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Site do SETCEB foi lançado 
durante jantar

Durante o jantar 
de confraternização 
que reuniu 
empresários, 
autoridades e líderes 
sindicais do setor de 
transporte de 
cargas e logística 
da Bahia, no último 
dia 15 de dezembro, 
foi lançado o site 
do SETCEB. “Com 
design moderno, 
o projeto tem tudo 

para se tornar uma peça fundamental para facilitar o dia-a-dia das empresas 
associadas à entidade”, acredita o presidente Antonio Siqueira. Confira detalhes 
do evento na página 3.

Operação de carga e descarga e 
circulação de caminhões em Salvador 

contam com novas regras. Pág. 2

FENATRAN 2011
     O tema da 18ª. edição da Fena-
tran – Salão Internacional do Trans-
porte e Logística foi “Transporte na 
rota da sustentabilidade”. Durante 
os cinco dias do evento, mais de 55 
mil visitantes conheceram de perto 
os produtos e tecnologias mais mo-
dernas e sustentáveis desenvolvidas 
especialmente para o controle de 
poluentes. Leia detalhes nas pági-
nas 6 e 7.
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E  X  P  E  D  I  E  N   T  E

     As privatizações das estradas baianas já estão dando o que 
falar. 
      Desde que assumiu o poder central, em Brasília, o gover-
no do PT implantou o modelo da menor tarifa e não o mesmo 
modelo adotado pelo PSDB, ou seja, que obrigava as empresas 
concessionárias a terem que fazer investimentos necessários de 
imediato nas rodovias, independente do valor arrecadado nas 
praças de pedágios.
     Como o modelo escolhido pelo PT em nosso Estado foi o de 
menor tarifa, onde os investimentos são de longo prazo e não de 
prazos imediatos ou de curto prazo, estamos hoje assistindo o 
que não esperávamos.
     Imaginávamos que com as privatizações tivéssemos de ime-
diato a melhoria nas rodovias, inclusive na principal ligação 
de Feira de Santana a Salvador, essencial eixo de ligação do 
tráfego de quem vem do sul do País para a capital baiana, para 
o Centro Industrial de Aratu e Pólo Petroquímico de Camaçari. 
Porém, estamos vendo outro cenário.
     Foi por esta razão que a população revoltada com a bura-
queira que se instalou na BR-324 depois das últimas chuvas, 
acionou o Ministério Público. Porém nada pôde ser feito, pois 
o contrato com certeza está deixando bem claro que neste pri-
meiro momento, a concessionária terá a obrigação de manter as 
estradas livres de buracos, porém, em cima da mesma malha de 
asfalto que encontrou. Baseando-se nisto, as únicas obras que 

foram realizadas pela concessionária foram as praças de pedá-
gio e operações tapa-buracos.
    Quando teremos investimentos para valer, só DEUS, ou me-
lhor, só o contrato da concessão poderá nos dizer, mas parece 
que o mesmo é guardado a sete chaves, pois o governo do Es-
tado, mesmo com todo o apelo da população, foi incapaz de 
divulgá-lo para esclarecer a mesma.
    Este exemplo da Bahia não é o único do País, pois vejamos:
    A privatização da Rodovia Fernão Dias, principal ligação de 
Belo Horizonte com São Paulo, foi feita desta mesma forma. A 
principal construção que é o Contorno Rodoviário da cidade 
de Betim, previsto para este ano de 2011, cujo objetivo é retirar 
o tráfego de caminhões e ônibus no centro urbano, foi adiado 
para o final de 2013.
    A construção do Contorno Rodoviário da cidade de Floria-
nópolis em Santa Catarina, previsto para 2012 foi adiado para 
2015.
    Na Régis Bittencourt, principal ligação de São Paulo com o 
sul do País, no trecho da Serra do Cafezal, a pista por incrível 
que pareça ainda é simples, a duplicação ainda não começou e 
os acidentes e mortes são constantes.
     A realidade da região Sul é pior ainda. Depois das privatiza-
ções das estradas os acidentes aumentaram em 42 %.
    Este é o resultado das privatizações baratinhas...
   É obvio que não queremos pedágios caros. Queremos sim, 
estradas pedagiadas com investimentos imediatos para termos 
mais segurança no trânsito e melhor produtividade.
   O que o governo fez foi transferir para iniciativa privada a 
obrigação de um dia melhorar nossas estradas, já que ele sabia 
que nunca iria conseguir. 
    Portanto, para nós que trafegamos pelas estradas na Bahia, 
só nos resta esperar e aturar...

      A operação de carga e descarga de Salvador a partir de agora conta 
com novas regras fazendo com que a cidade não fique desabastecida.  
De acordo com Antonio Siqueira,  presidente do Sindicato das Empre-
sas de Transporte de Cargas do Estado da Bahia – SETCEB, depois 
de tantas reivindicações e reuniões junto aos diversos órgãos públicos, 
como Transalvador, Câmara Municipal e Prefeitura de Salvador, “con-
seguimos chegar num consenso para que a operação de carga e descar-
ga continue sendo feita em Salvador.  Foi um ganho para o setor e para 
toda a população, caso contrário realmente a cidade estava correndo o 
risco de ficar desabastecida”, comemora o presidente.
     O decreto 22.384, assinado pelo prefeito João Henrique e publi-
cado no Diário Oficial do Município, leva em consideração aspec-
tos relativos à segurança, fluidez, meio ambiente e logística para 
ampliar a qualidade de vida da população e a eficiência do processo 
produtivo.
    De acordo com o novo decreto, as empresas têm 30 minutos para 
as operações de carga e descarga, podendo ser prorrogável por igual 
período, uma única vez, mediante o pagamento do estacionamento 
rotativo, quando houver e estabelece diferentes horários para pistas 
de sentido único e de sentido duplo, com uma ou mais faixas.

Operação de carga e descarga em Salvador 
conta com novas regras

     O Decreto 22.383 de 23 de novembro de 2011, que es-
tabelece normas para a circulação de caminhões e tratores 
no município de Salvador não contempla os caminhões com 
destino ao Porto de Salvador ou procedente do mesmo com 
destino à BR-324 que utilizam a Av. Mario Leal Ferreira 
(Av. Bonocô). De acordo com o presidente do SETCEB,   
Antonio Siqueira, este decreto em substituição ao anterior, 
veio para ordenar a circulação de caminhões na cidade e 
com isso, melhorar o trânsito de nossa cidade no horário de 
pico. “O decreto anterior que estava suspenso por liminar 
não contemplava a realidade da cidade de Salvador e estava 
prejudicando a economia baiana, proibindo o escoamento de 
carga pelo porto de Salvador”, acrescenta.

Novo decreto ordena circulação 
de caminhões
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E             mpresários baianos do setor de
                transporte rodoviário de cargas, au-
toridades e convidados, estiveram reunidos 
durante jantar de confraternização do Sindi-
cato das Empresas de Transporte de Cargas 
do Estado da Bahia – SETCEB, no último 
dia 15 de dezembro, no salão de eventos da 
Casa do Comércio, em Salvador. 
      Na abertura do evento, o presidente da 
entidade, Antonio Siqueira discorreu sobre 
o andamento do setor durante o ano de 2011 
dizendo que foi um ano muito complicado, 
“mas acabamos sendo brindados com os 
dois decretos municipais: um que regula-
menta as operações de descarga e descarga 
e o outro, que dita as regras sobre a circula-
ção de caminhões na cidade de Salvador”. 
O presidente do SETCEB concedeu a pala-

Site do SETCEB é lançado 
durante jantar de confraternização

vra ao presidente do SETCONTEINERS, 
José Rubem Souza, que também comemo-
rou esta conquista do setor. Por outro lado, 
o presidente da Federação dos Trabalhado-
res de Transporte de Cargas, Braulino Sena 
Leite, agradeceu aos empresários pela boa 
convivência em 2011. Siqueira também 
agradeceu a presença do presidente do 
Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos, 
Fernando Lucena, dizendo que o tripé tem 
que estar completo. “A empresa, o empre-
gado e os autônomos tem que estar lado a 
lado para a prestação de um bom serviço de 
transporte de cargas”.
      Durante o jantar também foi lançado o 
site do SETCEB. “Com design moderno, o 
projeto tem tudo para se tornar uma peça 
fundamental para facilitar o dia-a-dia das 

SITE SETCEB  
O site contempla seção institucional, acesso à links de interesse do setor, leis, de-
cretos e portarias, convênios, edições on line do Jornal Bahia Transporte, link para 
elaboração de rotas de viagem, consultas para contratação de frete para o interior do 
Estado, bem como para todo o País, além de página para contato com a entidade. No 
site também a empresa de transporte poderá emitir a contribuição patronal sindical e 
a contribuição patronal assistencial. As Convenções Coletivas de Trabalho também 
estarão disponíveis para consulta. Faça uma visita no endereço www.setceb.com.br.

empresas associadas à entidade”, conclui 
Siqueira.
      “O dia do samba nasceu na Bahia” foi o 
tema do jantar deste ano, que contou com a 
participação de dançarinos e animação dos 
músicos Roberval Santos e Farofa. O jantar 
foi patrocinado pela Via Bahia Concessio-
nária de Rodovias e OnixSat Rastreamento 
de Veículos e apoio da Geste Web Informá-
tica e da Veica Sistemas de Transporte. 
     Dentre os convidados presentes esta-
vam o presidente do SETCARFS, Edson 
Sobrinho, presidente do SEDICS, George 
Freire, presidente do SERGRE, Miguel Diz 
Gil, coordenador do CEDECA, Waldemar 
Oliveira e o sócio benemérito e um dos fun-
dadores do SETCEB, Gontran Guimarães 
Netto. 
     Para animar um pouco mais o even-
to, algumas empresas ofereceram brindes 
que foram sorteados, dentre elas a OnixSat 
Rastreamento, Rajan Transportes, Concór-
dia Transportes, Rodoviário Ramos, Patrus 
Transporte, Restaurante Fundo de Quintal, 
Hotel Golden Tulip, Hotel Pestana Bahia, 
Publinil Comunicação e Setcarfs.
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Palestras
    “O Brasil está correndo um sério risco de dar certo”. Foi com 
essa frase que Lúcia Hypólito, jornalista, cientista política e co-
mentarista da rádio CBN, iniciou sua palestra no segundo dia do 
IV Encontro Nacional da ComJovem. Com o tema “Cenários e 
Desafios da Política Brasileira”, Lucia falou para uma platéia en-
tusiasmada sobre os gargalos políticos do Brasil e em relação ao 
tema desordem logística, a palestrante citou vários exemplos de 
como o Brasil é carente de infraestrutura e que há 50 anos vem 
tomando as decisões erradas no setor de transporte. 
     Paulo Storani, ex-capitão do BOPE que serviu de inspiração 
para o ator Wagner Moura interpretar o Capitão Nascimento, pro-
tagonista do filme Tropa de Elite, abordou o tema “Construindo 
uma Tropa de Elite. Storani antes de tudo, definiu o conceito de 
tropa de elite e fez a platéia refletir. “Tropa de resultado. Reúne os 
melhores no ramo. Mas se não houver resultado, o objetivo não 
terá sido cumprido”.  A palestra do maestro João Carlos Martins 
finalizou as atividades intelectuais do IV Encontro Nacional da 
ComJovem com chave de ouro, quando os empresários se emo-
cionaram com a sua história de superação e paixão pela música.

Bahia foi palco de Encontro 
de Gerações do TRC

       Durante 3 dias , de 24 a 27 de novembro, mais de 250 empre-
sários de transporte de cargas de todo o País estiveram reunidos 
no Resort Iberostar, na Praia do Forte, litoral norte da Bahia, para 
participar do IV Encontro Nacional ComJovem – Encontro de 
Gerações de Empresários do Transporte Rodoviário de Cargas.
    A quarta edição contou com vasta programação, além da 
confraternização e entretenimento. O evento foi realizado pela 
NTC&Logística, com o apoio do Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas do Estado da Bahia – SETCEB e da Confe-
deração Nacional do Transporte – CNT e patrocinado pelas em-
presas Bridgestone Bandag, Castrol, Cummins, Ford Caminhões, 
Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Omnilink, Pirelli e Scania.

     A necessidade de que o País implante um projeto de renovação 
de frota de caminhões foi defendida por representantes do setor de 
transporte de cargas que participaram do II Encontro Jurídico dos 
Sindicatos dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários da Re-
gião Nordeste, entre os dias 17 e 18 de novembro, em Salvador.
     O evento realizado pela Federação dos Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários do Nordeste contou com o apoio do Sin-
dicato das Empresas de Transporte de Cargas do Estado da Bahia 
– SETCEB.
     O presidente do SETCEB, Antonio Siqueira iniciou sua pa-
lestra no encontro, cujo tema foi  “O risco do envelhecimento da 
frota – A manutenção da frota brasileira é eficiente para garantir e 
manter a segurança nas estradas do Brasil?”, dizendo que o setor 
tem uma grande expectativa em relação à renovação da frota e 
ressaltou a necessidade de envolvimento também do poder públi-
co na questão.
     “O Brasil atravessa um momento delicado em sua infraestru-
tura. Para poder atender à possível demanda que se espera, com 
o crescimento da economia, precisamos de veículos que estejam 
preparados para isso. Temos uma frota sucateada e alguma coisa 
precisa ser feita, como ocorreu em outros países”, afirma Siquei-
ra.

Porto de Salvador recebe modernos portêineres

Renovação de frota 
é necessária

    O Porto de Salvador recebeu três modernos portêineres, para movimentação dos contêineres entre o cais e o navio, e 
seis novas pontes rolantes sobre rodas (RTGs - Rubber Tyred Gantry). A entrega dos equipamentos, importados da China 
pela Tecon Salvador, foi acompanhado pelo governador Jaques Wagner. 
   Com essa aquisição, o Porto de Salvador avança na modernização da infraestrutura e o Terminal de Contêineres se 
posiciona para receber os maiores cargueiros do mundo. A compra representa investimento de R$ 180 milhões, que inclui 
as obras de ampliação e dragagem. São R$ 160 milhões no terminal portuário e R$ 20 milhões no depósito de vazios, 
localizado em Porto Seco Pirajá. 
Benefícios – O investimento teve apoio do Governo Federal, via Reporto (programa que garante a isenção de impostos 
para aquisição de equipamentos portuários), e do Governo da Bahia, via isenção de ICMS. Com os novos equipamentos, 
a utilização do espaço do terminal será otimizada – resultando em ganho de 30% – e possibilita ainda aumento da produ-
tividade de carga e descarga, além da redução do custo do frete.

     O presidente do SETCEB ressaltou que o assunto é importante 
não só para se reduzir os custos do transporte, para se gastar me-
nos combustível e para se melhorar a questão ambiental. Mas é 
fundamental renovar a frota de veículos também para se reduzir 
os acidentes.
     “A segurança de um país está nas mãos de uma economia forte, 
e a segurança do povo que anda nas ruas e rodovias está ligada a 
veículos em condições de circular. Nossa expectativa é que com 
este Encontro possamos discutir mais o assunto, na busca de se 
encontrar uma solução para o País”, avalia.
     Siqueira ainda defendeu que através de um projeto de renova-
ção de frota, os caminhoneiros autônomos possam financiar seus 
caminhões, mas por outro lado, afirma que é preciso contemplar 
a destinação correta para a sucata dos caminhões retirados de cir-
culação.
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Transporte na Rota da Sustentab
     A  Fenatran - Salão Internacional do Transporte e 
Logística é o principal evento brasileiro no segmento 
e um dos cinco maiores do mundo na área de produtos 
e serviços destinados aos transportadores de cargas em 
diversos modais e operadores logísticos. Durante os 
cinco dias do evento, entre 24 e 28 de outubro, no Pa-
vilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo, mais 
de 55 mil visitantes ficaram por dentro das novidades 
e conheceram de perto os produtos e tecnologias mais 
modernas e sustentáveis, desenvolvidas especialmente 
para controle de poluentes. O tema da 18ª edição da 
Fenatran foi “Transporte na rota da sustentabilidade”. 
Confira abaixo as novidades:

SHACMAN 
A chinesa Shacman dá início às suas 
atividades comerciais no Brasil ofe-
recendo uma linha composta de cinco 
modelos desenvolvidos especialmente 
para o mercado brasileiro. A empresa 
apresentou na Fenatran três cavalos 
mecânicos e dois caminhões chassi que 
visam atender às demandas dos mais 
variados segmentos do transporte rodo-
viário e fora de estrada. O carro-chefe 
no Brasil é o TT 420 6×4. Trata-se de 
um caminhão idealizado para tracionar 
composições duplas, como bitrens. Há 
ainda as opções de cavalo TT 385 6×4 e 
TT 385 4×2. Segundo o diretor comer-
cial da Metroshacman, João Capussi, 
a meta inicial da empresa é vender um 
lote de mil veículos até o final de 2012.

RENAULT
A maior parte do estande da Renault na 
Fenatran 2011 foi ocupada pela gama 
Master –que reflete a filosofia da Re-
nault de oferecer verdadeiras unidades 
móveis de trabalho autônomas, dotadas 
de equipamentos para a realização das 
tarefas de diferentes tipos de especia-
lização. Em se tratando do segmento 
de furgões leves (FU3), a gama Master 
agora está completa, com opções para 
os mais variados usos e necessidades 
de pessoas físicas ou jurídicas: Chassi-
Cabine, Furgão, Minibus, transforma-
dos e Vitré, com chassis curtos, médios, 
longos e tetos altos ou baixos.

AGRALE
A Agrale aproveitou a FENATRAN para 
lançar sua mais nova linha de caminhões 
e utilitários já com motores adequados ao 
PROCONVE P7. Com o bom desempe-
nho em 2011, a empresa comemora bons 
resultados e prevê crescimento para o fi-
nal do ano - só nos sete primeiros meses 
deste ano a Agrale registrou um cresci-
mento de 24% no segmento de leves e 
mais de 30% no segmento de médios. 
Outra novidade foi a nova cabina com 
características ergométricas que propor-
cionam mais conforto.  

IVECO
A Iveco surpreendeu na Fenatran com 
um novo caminhão extrapesado da 
marca. Trata-se do Iveco Stralis Active 
Space, um novo conceito de veículo que  
reúne amplo espaço e conforto de cabi-
ne, com um painel exclusivo e elegante, 
que amplia o pacote luxuoso do modelo. 
São três opções de motorização, com 
440, 480 e 560 cv, este o mais potente 
motor Iveco na América Latina. O Stra-
lis Active Space será lançado no ano que 
vem e faz parte da nova geração de ca-
minhões Iveco batizada ECOLINE. 

INTERNATIONAL
A NC² e Navistar América do Sul 
apresentaram o novo caminhão-con-
ceito mundial que está sendo desen-
volvido para o Brasil: o International 

 SCANIA
A Scania apresentou o caminhão P 
270, único modelo movido 100% a 
etanol de produção nacional. O semi-
pesado integra o pacote de lançamen-
tos da linha 2012 e a estratégia global 
de oferecer soluções mais susten-
táveis para o transporte rodoviário. 
A tecnologia de baixo carbono dos 
motores a etanol já é empregada em 
ônibus da marca, reduz em até 90% a 
emissão de C02 e atende a legislação 
a de emissão de poluentes Euro 5, 
que entra em vigor no Brasil a partir 
de janeiro de 2012. Outro diferencial 
do motor é que ele dispensará o uso 
de ARLA 32 (Agente Redutor Liqui-
do Automotivo). Dentre outras ino-
vações a Scania apresentou a linha 
de caminhões V8 que seguem a nova 
legislação ambiental, o Proconve P7.

FOTON
A Foton Aumark do Brasil, que faz seu 
lançamento oficial durante a Fenatran 
2011 inaugura no Brasil uma nova era 
dentro no mercado de veículos comer-
ciais leves e semileves. Os três veícu-

MICHELIN

AeroStar. Além desse modelo, a fa-
bricante norte-americana disponibi-
lizou em seu estande, os seus atuais 
veículos produzidos e comercializa-
dos no Brasil, o 9800i e o DuraStar 
com motorização Euro V.

los apresentados pela empresa na feira, 
responsáveis por essa transformação do 
mercado nacional são os modelos da 
Linha Aumark – 1031, 1051 e 1089 –, 
com PBT (Peso Bruto Total) de 3.5, 6.5 
e 8.5 toneladas, respectivamente.

FORD
O FordTrac, um sistema de rastreamen-
to e telemetria, desenvolvido especial-
mente para caminhões, foi uma das 
novidades da Ford, durante a Fenatran. 
O sistema traz ferramentas avançadas 
para que o transportador faça o monito-
ramento em tempo real e possa geren-
ciar sua frota à distância. O FordTrac 
combina funções de telemetria, logísti-
ca e segurança, que representam muitas 

A Michelin expôs na Fenatran o pneu 
275/80 R22.5 Michelin X Multiway 
XZE, que também será oferecido ao 
mercado com a Oferta Vida Total, além 
da banda de rodagem Michelin X Mul-
tiway XZE para recapagem no serviço 
exclusivo Michelin Refill. 
A Oferta Vida Total é uma promoção da 
Michelin que permite o máximo apro-
veitamento da vida útil dos pneus. Ao 
adquirir a oferta o cliente tem um bônus 
de recapagem para o serviço Refill, ex-
clusivo para carcaças Michelin, ou ainda 
para o serviço Recamic, além de uma 
inédita garantia contra danos acidentais. 
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ilidade foi o tema da Fenatran 2011

DAF 
A Daf Caminhões Brasil,  empresa da 
Paccar, estréia no mercado brasileiro 
de caminhões apresentando sua linha 
de produtos na Fenatran, o LF, o CF e o 
XF. Os caminhões da empresa desenvol-
vidos para o Brasil serão montados na 
nova fábrica que começará a ser constru-
ída ainda este ano, em Ponta Grossa, no 
Paraná. Quando a fábrica da Daf entrar 
em operação em 2013, a produção terá 
início com o XF-105, imediatamente 
seguida dos modelos CF, e depois pela 
série de distribuição LF.

HYUNDAI  
Os visitantes da Fenatran puderam 
conferir no estande da Hyundai Caoa, 
o novo caminhão leve HD78, produ-
zido na fábrica de Anápolis, Goiás. 
Além do HD78, também foram exibi-
das quatro unidades da caminhonete 
HR, dentre elas, configurações com 
baú refrigerado, voltado para empre-
sas que atuam no ramo de frigorifica-
dos, ambulância, lanchonete e com 
baú de carga seca com porta rollup, 
o qual pode ser utilizado por lojas de 
móveis devido à grande facilidade de 
carga e descarga em espaços peque-
nos.

MAN
A MAN Latin America apresentou 
para frotistas e transportadores au-
tônomos da América Latina os seus 
projetos sustentáveis para países 
emergentes durante a Fenatran:  o 
Volkswagen Constellation, o pri-
meiro caminhão híbrido do Brasil, o 
extrapesado TGX,  o primeiro MAN 
diesel-etanol em todo o mundo e 
o Volkswagen que testou o  Ultra 
Clean Diesel, biodiesel de segunda 
geração produzido exclusivamen-
te para a montadora. As novidades 
da sua linha de caminhões 2012 
Volkswagen e MAN com tecnologia 
Euro 5 também foram destaque na 
feira. A montadora passa a oferecer 
uma linha completa com modelos de 
5,5 a 74 toneladas de peso bruto to-
tal, todos produzidos no Brasil. 

VOLVO
A Volvo apresentou a terceira gera-
ção da linha VN pesados e semipe-

MERCEDES-BENZ
O lançamento da linha de caminhões 
2012 da Mercedes-Benz marca a che-
gada ao mercado da inédita família 
Atron, sucessora da atual Linha Tra-
dicional de médios, semipesados e 
pesados. O grande destaque é a ma-
nutenção da cabina semiavançada 
para alguns modelos, o que atende à 
preferência de expressiva parcela de 
clientes, agregando ainda mais arro-
jo e modernidade ao design externo 
e também mais conforto e pratici-
dade ao seu aconchegante ambiente 
interno. O novo caminhão médio 
Atron 1319 4×2 e o semipesado 2324 
6×2, assim como o pesado 1635 4×2 
cavalo-mecânico, foram as atrações 
do estande da marca na Fenatran.  A 
nova família Atron também se desta-
ca pela avançada tecnologia BlueTec 
5 e pelos motores mais potentes, eco-
nômicos e ecológicos, que atendem 
ao PROCONVE P-7. 

FIAT
Nesta edição da Fenatran, o tema do es-
tande da Fiat esteve focado em logística 
e versatilidade. E para mostrar estas ca-
racterísticas, os 22 veículos foram ex-
postos sobre um mapa que simula uma 
grande metrópole em todo o estande. 
Com este contexto a marca explorou 
toda a eficiência de seus veículos co-
merciais em versatilidade, praticidade, 
tecnologia e inovação, dentre eles, o 
Ducato, o Doblò, o Fiorino e a picape 
Strada. Na mostra, um dos modelos que 
ganhou posição de destaque, e que está 
chegando ao mercado, é o Fiat Doblò 
Teto Alto. 

RANDON
A Randon expôs na Fenatran a Li-
nha R, conjunto de inovações im-
plementadas nas diversas famílias 
de produtos, fruto de uma série de 
agregados tecnológicos que garan-
tem maior produtividade e eficiên-
cia aos produtos.  A Randon apre-
sentou também dois produtos da 
linha leve, a Carroceria Carga Seca 
e a Carroceria Furgão Carga Geral 
Duralumínio, desenvolvida em di-
mensão compacta, e o Semirreboque 
Carrega-tudo Multiuso. 

CHANGAN
A marca Chana, lançada ao mercado 
brasileiro em 2006 decidiu adotar o 
nome originário da companhia, Chan-
gan. Durante a Fenatran apresentou as 
linhas de mini utilitários composta por 
5 versões, a Mini Star, que traz um mo-
tor à gasolina de 970 cc e suas versões 
tem capacidade de carga de até mil kg 

vantagens operacionais.A Ford também 
apresentou em seu estande a nova linha 
Cargo 2012.

sados  na Fenatran e disponibilizou 
um caminhão para que os visitantes 
pudessem experimentar a nova tec-
nologia com motor Euro 5 ao redor 
do Anhembi, em São Paulo, através 
da “Fenatran Experience”. Além de 
uma nova roupagem, tanto interna, 
quanto externa, a linha 2012 terá no-
vas potências: 220 cv, 270 cv e 330 
cavalos de potência, todos com seis 
cilindros e tecnologia SCR que aten-
de as normas do Proncove P7/Euro 
5. Outras novidades apresentadas 
pela montadora foram as linhas F, 
FH e FMX que estarão disponíveis a 
partir do ano que vem e o Dynafleet, 
um sistema indispensável para que o 
transportador possa tomar decisões 
mais rápidas e acertadas na operação 
de transporte.

e a Star, que possui motorização de 
1.310cc e suas versões tem capacidade 
de até 1.300 kg.

BRIDGESTONE
Durante a Fenatran, a Bridgestone 
explorou o conceito de sistematiza-
ção com forma de otimizar desem-
penho e melhorar a eficiência de 
durabilidade dos pneus, o que con-

SINOTRUK
A Sinotruk Brasil apresentou ao mer-
cado brasileiro a família de caminhões 
A7 que chega para oferecer  a melhor 
relação custo/benefício na categoria de 
caminhões pesados com faixa de  70 
toneladas de PBTC (Peso Bruto Total 
Combinado). A família A7 pertence ao 
segmento Premium de aplicações rodo-
viárias mais pesadas como as compo-
sições articuladas, caso do bitrem, ro-
dotrem ou treminhão. Ao todo são três 
modelos com tração 4×2, 6×2 e 6×4 
construídos com o motor Sinotruk D12 
Euro V, com injeção eletrônica tipo 
common rail, que oferece, a princípio, 
potência de  420cv e 460 cv. 

tribui para a redução de CO2, com 
grandes lançamentos: o RFID Gate 
e três novos pneumáticos: M814, 
M8405 e L320 que serão fabricados 
no Brasil e disponibilizados em todo 
o território nacional. A Bridgestone 
apresentou também um caminhão da 
Fórmula Truck, serviços de geren-
ciamento de pneus, molas pneumáti-
cas e bandas de rodagem, bem como 
modelos de pneus de carga, passeio e 
caminhonete.
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      Após um intenso trabalho e esforço con-
junto da CNT, CNTT, NTC&Logística, 
das Federações e dos Sindicatos do setor 
de transporte de cargas, o Senado aprovou 
a emenda substitutiva para regulamentar a 
profissão do motorista. A próxima etapa é 
a votação na Câmara dos Deputados, pre-
vista para acontecer no primeiro semestre 
de 2012.
    O substitutivo ao Projeto de Lei na Câ-
mara (PLC)319/2010 visa a regulamen-
tação da profissão do motorista, de sua 
jornada de trabalho e do tempo de dire-
ção. As partes envolvidas na questão en-
tendem que a Lei não deve tratar somente 
da regulamentação da profissão, mas que 
deve ser mais ampla, por envolver temas 

Senado aprova emenda para 
regulamentar a prof issão do motorista

     A partir de janeiro de 2012, a Petro-
bras ampliará o fornecimento do Diesel 
S-50 - diesel com baixo teor de enxo-
fre, para todos os estados brasileiros. O 
combustível, que começou a ser distri-
buído gradativamente a partir de janeiro 
de 2009, será disponibilizado em todo o 
País para a nova frota de veículos com 
tecnologia P7, que serão produzidos a 
partir de 2012. A fase P7 do Programa de 
Controle da Poluição do Ar por Veículos 
Automotores - Proconve - estabeleceu 
níveis de emissões veiculares mais bai-

Petrobras fornecerá Diesel S-50 e 
Arla 32 para todo o País

     A NTC&Logística promoveu no iní-
cio de dezembro, a entrega do Prêmio 
NTC Fornecedores do Transporte e da 
Medalha de Mérito do Transporte NTC,  
na casa de espetáculos Via Funchal, em 
São Paulo. Durante o seu discurso, o 
presidente da entidade, Flávio Benatti, 
enalteceu as pessoas e empresas home-
nageadas que contribuíram para a me-
lhoria das condições do transporte ro-
doviário de cargas e logística no Brasil 
e citou momentos importantes viven-
ciados pelo setor ao longo dos últimos 
anos, como a implantação do Registro 
Nacional de Transportadores Rodoviá-
rios de Cargas (RNTRC) e a luta pela 
regulamentação do Estatuto do Moto-
rista, que seve ser aprovado no Senado 
e na Câmara no próximo ano. 

Medalha de Mérito 
do Transporte - Em 2011, os agra-
ciados com a Medalha, concedida pelo 
Conselho Superior da Entidade à pes-
soas físicas e jurídicas que se destacam 
por ações em benefício do transporte 
brasileiro, foram o Governador do Es-
tado de São Paulo, Geraldo Alkmin, 
os empresários Antônio de Oliveira 
Ferreira, José Marciano de Oliveira e 
Marcelo Patrus, bem como o SETCESC 
- Sindicato das Empresas de Logística 
e Transportes de Carga no Estado de 
Santa Catarina e a empresa Reed-Al-
cântara Machado.

XIV Prêmio Fornecedores 
do Transporte - Já os premiados da 
a décima quarta edição do Prêmio NTC 
Fornecedores do Transporte, foram: 
Montadora de veículos semileves e 
leves, médios e pesados - Mercedes-
Benz;  Montadora de caminhões pesa-
dos – Scania; Fabricantes de motores 
diesel para caminhões leves e semile-
ves - Mercedes-Benz; Fabricantes de 
motores diesel para caminhões pesados 
e semipesados – Scania; Fabricantes 
de carrocerias ou implementos – Ran-
don; Fabricantes de pneus – Michelin; 
Banda de rodagem e tecnologia para 
recuperação de pneus - Bridgestone/
Bandag; Rastreador eletrônico – Auto-
trac; Corretora de Seguros – Pamcary; 
Rede de combustível – Petrobras; Con-
cessionária de rodovias - CCR Autoban 
e Consórcio de caminhões – Scania.

NTC entrega Prêmio 
Fornecedores e 

Medalha de Mérito 
do Transporte 

     A Secretaria de Fazenda do Estado da 
Bahia – Sefaz-Ba, com o intuito de asse-
gurar maior eficiência e celeridade na ve-
rificação de documentos fiscais e de con-
ferência de mercadorias transportadas por 
via rodoviária, reduzindo assim o tempo 
de parada dos veículos transportadores de 
carga nos Postos Fiscais,  instituiu o Ter-
mo de Fiscalização em Terminal de Cargas 
– TFTC.
      O novo Termo tem como objetivo trans-
ferir os procedimentos de fiscalização para  
o terminal de cargas das empresas transpor-
tadoras credenciadas na Secretaria da Fazen-
da do Estado da Bahia.
    De acordo com a Sefaz/Ba, a empresa 
transportadora de carga rodoviária interes-

Sefaz-Ba institui Termo de Fiscalização 
em Terminal de Cargas

que estão em constante discussão na so-
ciedade, como segurança no trânsito, 
principalmente em rodovias, controle da 
jornada de trabalho e tempo de direção 
dos motoristas etc.

sada em obter o credenciamento deverá 
encaminahar requerimento ao titular da 
Inspetoria de Fiscalização de Mercadorias 
em Trânsito (IFMT) de sua circunscrição 
fiscal, devidamente assinado e com firma 
reconhecida pelo representante legal ou 
procurador legalmente habilitado, para 
análise e deliberação.
     “Este procedimento também  irá  gerar  
maior segurança nas estradas, além da re-
dução do custo do transporte de mercado-
rias”, afirma o secretário da Fazenda do Es-
tado, Carlos Martins Marques de Santana.
     As atividades de fiscalização nos ter-
minais serão realizados de segunda à sexta 
das 07h às 17h e aos sábados das 07h às 
13h.

xos, que requerem uma tecnologia mais 
sofisticada nos motores.
     O Diesel S-50 estará disponível inicial-
mente em mais de 900 postos de serviços 
Petrobras em todos os estados, permitin-
do ao caminhoneiro planejar sua viagem 
abastecendo exclusivamente em Postos 
Petrobras. A Companhia também fornece-
rá o Arla 32, uma solução de ureia utili-
zada nos novos veículos pesados a diesel 
para redução de emissões. A Petrobras 
Distribuidora comercializará o Arla 32 
com a marca Flua em sua rede de postos.
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Coluna Jurídica

     Desde o dia 14 de dezembro,  as tarifas das praças 
de  pedágio na BR-116 estão mais caras. A tarifa con-
tou com aumento médio de 8,97%. Pela estrada, os 
automóveis, caminhonetes e furgões passaram a pagar 
R$ 3 contra R$ 2,80, valor até então cobrado, alta de 
7,14%. Os maiores reajustes em termos relativos são 
de 10,91% para caminhões leves, ônibus, caminhões-
trator e furgões com rodagem dupla de dois eixos e 
para automóveis e caminhonetes de quatro eixos com 
reboques, a tarifa passa de R$ 5,50 para R$ 6,10. O 
maior aumento absoluto foi de R$ 2,30 para cami-
nhões e caminhões-tratores com nove eixos que pas-
saram de R$ 24,90 para R$ 27,20.
     De acordo com a Via Bahia, concessionária que ad-
ministra a rodovia, os aumentos são necessários para 
a realização de obras de conservação e prestação de 
serviços como telefones, guinchos e ambulâncias.

Tarifa de pedágio da BR-324 volta 
para o valor anterior

     A ViaBahia Concessionária de Rodovias S/A aca-
tou a decisão judicial proferida em caráter liminar 
pelo juiz da 1ª Vara de Justiça Federal, Wagner Mota 
Alves de Souza, e retornou as tarifas das praças de pe-
dágio da BR-324 (Simões Filho e Amélia Rodrigues) 
para o valor anterior ao da correção, desde o dia 22 
de dezembro de 2011. Entretanto, vale ressaltar que 
a concessionária analisará medidas judiciais cabíveis, 
pois a correção das tarifas é legítima e necessária para 
a realização das obras e serviços aos usuários.

Pedágio na BR 116 
está mais caro

     Segundo a 15ª Pesquisa CNT de Rodovias 2011, divul-
gada na sede da Confederação Nacional do Transporte, em 
Brasília (DF), 12,6% da malha são consideradas ótimas; 
30%, boas; 30,5%, regulares; 18,1%, ruins; e 8,8% estão 
em péssimas condições. 
    Nesta edição do levantamento foram avaliados 92.747 
km, o que representa 100% da malha federal pavimentada, 
as principais rodovias estaduais pavimentadas e as conces-
sionadas. São 1.802 km a mais do que o analisado na pes-
quisa anterior.
     O objetivo do estudo, realizado pela CNT e pelo Serviço 
Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte (Sest Senat), é avaliar as condições das ro-
dovias brasileiras pavimentadas segundo aspectos perceptí-
veis aos usuários, identificando as condições das vias – em 
relação ao pavimento, à sinalização e à geometria da via 
– que afetam o conforto e a segurança. 
     Nordeste - O Nordeste, com 25.820 km estudados, pos-
sui 3,8% das estradas ótimas; 33%, boas; 32,8%, regulares; 
17,7%, ruins e 12,7%, péssimas. Confira mais detalhes no 
portal http://pesquisarodovias.cnt.org.br

CNT divulga Pesquisa de 
Rodovias 2011

CUIDADO COM OS DEPÓSITOS EM CONTA!!!
 

(*) Marcelo N. Nogueira Reis.
 
Em reiterados artigos a respeito de temas tributários, sempre estou criticando 
a alta carga tributária de nosso País, além da complexidade de normas que to-
dos nós estamos obrigados a cumprir diariamente, A legislação criou inúmeras 
hipóteses normativas chamadas usualmente de “fato gerador”, e quando nós 
incorremos, na prática, em algumas destas hipóteses, nasce a obrigação de pa-
garmos o tributo ao Fisco. Assim, se somos proprietários de um veículo, temos 
que pagar IPVA; se temos um imóvel urbano ou rural, pagamos IPTU ou ITR; se 
importamos algo, pagamos II, IPI, ICMS, PIS e COFINS; se auferimos receita, 
pagamos Imposto de Renda; … . São inúmeras hipóteses de incidências tributá-
rias, todas elas previstas por LEI, que não daria, aqui, para enumerar. Mas não 
satisfeitos com esta absurda quantidade de tributos, calcados em fatos objetivos, 
os Governos também passaram a cobrar tributos com base em PRESUNÇÕES, 
criando fatos, aleatoriamente, que em acontecendo poderá resultar para a pessoa 
a obrigação de pagar algum tributo. Como exemplo de uma destas PRESUN-
ÇÕES legais, temos a do art. 42 da Lei nº 9.430/90, que trata exatamente dos 
DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE, onde a pessoa (física ou jurídica) não 
consiga comprovar a origem dos recursos utilizados nestas operações. Posso 
assegurar, com base em minha experiência como Advogado e também como 
Conselheiro que fui  do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda 
(hoje denominado de CARF), que esta presunção resulta em milhares de autua-
ções contra pessoas físicas e jurídicas, cobrando  IR e também o PIS e COFINS, 
recaindo sobre aqueles depósitos onde a pessoa não consegue comprovar a ori-
gem. Faço este alerta, pois é muito comum, especialmente as pessoas físicas, 
não se preocuparem muito com os depósitos que são feitos em suas contas, tra-
tando este fato com certa informalidade. E isto é um PERIGO! A presunção le-
gal será aplicada pelo Auditor Fiscal, que simplesmente pegará todos os extratos 
bancários dos últimos 05 anos, e intimará a pessoa para que comprove, mediante 
documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados na conta. Não 
comprovada a origem, a pessoa (física ou jurídica) será autuada, com multa de 
75% ou 150%, a depender se o Auditor  entenda que houve ou não a intenção de 
sonegar o tributo presumido. Ou seja, se algum de nós, por exemplo, tiver rece-
bido, há 05 anos atrás, uma devolução de um empréstimo feito informalmente a 
um amigo ou parente; ou uma doação - fatos estes onde reconhecidamente não 
há incidência de IR-  e não se lembrar do que aconteceu na época, e portanto não 
conseguir justificar este dinheiro ao Fisco, pode ficar certo que será autuado, 
por presunção, pois o Fisco entenderá que aqueles valores foram RECEITAS, 
RENDAS, e sobre eles cobrar o IR, com multa. Não é o Fisco que tem que 
provar que aqueles créditos na conta se referem a efetivas receitas tributárias, 
mas sim o contribuinte. Inverte-se o ônus da prova. A responsabilidade pela 
guarda de documentos para eventual comprovação da origem dos depósitos é do 
contribuinte. E normalmente não estamos preparados para isto, pois não temos 
o hábito de guardar todos estes comprovantes de depósitos com os seus respecti-
vos originais. Na minha função de Advogado é bastante usual eu adiantar custas 
judiciais para os clientes, e depois eles me reembolsam, depositando o valor em 
minha conta. Porém, se um dia o Fisco me intimar para que eu justifique tais 
depósitos, e eu não me lembrar do que se tratam, com certeza serei autuado, pois 
PRESUME-SE que todos os valores foram RECEITAS. Um ponto importante, 
que talvez sirva para amenizar esta absurda presunção, é que os depósitos ban-
cários de valores iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, quando a soma destes não 
ultrapassar, no ano, a R$ 80.000,00, não poderão ser computados, devendo ser 
descartados pelo Fisco para o efeito da presunção. E no caso de ser uma conta 
conjunta, todos os titulares deverão ser previamente intimados para poderem se 
justificar a respeito da origem dos depósitos. Se isto não acontecer, a ação fiscal 
é nula. Na hipótese de contas conjuntas cujos titulares apresentam declarações 
de rendimentos em separado, os rendimentos presumidamente omitidos deverão 
ser DIVIDIDOS igualmente entre os titulares das contas, sob pena de nulidade 
da (s) autuação (ões).
Se é assim, fica aqui este importantíssimo alerta, para que todos, pessoas físicas 
ou jurídicas, tenham muito cuidado com os depósitos que são feitos em suas 
contas bancárias, e na medida do possível guardem, por 05 anos, documentos 
comprobatórios da origem destes depósitos.
Neste País, ao contrario do que deveria ser, “somos todos sonegadores, até pro-
va em contrário”!!!
 
 

 (*) MARCELO N. NOGUEIRA REIS.
(Advogado e Professor de Direito Tributário)
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MÃO DUPLA

ANIVERSARIANTES

USUPORT
O secretário da Indústria Naval e Portuária do Estado da Bahia, Carlos Costa, participou do 7° Encon-
tro Anual de Usuários. Costa, que representava no evento o governador do Estado, Jaques Wagner, 
aproveitou a oportunidade para parabenizar Marconi Oliveira, pela posse como novo presidente da 
Associação de Usuários dos Portos da Bahia - USUPORT e enfatizar a vontade do Governo do Estado 
da Bahia em incentivar o crescimento e desenvolvimento desse setor.

MAN
Pelo terceiro ano consecutivo, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é a Marca mais Desejada do Brasil, 
em pesquisa da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores – Fenabrave, na cate-
goria Caminhões e Ônibus. 

FÓRMULA TRUCK
No dia 04 de dezembro,  em Brasília, o paulistano Felipe Giaffone venceu a 7ª e última etapa do 
Campeonato Brasileiro de Fórmula-Truck, sagrando-se tricampeão da categoria em 2011. A este título 
soma-se o de campeão Sul-Americano, conquistado anteriormente. Giaffone ainda foi um dos respon-
sáveis pelo 1º lugar do Campeonato de Marcas, que ficou com a Volkswagen.  
  
GOODYEAR
A penúltima etapa de premiação do programa Herói das Estradas promovido pela Goodyear para valo-
rizar os caminhoneiros no Brasil, foi realizada em Teixeira de Freitas, na Bahia. O caminhoneiro Keil 
Menezes Figueiredo, de Eunápolis (BA), foi reconhecido por seu ato heroico ao ajudar no resgate de 
uma vítima de acidente de caminhão, em 2006, próximo à cidade de Ipatinga (MG).
 
MITSUBISHI
A cidade de Salvador, Bahia assistiu a uma disputa emocionante na última etapa do Mitsubishi Mo-
torsports Nordeste. A luta pelos primeiros lugares ganhou dois novos ingredientes, o sol e a chuva, 
que se alternaram durante toda a prova. Em mais um show de solidariedade, a ação social Mitsubishi 
Pró-Brasil arrecadou cinco toneladas de alimentos, que foram destinados as entidades: Lar Irmã Maria 
Luisa - Idosos e GACC - Grupo de Apoio para Crianças com Câncer, do município de Salvador.

VIPAL
A Vipal, em parceria com a Fate, acaba de lançar um programa de coleta de pneus inservíveis com o 
objetivo de conscientizar a população sobre a importância de destinar corretamente o material que não 
pode mais ser reformado, mas serve para reciclagem. A ação, realizada através da Rede Autorizada 
de Reformadores da marca e dos Revendedores de Pneus Fate, traz o tema “Todo o Pneu Merece 
um Final Feliz” e conta com pontos de coleta instalados dentro de conteineres adesivados alusivos à 
campanha. 

JANEIRO
10 – Maria Ines R Mesquita – Modular Transportes
11-   Enéas B Lima – Doc Express
12 – Adalberto B Andrade – Transcompras Transp. e Comp Com.
12 – Mauro Massani – Cerama Transportes 
14 – Carmelio R. Pereira – Expresso Limeira de Viação Ltda.
18 – Paulo Geovani S. Amorim – Transportadora Melo Ltda.
25 – Raphael Della Volpe Filho – Transp. Della Volpe 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 – Transp. Cometa S/A
04 – Lucia Z Hahnemann – Transportes Mann 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.
10 – Demir Lourenço Junior – Wilport Oper. Portuários S/A.
14 – Roque Ramos Oliveira – Rodoviário Ramos Ltda.
14 – Aloyzo Ramos – Rodoviário Ramos Ltda.
16 – Marina M Patrus – Patrus Transp Urgente Ltda
16 – Fábio Silva Garrido – Doc Express
19 – Ciro C L Carvalho – PoloServ Tecnologia e Adm Ltda.
21 – Silvio D Carneiro Oliveira – SS Motos 
21 – Fernanda Azevedo – KLZ Transportes Ltda.
22 - Miriangela S Souza – Transportes Miller Ltda.
23 – Cláudio Henrique – Braspress Transp Urgentes Ltda.
27 – José Reginaldo G. Melo – Transp. Melo Ltda.

MARÇO
01 – Nestor Vieira Santos Fº - Transpioneira Transportes
03 – Abdaral Gomes Fº - Locavel Bus Viagens Ltda.
03 – Manoel L Pinto – RGS Serviços Transp Aéreo Ltda.
05 – Danilo R. P. Barreto - Locavel Bus Viagens Ltda.
05 – Rogério de Souza – Bahia Xpress Logistica Ltda.
06 – Tescon Nogueira – Transtap Transporte Ltda.
11 – Alita L.A.Martins – Djam Transportes e Serv. Ltda.
13 – João Bosco – Rodoviário Schio Ltda.
18 – Cristiana R Andrade – RGS Serviços Transp Aéreo
21 – Osni Roman – Coopercarga
23 – Maria Massari – Cerama Transportes Ltda.
25 – Maria A Melo Pereira – Transp. Cometa S/A
27 – Túllio Tossatti – Tuna Comercio Téc. Veíc. Ltda

LOGÍSTICA 
O curso de Especialização em Logística Empresarial (pós-gra-
duação lato sensu), da Universidade de São Paulo (USP), opera-
cionalizado pela Fundação Vanzolini é voltado para profissionais 
com graduação superior completa que trabalham ou desejam atu-
ar na área logística. As aulas têm início previsto para o próximo 
dia 31 de janeiro com duração de 21 meses e serão desenvolvidas 
na Secretaria Convênio USP – Cidade Universitária. 

ABTI
O jantar de posse da nova diretoria da Associação Brasileira de 
Transportadores Internacionais - ABTI , para o biênio 2012/2013 
foi realizada no Tênis Clube Rio Branco, em Uruguaiana. Na pre-
sidência, continua o empresário José Carlos Becker.

SPED SINTEGRA
No dia 23 de novembro, a Visão Treinamentos Empresariais rea-
lizou o seminário Escrituração Fiscal no Contexto Sped/Sintegra 
sob a coordenação do professor Henrique Grangeon, tributarista 
e membro da Escola Superior de Administração Fazendária. 
 
PATRICK GONÇALVES
2011 será mais um ano para o piloto baiano Patrick Gonçalves 
não esquecer jamais. Depois de conquistar o bicampeonato na 
Mini Challenge nacional e faturar o título internacional da cate-
goria, o piloto recebeu, pela segunda vez consecutiva, o Capacete 
de Ouro, principal premiação do automobilismo nacional. 

II CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY 
FOI UM SUCESSO

     Cerca de 220 empregados, empresários 
e líderes sindicais do setor de transporte ro-
doviário de cargas prestigiaram a etapa final 
do II Campeonato de Futebol Society, no 
último dia 11 de dezembro, nas instalações 
do Sest Senat em Simões Filho.  Das 13 
equipes que participaram do campeonato, a 
Transvalente se consagrou campeã.
      O segundo lugar ficou para a Primeira do 
Nordeste, o terceiro para a TNT Mercúrio e 
o quarto para a Patrus. 
    O melhor artilheiro do campeonato foi 
Leandro Estrela, da Primeira do Nordeste 
com 13 Gols enquanto que a defesa menos vazada foi da Transvalente, com 07 Gols sofridos.
     As torcidas marcaram presença com “Charangas” e grande vibração nas arquibancadas. A 
torcida mais animada ficou por conta dos funcionários da Primeira do Nordeste. Após a partida 
decisiva os vencedores receberam troféus e medalhas e depois degustaram um delicioso chur-
rasco regado a muita alegria e descontração.  
     O II Campeonato de Futebol Society foi promovido e organizado pelo Sindicato dos Traba-
lhadores em Transporte Rodoviário de Cargas de Salvador, com apoio da Federação dos Tra-
balhadores de Transporte de Cargas do Nordeste e do Sindicato das Empresas de Transporte de 
Cargas do Estado da Bahia – SETCEB.

RAJAN 
 A Rajan Transportes recebeu o troféu “Transportadora de Ma-
teriais - Destaque 2011”, oferecido pela Deten Química S. A., 
empresa sediada no Polo Petroquímico de Camaçarí, Bahia.
A Deten Química S. A. homenageia com este troféu, todas 
as empresas prestadoras de serviços, e a Rajan Transporte foi 
considerada a melhor do segmento de transporte de msteriais 
fracionados e lotação.
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SCANIA
A Scania, fabricante sueca referência em veículos pe-
sados, participou da 30ª Exposição Agropecuária de 
Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Durante o evento, 
a montadora apresentou ao público os seus modelos 
para o segmento Off Road, P 340 e o G 420, além do 
rodoviário P 270.  

BRASPRESS 
A Braspress instalou dois Compacts SORTER no 
Centro de Apoio Operacional (CAOB) em Tambo-
ré, Barueri (SP), oferecendo vantagens competitivas 
ao mercado, como redução do tempo das operações 
e maior segurança na rastreabilidade da carga, em 
novembro passado. Segundo Luiz Carlos Lopes, di-
retor de Operações da Braspress, em Tamboré, cada 
equipamento tem uma capacidade de produzir 45 vo-
lumes/minuto. No SORTER de Tamboré, os volumes 
também são devidamente identificados com códigos 
de barra, sendo colocados manualmente no transpor-
tador de entrada; onde, no decorrer do processo, são 
pesados e reconhecidos dinamicamente, com veloci-
dade e fluxo constantes. 

WURTH
No ano em que comemora mundialmente 50 anos da 
sua linha de ferramentas, a Wurth do Brasil investiu 

- Aproveite a vida, já é mais tarde 
do que você pensa.

- Dia de pobre é o dia seguinte.

- Dívida para mim é sagrada. Deus 
lhe pague.

- Se os homens são todos iguais por 
que as mulheres escolhem tanto.

em diversas novidades para o segmento. Com intuito 
de consolidar sua ampla atuação na área, a empresa 
acaba de lançar o Carrinho de Ferramentas Modular. 
O acessório pode ser utilizado por profissionais que 
desejam armazenar e organizar melhor suas ferramen-
tas. 

VOLVO
A Volvo do Brasil inaugurou em seu complexo indus-
trial em Curitiba, uma fábrica de caixas de câmbio 
eletrônica I-Shift. Na mesma solenidade, a empresa 
inicia também a produção local dos motores 11 litros. 
Ambos os componentes eram importados da Europa 
e montados nos caminhões na unidade fabril parana-
ense. Os investimentos nos dois projetos somam R$ 
25 milhões.

Ford lança pedra fundamental da
 fábrica em Camaçari

   A Ford anunciou um investimento de 
R$400  milhões para a construção da pri-
meira fábrica de motores do Nordeste 
brasileiro,em Camaçari, na Bahia. O lan-
çamento da pedra fundamental da obra, no 
Complexo Industrial Ford Nordeste, contou 
com a presença do governador da Bahia, Ja-
ques Wagner. “A Ford foi a primeira a pro-
duzir automóveis na Bahia e, novamente, é a 
primeira a instalar uma unidade de motores 
na região, reforçando o nosso compromisso 
com o desenvolvimento do Nordeste”, afir-
mou o presidente da Ford Brasil e Mercosul, 
Marcos Oliveira. A nova fábrica vai ocupar 
um prédio de 24 mil m2 e terá capacidade para produzir 210 mil motores por ano.
     Argentina - A Ford inaugurou sua nova fábrica de motores na Argentina. Resultado de um 
investimento de cerca de U$21 milhões, a nova instalação conta com tecnologia de ponta e 
capacidade para produzir 44 mil motores por ano com um turno de trabalho. Seus motores vão 
equipar a futura geração da Ranger, o primeiro veículo de plataforma global da Ford produzido 
no país.

JAC MOTORS
A chinesa JAC Motors vai construir sua fábrica no 
Pólo industrial de Camaçari (BA). As obras para a 
construção serão iniciadas em 2012. Serão investidos 
R$ 900 milhões nesta planta, sendo que 80% deste 
capital é nacional, do Grupo SHC, detentor dos negó-
cios da JAC Motors no Brasil. Os 20% restantes serão 
investidos pela matriz.. “É um marco importante para 
a indústria automobilística brasileira, pois será a pri-
meira montadora de automóveis de grande volume do 
Brasil, que produz modelos abaixo de R$ 50 mil, com 
controle totalmente nacional”, afirma Sergio Habib, 
acionista do Grupo SHC e presidente da JAC Motors 
Brasil. 

MAPLINK
A MapLink – especializada em projetos de  localiza-
ção e informações de trânsito no Brasil – lança a nova 
versão mobile do site. Os usuários que acessarem a 
página da  MapLink pelo smartphone serão redirecio-
nados ao novo site mobile da empresa. No total, 17 ci-
dades do Brasil, entre elas Salvador, estarão cobertas 
com informações de trânsito em tempo real e todo o 
país para os demais serviços.    Entre as funcionalida-
des do site mobile estão as informações de trânsito em 
tempo real com atualizações freqüentes, de 15 em 15 
minutos, mapas interativos e roteirização entre dois 
pontos permitindo que os usuários, por meio do seu 
celular, façam rotas e evitem os congestionamentos 
nas grandes cidades e rodovias.

CITROËN
O Grupo Indiana inaugurou no início de novembro, 
a nova Citroën Gaulesa na região metropolitana de 
Salvador, com investimentos totais de quatro milhões 
de reais e a geração de cerca de 80 empregos, entre 
diretos e indiretos. Esta é a primeira concessionária 
Citroën do grupo empresarial e a segunda da marca 
na capital da Bahia. 

CARRO VERDE
Único veículo híbrido comercializado regularmente 
no mercado brasileiro, o Ford Fusion Hybrid foi eleito 
o “Carro Verde do Ano” por jornalistas especializados 

 O Ford Edge 2012 começou a ser vendido em de-
zembro, trazendo novidades para oferecer a melhor 
opção no segmento de crossovers de luxo e garantir 
sofisticação com inteligência. Vem com o sistema 
multimídia SYNC-Microsoft com comandos de voz 
em português e GPS integrado com mapas do Brasil. 
A linha Edge 2012 passa a oferecer a opção de tração 
dianteira em suas versões SEL e Limited, que têm um 
dos preços mais competitivos do seu segmento.

de todo o País. O modelo da Ford, que funciona nas 
áreas urbanas ou em velocidades até 75 km/h com 
motor elétrico, teve sua tecnologia e pioneirismo re-
conhecidos na votação do Prêmio Abiauto, pela Asso-
ciação Brasileira da Imprensa Automotiva. 

A Randon Veículos, de Caxias do Sul/RS, estará dis-
ponibilizando a partir de  janeiro de 2012 ao mercado 
a nova Retroescavadeira RD 406 Advanced, especial-
mente desenvolvida para aplicação em obras de infra-
estrutura e construção civil. O equipamento apresenta 
mudanças no design, cabine, trava da lança, sistema 
hidráulico, sistema estabilizador e novos pontos de 
tomadas de pressão.

RANDON

EDGE
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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.


