha de veículos globais: 
o Focus completa 15 anos de presença no Brasil. Recentemente, foi lançada no 
mercado brasileiro a terceira geração do Focus, nas versões Hatch e Fastback, tra-
zendo padrões inéditos de segurança e tecnologia. Reconhecido pelas tecnologias 
de segurança, dirigibilidade, conforto e design, o carro tem sido uma vitrine dos 
avanços de engenharia da Ford, que o tornaram líder mundial de vendas em vários 
momentos nos últimos anos

NOVO HB20 
Um dos lançamentos mais esperados deste ano, o novo Hyundai HB20 hatch está 
disponível para test-drive na concessionária CAOA de Lauro de Freitas, município 
da Região Metropolitana de Salvador. O novo HB20 recebeu atualização em sua 
identidade visual, ampliou a lista de itens de série, suas opções de transmissão, 
manual e automática, foram modernizadas e o modelo ganhou ainda uma inédita 
conectividade com smartphones. O hatchback tem preços a partir de R$ 38.995,00, 
já com vidros elétricos dianteiros e travas elétricas nas quatro portas.

 FORD 
A Ford foi a marca que mais cresceu no competitivo segmento de caminhões leves 
e semileves, dentro da atual conjuntura econômica para os veículos comerciais 
no Brasil. No acumulado do ano, a participação da Ford na indústria aumentou 5 
pontos percentuais quando comparado com o mesmo período do ano passado. Ao 
anunciar este resultado, a Ford destacou também a volta do Finame simplificado 
para o financiamento de caminhões, anunciada pelo BNDES dentro do Programa 
de Sustentação do Investimento (PSI) e Procaminhoneiro, até o final do ano.O Fi-
name simplificado agiliza o processo de emissão de crédito. Com ele, o próprio 
agente de crédito pode liberar o faturamento, diferentemente do modelo convencio-
nal, que exige a aprovação do BNDES. Outra boa notícia é que ele tem validade até 
dezembro, trazendo mais confiança para uma recuperação do mercado no último 
trimestre

VOLVO 
O Grupo Volvo, que fabrica no Brasil caminhões e chassis de ônibus, está celebran-
do a produção de 300 mil veículos em sua planta de Curitiba, sede latino-americana 
da empresa. O veículo é um caminhão extra-pesado FH 4x2, com motor de 540cv, 
equipado com caixa de câmbio eletrônica I-Shift, rodas de alumínio e cabine alta 
XL. A fábrica paranaense começou a funcionar em 1979, quando foi montado o pri-
meiro veículo no País, um chassi de ônibus modelo B58. Um ano depois, iniciou-se 
a produção de caminhões, com a montagem do modelo N10, com motor de 260cv. 

• Beijo não mata a fome, mas abre o apetite.

•  Às vezes o herói é o que não teve tempo de 
   correr antes.

• Mulher é como horóscopo: nunca dá certo, mas
  é bom dar sempre uma olhadinha.

VITO
A inédita linha Vito – consagrada na Europa e que irá trazer um novo conceito para 
o segmento de comerciais leves na América Latina – faz sua estreia no Brasil. Com 
PBT de 3.050 kg, ela chega ao mercado nos modelos furgão para transporte de car-
gas (Vito111 CDI turbo diesel) e van de passageiros em duas versões: VitoTourer 
119 Comfort (8+1) e VitoTourer 119 Luxo (7+1), ambas com motor turbo flex.

da fabricante alemã. O motor 2.0 TFSI reúne tecnologias modernas para oferecer 
um ótimo desempenho, com potência de 220 cv e torque máximo de 350 Nm. Com 
esse conjunto, o sedã acelera de 0 a 100 km/h em 6,9 segundos e chega aos 250 km/h 
de velocidade máxima.




