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Lei do motorista 
preocupa empresários do setor 

de transporte de cargas

A lei do motorista que está em vigor desde o dia 02 de maio deste ano, está preocu-
pando os empresários do setor de transporte de cargas na Bahia. Após várias reuniões, 
além de seminários com especialistas  e artigos sobre o assunto, a lei ainda está tirando 
o sono de muita gente. Para o presidente do SETCEB, Antonio Siqueira, a nova lei vai 
causar um impacto de 50% na produtividade das empresas. “ Um caminhão que antes 
fazia o transporte de Salvador para São Paulo em três dias, agora com a nova lei passa 
a fazer o mesmo percurso em cinco dias, ocasionando uma baixa significativa na receita 
das empresas”.  Leia mais sobre o assunto na página 3.

Salvador sediou o 
7º Fórum Nacional de Segurança no Transporte

      Em sua sétima edição, o Fórum Nacional 
de Segurança no Transporte, realizado em 
Salvador, no dia 09 de agosto, provocou o 
amplo debate entre empresários, técnicos, 
integrantes do meio acadêmico e governo, 
sobre as questões relativas à segurança, saú-
de e preservação do meio-ambiente, 
sob o foco do transporte 
de cargas. Confira na 
página 7.

Desde 1964 o Sindica-
to das Empresas de Transporte 
de Cargas do Estado da Bahia 
– SETCEB vem defendendo os 
interesses da categoria. Durante 
estes 48 anos, diversas diretorias 
passaram pelo SETCEB, e sem-
pre procuraram tornar a entida-
de não apenas um instrumento 
de luta em prol dos interesses da 
classe, como também um órgão 
que prestasse serviços relevan-
tes a seus associados, bem como 
as autoridades ligadas ao setor. 
À frente de sua oitava gestão, 
o presidente Antonio Siqueira 
conta com uma larga lista de ser-
viços prestados à entidade e sua 
maior vitória é o reconhecimen-
to de seus pares, assim como das 
lideranças do setor.
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    A emissão do Conhecimento Eletrônico de Transporte - CT-e passará 
a ser obrigatória, a partir de 1º de dezembro de 2012, para os contribuin-
tes do modal rodoviário relacionados no Anexo Único do Ajuste SINIEF 
09/07 e a partir de agosto de 2013 para os contribuintes cadastrados com 
regime de apuração normal.  Para os contribuintes do modal rodoviário, 
optantes pelo regime do Simples Nacional e os cadastrados como opera-
dores no sistema Multimodal de Cargas terão mais tempo, quando a obri-
gatoriedade de emissão do CT-e será apenas a partir de 1º de dezembro 
do ano que vem.
    De acordo com a Secretaria de Fazenda da Bahia, o sistema CT-e 
traz grandes vantagens para as empresas de transporte de cargas, dentre 
elas, a redução dos custos na confecção de formulários, uma vez que o 
documento é emitido eletronicamente. O modelo do CT-e contempla a 
impressão de um documento em papel, chamado de Documento Auxi-
liar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE), cuja função é 
acompanhar a realização da prestação de serviço e consequentemente o 
trânsito das mercadorias transportadas, além de possibilitar ou facilitar a 
consulta do respectivo CT-e na internet.

CT-e será obrigatório a par tir de dezembro de 2012
    Na armazenagem de documentos, o sistema também traz vantagem, pois 
ao emitir os documentos apenas eletronicamente a guarda do documento 
eletrônico continua sob a responsabilidade do contribuinte, mas o custo do 
arquivamento digital é muito menor do que o custo do arquivamento físico
.
Postos Fiscais
    Com a emissão do CT-e os processos de fiscalização realizados nos 
postos fiscais de mercadorias em trânsito são simplificados, reduzindo o 
tempo de parada dos veículos de cargas nestas unidades de fiscalização.

Fisco
    A emissão do CT-e também traz benefícios para o Fisco, como o aumen-
to na confiabilidade do conhecimento de transporte de cargas; melhoria 
no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor intercâmbio e 
compartilhamento de informações entre os fiscos; redução de custos no 
processo de controle dos conhecimentos capturados pela fiscalização de 
mercadorias em trânsito, além da diminuição da sonegação e aumento da 
arrecadação sem aumento de carga tributária.

O Brasil e sua incompetência administrativa
 

Não se pode conceber que um político, ou melhor, 
profissionais da política - pois o que vemos são pessoas 
que se envolvem na política e nunca mais voltam a serem 
trabalhadores ou empresários - virem eternos empregados 
do povo brasileiro e se achem donos da verdade e salva-
dores do povo. É simplesmente ridículo. Pois nosso povo 
não precisa de salvador e sim de competência.

 
Porém felizmente temos algumas exceções.
 
Vejamos as prefeituras de nosso País e principalmente 

os que administram as capitais, como a de Salvador, por 
exemplo.  Não se concebe que um prefeito que lutou tanto 
para sua eleição não consiga resolver problemas básicos 
da cidade. Temos hoje uma Salvador, como nunca vimos, 
de tão mal cuidada. 

 
Precisamos sim, de um ótimo administrador. E é jus-

tamente isto que falta na competência dos políticos brasi-
leiros. Eles não têm a obrigação de saber tudo, mas eles 
têm a obrigação de se cercar de pessoas competentes para 
resolver as questões básicas de uma cidade. Mas isto não 
acontece, infelizmente.

 
O que temos visto atualmente na rede escolar é de dar 

dó. Dó da realidade das crianças e jovens que estão es-

tudando e nada aprendendo, pois falta estrutura básica e 
principalmente professores. Para o Brasil que é uma eco-
nomia em ascensão no mundo, estar tão atrasado assim 
na área da educação é UMA TREMENDA VERGONHA.

 
Enquanto isto o Governo Federal se gaba de termos 

pago a dívida externa. Mas e as dívidas sociais de edu-
cação, saúde e segurança? Enquanto o Governo Federal 
concede vários incentivos à indústria automobilística, as 
cidades padecem de falta de infraestrutura viária.

 
O que resolverá nossas diferenças é acima de tudo o 

investimento na educação por parte dos governos munici-
pais, estaduais e federal.

 
Esperamos que o prefeito eleito de Salvador, senhor 

ACM Neto entre para resolver os problemas de nossa ci-
dade, pois competência nós sabemos que ele tem, haja 
vista, os seus negócios particulares.

 
Portanto, Prefeito, mãos à obra! Com certeza os em-

presários e o nosso povo irão colaborar com sua admi-
nistração para o sucesso de nossa cidade, para que assim 
possamos voltar a ter a Salvador dos anos 80 e 90, que 
todo brasileiro queria conhecer.
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C om o auditório lotado de empresários do setor de trans-
porte de cargas, embarcadores e líderes sindicais da 
Bahia, o presidente do SETCEB, Antonio Siqueira fez a 
abertura do Seminário Empresarial NTC&Logística “O 

Transporte Rodoviário de Cargas em Novo Tempo”, em Salvador, 
no último dia 31 de julho. O seminário abordou um tema que está 
preocupando todos os envolvidos no setor de transporte, que é a 
nova Lei do Motorista.

 A primeira palestra abordou “Os reflexos da Lei 12.619/12” 
e foi proferida pelo diretor jurídico da NTC&Logística, Marcos 
Aurélio Ribeiro, quando abordou os aspectos jurídicos da nova 
legislação que regulamenta a profissão de motorista no país. Du-
rante a palestra foram tratadas as alterações que a lei trouxe para a 
Consolidação das Leis de Trabalho - CLT, como o pagamento de 
horas extras, tempo de espera, repouso diário e descanso semanal 
de 35 horas para motoristas de curtas distâncias e de 36 horas para 
longas distâncias. Ribeiro explicou também que o tempo de espera 
não se computa à jornada de trabalho, e deve ser remunerado com 
30% da hora normal a critério de indenização.

 A segunda palestra ficou à cargo do assessor técnico da 
NTC&Logística, Lauro Valdívia, que apresentou o tema “Possí-
veis Impactos da Lei nos Custos das Atividades de Transportes”. 
Valdívia expôs diversos cenários no transporte de cargas, com di-
ferentes quilometragens, carga fracionada, carga lotação, além da 
utilização de um ou dois motoristas no caminhão. O estudo do 
Departamento de Custos Operacionais, Estudos Técnicos e Eco-
nômicos da NTC – Decope – considerou gastos fixos (mensais) 
e variáveis (por km rodado), mais custos indiretos, que compõe a 
planilha de custos operacionais padrão.

 Segundo Valdívia, a mão de obra junto com o combustível, 
independentemente da operação, são os principais itens que com-
põem o custo do frente. “A produtividade do caminhão depende 
do tempo que ele está disponível para operar”, explicou. Conside-
rando as variáveis de distância, quilometragem, tempo de carga e 
descarga, horas e dias de disponibilidade do veículo e quantidade 
de motoristas por caminhão, os impactos variam muito e é difícil 
mensurar um valor exato de aumento. A pesquisa mostra que “os 
prazos de entrega precisam ser revistos”, diz Valdívia que também 
sugeriu um cálculo bem simples para essa revisão, que seria a mul-
tiplicação do prazo anterior à lei por 1,56.

Ref lexos da Lei 12.619/12 desperta 
interesse dos empresários baianos

Durante o evento os patrocinadores: Autofax, Autotrac, Pirelli 
e Scania, apresentaram palestras especializadas que trataram de 
novas tecnologias para o controle de jornada do motorista e para 
controle de frota, reutilização de pneus e o prêmio Melhor Moto-
rista de Caminhão do Brasil, da Scania.

Fiscalização punitiva 
apenas nas vias que tenham 

pontos de parada
O Conselho Nacional de Trânsito - Contran publicou reso-

lução no último dia 13 de setembro, estabelecendo que devido a 
necessidade de redução de ocorrência de acidentes de trânsito e 
de vítimas fatais nas vias públicas envolvendo veículos de trans-
porte de cargas, a fiscalização punitiva para os motoristas só se 
dará nas vias que tenham possibilidade do cumprimento do tem-
po de direção e descanso, no que se refere à existência de pontos 
de parada que preencham os requisitos definidos no artigo 9º da 
lei 12.619, de 30 de abril de 2012.

A resolução também determina que o Ministério dos Trans-
portes e o Ministério do Trabalho e Emprego devem publicar no 
Diário Oficial da União, Portaria Interministerial, no prazo de 
até 180 dias, com as listas de rodovias federais abrangidas pelo 
parágrafo 7º da nova lei do motorista.

Postos de Abastecimento
     A principal proposta do governo para solucionar a questão dos 
pontos de parada é um entendimento com as concessionárias de 
postos de combustíveis, que poderiam disponibilizar espaço para 
estacionar, além de serviços de banho e alimentação.

Segundo o secretário Nacional de Política de Transportes, 
Marcelo Perrupato, representante do Ministério dos Transportes 
no grupo de trabalho, o governo já dialoga com a BR Distribui-
dora. Ele destacou que as próprias empresas lucrariam com isso 
e descartou uma contrapartida do poder público. De acordo com 
o secretário, somente na malha federal de rodovias há mais de 3 
mil postos disponíveis. "Para atender à exigência de meia hora 
de descanso a cada quatro horas, 300 já bastariam", disse.
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Este ano, entre os dias 19 e 21 de se-
tembro, o XIII Congresso Nacional Inter-
modal dos Transportadores de Cargas foi 
realizado no Hotel Ritz Lagoa da Anta, em 
Maceió, cidade esta que se apresenta com 
grandes diversificações nos setores produ-
tivos e com um intenso crescimento econô-
mico e na infraestrutura.

Realizado anualmente, o Congresso da 
ABTC tornou-se uma referência no setor 
de transporte de todo o País, com a discus-
são de relevantes temas e presença de pa-
lestrantes renomados ao longo das últimas 
12 (doze) edições. Soma-se às palestras, a 
realização concomitante da Feira Automo-
tiva, com as principais novidades nas áreas 
de tecnologia e serviço para elevar a produ-
tividade nas empresas.

A construção da Via Expressa Baía de 
Todos-os-Santos, que integra o Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC) e vai 
ligar a BR-324 ao Porto de Salvador, já está 
com 76% da obras concluídas e deve estar 
pronta em abril de 2013. A Companhia de 
Desenvolvimento Urbano do Estado da 
Bahia (Conder), responsável pela obra, in-
formou que a mesma foi dividida em sete 
etapas, sendo que as etapas um e dois já 

 O Brasil, apesar de sua rígida legislação, 
ainda é um país com inaceitáveis índices de 
acidentes com manuseio e transporte de 
produtos perigosos. A falta de preparo ade-
quado e atualização dos conhecimentos de  
motoristas, embarcadores e transportadores, 
são os fatores que mais contribuem para que 
o Brasil ainda mantenha elevadas taxas de 
ocorrências. Foi nesse sentido que o 11º Se-
minário Nacional de Manuseio e Transporte 
de Produtos Perigosos, realizado entre os 
dias 22 e 23 de agosto, em São Paulo, apre-
sentou as recentes alterações das obrigações, 
infrações e multas de forma a contribuir para 
o aperfeiçoamento dos envolvidos nas ope-
rações de expedição e transporte de forma a 
buscar a prevenção e  minimização dos da-
nos causados por esses tipos de acidentes ao 
ser humano e ao meio ambiente.

O programa contemplou 16 palestras 
ministradas por legisladores, técnicos em se-
gurança e toxicologia, ambientalistas, além 
de consultores em diversas modalidades de 
transportes, todos de renome nacional. Na 
oportunidade também foi lançada a 11ª. edi-
ção do Manual Autoproteção – Manuseio e 
Transporte de Produtos Perigosos.

O evento reuniu 220 participantes, entre 
transportadores, embarcadores, legislado-
res, ambientalistas e outros públicos inte-
ressados no assunto.

A Agência Nacional de Transportes Ter-
restres (ANTT) publicou no Diário Oficial 
da União, no dia 27 de agosto, a Resolução 
nº 3.880, que estabelece os Códigos para as 
Infrações aplicáveis devido à inobservância 
do Regulamento para o Transporte Rodovi-
ário de Produtos Perigosos. A mesma reso-
lução já havia sido publicada no dia 23 de 
agosto de 2012, porém com uma incorreção 
no original, por isso a sua republicação.

Via Expressa está 
com 76% das obras concluídas

foram entregues. A três está em execução, 
a quatro (pavimentação da Avenida Heitor 
Dias) está em fase de conclusão e a cinco 
(três viadutos do Largo Dois Leões e qua-
tro viadutos na Baixa de Quintas) também 
já está em fase final, a exemplo dos túneis 
que ligam ao porto. Até outubro, será inau-
gurado mais um trecho, com a via sendo 
aberta da BR-324 até a Baixa de Quintas. 

Segundo o presidente da Conder, Mil-
ton Villas-Boas, serão construídos, no tra-
jeto, dez faixas (seis destinadas ao tráfego 
urbano e quatro exclusivas para veículos 
de carga), três túneis, 14 elevados e quatro 
passarelas, ciclovias e passeios. Com isso, 
são estimadas melhorias diretas para, apro-
ximadamente, 1,5 milhão de baianos.

Com investimento de R$ 381 milhões, 
serão no total, 4,3 mil metros de pista cons-
truída que vão possibilitar novo acesso ao 
Porto de Salvador, além de desafogar o trân-
sito na Rótula do Abacaxi, Ladeira do Cabu-
la, Largo dos Dois Leões e Baixa de Quintas. 

Prevenção é a 
palavra chave no 

manuseio e 
transporte de

 produtos perigosos

ANTT publica códigos 
para produtos perigosos

Congresso ABTC debate os gargalos 
que impedem o desenvolvimento do setor

Ex-ministro da Infra-
estrutura, ex-presidente da 
Petrobras, ex-presidente 
da empresa Varig e líder 
do grupo que promoveu 
a criação da EMBRAER, 
Ozires Silva mostrou na 
décima terceira edição do 
congresso, a real impor-
tância da infraestrutura e 
da intermodalidade para 
o setor de transportes de 
cargas.

 “Este é um tema que 
precisa ser discutido, pois 

o crescimento do Brasil e o uso eficiente 
do transporte de cargas dependem, prio-
ritariamente, de investimentos em lo-
gística”, destaca o presidente da ABTC, 
Newton Gibson.

Prestigiaram também o XIII Congresso 
da ABTC, os diretores do SETCEB, Tes-
con Nogueira e Daguimar Martins. 

O XIII Congresso Nacional Intermodal 
dos Transportadores de Cargas é uma rea-
lização da ABTC – Associação Brasileira 
de Logística e Transporte de Carga e tem 
o apoio da CNT – Confederação Nacional 
do Transporte, da FETRACAN – Federa-
ção das Empresas de Transporte de Cargas 
do Nordeste e do SETCAL – Sindicato das 
Empresas de Transporte de Cargas do Esta-
do de Alagoas. 
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Como em Salvador não existe qualquer regulamentação 
para o exercício da profissão de motofretista, a lei 12.009 de 29 
de julho de 2009 que regulamenta o exercício das atividades dos 
profissionais em entrega de mercadorias, com o uso da motocicle-
ta, alterando a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 para dispor 
sobre regras de segurança dos serviços de transporte remunerado 
de mercadorias em motocicletas e motonetas – moto-frete, que já 
está em vigor em várias cidades do País, os motofretistas baianos 
estão sem saber que rumo tomar.

Enquanto isso, nas cidades que já possuem órgãos ou entidades 
habilitadas para conceder autorização de circulação, as motocicle-
tas devem estar registradas como veículo da categoria de aluguel, 
com a devida instalação de protetor de motor mata-cachorro, fixa-
do no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do 
condutor em caso de tombamento, nos termos de regulamentação 
do Conselho Nacional de Trânsito – Contran, instalação de apara-
dor de linha antena corta-pipas, nos termos de regulamentação do 
Contran e ainda passar por uma inspeção semestral para verifica-
ção dos equipamentos obrigatórios e de segurança. 

Vale ressaltar que a instalação ou incorporação de dispositivos 
para transporte de cargas deve estar de acordo com a regulamen-
tação do Contran, além de ser proibido o transporte de combustí-
veis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de 
que trata este artigo, com exceção do gás de cozinha e de galões 
contendo água mineral, desde que com o auxílio de side-car, nos 
termos de regulamentação do Contran.

Prof issão de Motofretista 
ainda não está regulamentada em Salvador

Durante reunião nas instalações do DETRAN-BA, nas vésperas de 
vigorar a nova lei, entre os empresários do setor de motofrete na Bahia 
e o coordenador e assessor técnico do Detran/Ba, capitão Luide, ficou 
claro que não haverá fiscalização por não haver até o momento a regu-
lamentação da profissão de motofretista em Salvador. Na opinião do 
capitão, como não existe lei municipal, nem como realizar o empla-
camento das motocicletas com a placa vermelha (de aluguel) e nem 
tão pouco cursos profissionalizantes para os motofretistas, não será 
possível multar por enquanto. “O que temos a fazer é aguardar”, diz.
Transalvador
O superintendente da Transalvador, Renato Araújo e o chefe de gabi-
nete do órgão, Marcos Valença receberam no dia 15 de agosto, os em-
presários de motofrete, para discutir sobre a nova lei que começou a 
vigorar no dia 04 de agosto em todo o país. Os empresários solicitaram 
uma posição do órgão que fiscaliza o trânsito na cidade de Salvador e 
segundo o superintendente ainda não tem nada definido em relação ao 
assunto e que espera daqui a um mês agendar uma nova reunião com 
os empresários para dar uma posição.

Cursos de especialização 
Os motofretistas terão mais tempo para realizar o curso de 

transporte seguro, determinado pela Resolução nº 350 do Con-
selho Nacional de Trânsito (Contran). Todos os profissionais em 
atividade no Brasil deveriam contar com as aulas no currículo 
desde o dia 04 de agosto, mas esse requisito só será cobrado em 
2 de fevereiro de 2013, conforme publicado no Diário Oficial da 
União.  A carga horária total do curso é de 30 horas-aula, sendo 
20 horas/aula destinadas ao Módulo I (Básico), 5 horas/aula ao 
Módulo II (Específico) e 5 horas/aula ao Módulo III (Prática de 
Pilotagem.

. Empresários se reúnem com 
Detran e Transalvador

BR-101 será duplicada
A BR-101 que corta a Bahia desde o Espírito Santo até a divi-

sa com Sergipe será duplicada até Salvador e pedagiada. A Bahia 
também ganhará uma ferrovia no sentido sul-norte, saindo de Belo 
Horizonte até Recife, passando por Salvador, Aracaju e Maceió.

“Um tronco absolutamente necessário, principalmente para o 
polo industrial  aqui da Bahia, particularmente de Camaçari”, des-
taca o governador Jaques Wagner.

O investimento sobre o novo pacote de medidas para rodovias 
e ferrovias anunciado pela presidente Dilma Roussef em todo o 
país será de R$ 133,5 bilhões, sendo R$ 42,5 bilhões para a du-
plicação de 5,7 mil quilômetros de rodovias e 91 bilhões para re-

forma e construção de 10 mil quilômetros de ferrovias. Do montante, 
ainda não foi definido quanto virá para a Bahia, mas o governador 
adianta que “são investimentos grandes”.

Para o economista e professor Armando Avena, a Bahia foi pouco 
contemplada no pacote, “pois é o 4º maior estado da federação e tem 
várias deficiências, como por exemplo a BR-116, principalmente o tre-
cho de Feira de Santana”. “A BR-116 é a principal via de escoamento 
de todo o estado, e já está sobrecarregada”, critica. 

A previsão é que, em Salvador, o edital de licitação da BR-101 seja 
lançado até dezembro deste ano, com resultado em janeiro. Já com 
relação aos trens, a licitação só deve sair no meio do ano que vem.
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Com o apoio do Sin-
dicato das Empresas de 
Transporte de Cargas do 
Estado da Bahia - SE-
TCEB, a NTC&Logística 
realizou no dia 09 de agos-
to, em Salvador, o 7º Fórum 
Nacional  de Segurança no 
Transporte de Cargas. O 
evento realizado no Ho-
tel Pestana contou com o 
patrocínio da Associação 
Brasileira de Concessioná-
rias de Rodovias - ABCR.

Em sua sétima edição, 
o evento tem como obje-

Pedágios ficarão mais caros
O modelo de concessões rodoviárias, 

anunciado pelo governo para melhorar a 
malha viária do País, deve resultar em pe-
dágios mais altos quando comparados aos 
valores cobrados nos trechos federais, con-
cedidos pelo governo Lula, em 2007.

Esta alta será decorrente das exigências 
federais em concentrar a maior parte dos 
investimentos das concessões nos primei-
ros cinco anos de contrato e também pela 

e pedagiada na Bahia
condição imposta de que a cobrança da 
tarifa ocorra somente depois que 10% das 
obras de reforma e duplicação das estradas 
estiverem concluídas. Estes itens não esta-
vam nos contratos anteriores.

"Teremos aumentos nos pedágios, mas 
a vantagem é que o usuário perceberá com 
mais rapidez melhorias na qualidade das 
estradas", avalia o coordenador de infraes-
trutura do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), Carlos Campos.

Roubo de Cargas é assunto de 
Fórum Nacional em Salvador

O assessor de Segurança da NTC&Lo-
-gística e coordenador técnico do evento, 
coronel Paulo Roberto de Souza, apresen-
tou a palestra “Roubo de Cargas – Pano-
rama Nacional e Ações Institucionais da 
NTC&Logística no Combate aos Delitos 
de Carga”. Na ocasião, Souza comparti-
lhou alguns dados sobre roubo de cargas no 
país. “Apesar de ainda não termos os nú-
meros totalizados de todos estados em re-
lação a 2011, percebemos uma leve queda 
no número de ocorrências em comparação 
a 2010, porém nada representativo”, expli-
cou o coronel. Segundo ele, o preocupan-
te é o aumento expressivo em relação aos 
prejuízos quando comparados com os de 
2010, pois caracteriza a presença do crime 
organizado no roubo de cargas.

 Em seguida, o chefe da Divisão de Re-
pressão a Crimes contra o Patrimônio/DPF 
- departamento de Polícia Federal, Luis 
Flávio Zampronha de Oliveira, falou sobre 
a "Atuação da Polícia Federal na Repres-
são aos delitos de Carga".

Para abordar as “Ações da Polícia Ro-
doviária Federal no Combate ao Roubo de 
Cargas em Rodovias”, foi convidado o ins-
petor Moisés Dionísio da Silva, chefe da Di-
visão de Combate ao Crime/DPRF – do De-
partamento de Polícia Rodoviária Federal, 

que apresentou a estratégia de combate ao 
crime da sua divisão, os resultados alcança-
dos, bem como as dificuldades enfrentadas 
pela PRF, em particular o efetivo reduzido 
para cumprir suas missões constitucionais.

 A última palestra ficou a cargo do 
Comitê de Segurança “Divisa Segura do 
Nordeste”, que abordou o tema “Roubo 
de Cargas na Região Nordeste – Situação 
Atual e Ações de Resposta no âmbito da 
Segurança Pública”. O palestrante, coronel 
Wolmer, mostrou como os órgãos de se-
guranças estão trabalhando no combate ao 
crime e como a operação Divisa Segura do 
Nordeste, que abrange os nove estados da 
região, tem alcançado expressivo resultado 
no combate às quadrilhas especializadas, 
em particular no enfrentamento ao roubo 
de cargas.

Desarticulada 
quadrilha especializada

Uma quadrilha especializada em roubo 
de carga na Bahia, Pernambuco, Alagoas e 
Rio Grande do Norte foi desarticulada du-
rante uma operação conjunta da 18ª Coor-
denadoria Regional de Polícia do Interior 
(Coorpin/Paulo Afonso) e da Delegacia de 
Repressão a Furtos e Roubos de Cargas em 
Rodovias (Decarga), concluída no final do 
mês de agosto. Segundo o coordenador da 
18ª Coorpin, delegado Mozart Cavalcanti de 
Oliveira, o bando havia roubado outras duas 
cargas, em Pernambuco, nos últimos cinco 
meses, entre as quais, um carregamento de 
sandálias, avaliado em R$ 1 milhão. Em um 
supermercado, no município pernambucano 
de São Bento do Una, os investigadores da 
18ª Coorpin, da Decarga e policiais civis de 
Pernambuco recuperaram parte da mercado-
ria subtraída. 

A quadrilha começou a ser desarticulada 
com o cumprimento de mandados de prisão 
temporária, expedidos pelo juiz Cláudio Pan-
toja.

tivo provocar o amplo debate entre em-
presários, técnicos, integrantes do meio 
acadêmico e governo, sobre as questões 
relativas à segurança, saúde e preservação 
do meio-ambiente, sob o foco do transporte 
de cargas.

Participaram da abertura do evento o 
presidente do SETCEB, Antonio Siqueira; 
o secretário adjunto da Segurança e Defesa 
Social do Estado da Paraíba, Airton Fer-
raz; chefe da Divisão de Repressão a Cri-
mes contra o Patrimônio/DPF, Luis Flávio 
Zampronha de Oliveira, o superintendente 
da 10ª SPRF da Polícia Rodoviária Fede-
ral da Bahia, Inspetor George Silva Paim; 
o delegado titular da Delegacia de Rou-
bo de Cargas da Bahia, Jean Silva Souza, 
representando o secretário de segurança 
pública da Bahia, Maurício Telles Barbo-
sa; e o coronel Paulo Roberto de Souza, 
assessor de Segurança representando a 
NTC&Logística.

Segundo o presidente do SETCEB, o 
evento promoveu amplo debate sobre o 
roubo de cargas e segurança nas estradas 
e ainda, definiu a necessidade de mobilizar 
as federações estaduais para sensibilizar o 
governo federal sobre a necessidade de au-
mentar o efetivo das polícias federais para 
garantir mais segurança nas estradas. 
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O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou no dia 29 
de agosto a prorrogação do Imposto sobre Produtos Industriali-
zados - IPI reduzido para a compra de eletrodomésticos da linha 
branca, móveis e materiais de construção vai até 31 de dezembro. 
No caso dos carros, a isenção vai até o final de outubro. Com isso, 
os brasileiros podem continuar aproveitando as ofertas por mais 
alguns meses. 
Caminhões

O governo também reduziu a taxa de juros em empréstimos no 
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-

A competição “Melhor Motorista de Cami-
nhão do Brasil”, MMCB, promovida pela 
Scania, atingiu nada menos que 47 mil ins-
crições este ano. O número é recorde – signi-
fica um aumento de quase 70% em relação à 
última edição nacional e supera a soma mun-
dial dos participantes da competição Scania, 
ambas de 2010. “Trata-se de uma grande con-

Governo anuncia redução de juros
para compra de caminhões

cial) de caminhões de 5,5% ao ano para 2,5% ao ano. A taxa para 
a compra de máquinas e equipamentos para indústria caiu de 5,5% 
para 2,5%. São linhas de crédito de 120 meses. Os incentivos va-
lem até o dia 31 de dezembro.
Nova linha de crédito

Mantega anunciou a criação de uma nova linha de crédito para 
a compra de bens de capitais usados. Trata-se de máquinas e fer-
ramentas para indústria. Além de caminhões, tratores, carretas e 
até aviões usados. Os empresários também poderão refinanciar 
empréstimos desses produtos a juros mais baixos.

A MAN Latin America, fabricante dos cami-
nhões e ônibus Volkswagen e caminhões MAN, 
apresenta mais um produto sob medida para as 
necessidades de seus clientes. O VW Delivery 
10.160 ADVANTECH acaba de chegar para 

MAN apresenta VW Delivery 10.160
complementar a linha de leves da montadora, que 
já conta com o VW 5.150, VW 8.160 e com o 
VW 9.160, todos com motorização Euro 5, aten-
dendo às normas do Proconve-P7. 

O mais novo integrante da linha Volkswagen 
Delivery apresenta importantes vantagens opera-
cionais em relação aos seus concorrentes. Com 
Peso Bruto Total de 9.700 kg,  o veículo assegura 
uma capacidade de carga útil de 6.250 kg com 
entre eixos de 4.300mm, a maior do mercado. 

 O veículo também atende a configuração 
VUC (Veículo Urbano de Carga), com entre ei-
xos de 3.300mm. 

O VW Delivery 10.160 ADVANTECH é 
equipado com transmissão ZF S5-420 HD e mo-
tor Cummins ISF de 3,8 litros, maximizando a 
carga útil do veículo com recursos que enfatizam 
a durabilidade. 

Iveco lança novo 
Stralis Ecoline com 
garantia de 4 anos 

O inédito Mercedes-Benz Antos, nova fa-
mília de caminhões desenvolvidos especial-
mente para o transporte pesado na distribuição 
urbana de cargas e para curtas distâncias, fez 
sua estreia mundial para o público no Salão 
Internacional de Veículos Comerciais – IAA 
2012 de Hannover, Alemanha, em setembro. 
Com peso bruto total – PBT de 18 e de 26 tone-
ladas, o Antos é indicado para o transporte de 

A Iveco apresenta a nova gama Stralis, per-
tencente à Nova Geração Ecoline, com  dois 
novos motores, incluindo um de 9 litros, que 
faz sua estreia mundial no Brasil, ao lado do 
tradicional 13 litros dos caminhões extrapesa-
dos da marca, ambos da família Cursor, produ-
zidos pela FPT Industrial. Assim, a Iveco am-
plia para cinco as opções e potência, partindo 
de 330 e 360 cv (9 litros), passando por 400 e 
440 cv (13 litros) e culminando com 480 cv (13 
litros), a mais alta já oferecida em um Stralis 
no Brasil. 

Os novos Iveco Stralis são até 7,5% mais 
econômicos em consumo de combustível em 
relação à geração anterior, e seus custos de ma-
nutenção são até 5% menores que a concorrên-
cia em três anos de uso. A nova geração Stralis 
é a única família de pesados e extrapesados 
com quatro anos de garantia, sendo o primeiro 
ano para o  veículo completo e os três seguintes 
para o trem de força.

Frota Fácil 
O melhor e mais completo sistema de teleme-
tria do mercado, para o controle e redução do 
custo operacional das frotas, o Iveco Frota Fácil 
está disponível como opcional em toda a Nova 
Geração Iveco Stralis e é a ferramenta ideal 
para potencializar todos os benefícios da nova 
gama de pesados e extrapesados da Iveco. 

produtos alimentícios, combustíveis e materiais 
de construção, entre diversas outras aplicações.

Apesar da inconfundível semelhança do 
seu design externo com o novo Actros, o Antos 
exibe uma personalidade própria, com detalhes 
específicos. A grade frontal plana do caminhão 
evidencia sua vocação urbana e, ao mesmo tem-
po, cria uma aparência extremamente forte e 
robusta.

Antos da Mercedes-Benz faz estreia mundial

A nova linha de caminhões Sinotruk Pre-
mium A7 foi desenvolvida para atender às 
mais exigentes operações de transporte e já 
está sendo comercializada no Brasil, desde 
o início de setembro. Vocacionados para o 
transporte de longa distância, de distribuição 
e fora de estrada, são ideais para aplicações 
rodoviárias pesadas, como as composições 
articuladas, caso do bitrem, rodotrem ou tre-

Nova linha Sinotruk A7 já está no mercado
minhão. “Os caminhões A7 são produzidos 
em moderna fábrica da Sinotruk em Jinan, na 
China, com métodos de produção e controle 
de qualidade que asseguram aos caminhões o 
mais alto padrão de qualidade em todas as eta-
pas produtivas, conferindo aos veículos Sino-
truk destacada presença em diversos mercados 
do mundo”, diz Joel Anderson, diretor geral da 
Sinotruk Brasil.

Competição Scania Melhor Motorista 
atinge 47 mil inscrições

quista o número recorde de inscritos e a Scania 
está orgulhosa com a adesão obtida no País”, 
afirma Roberto Leoncini, diretor-geral da Sca-
nia no Brasil. 
Vitória da Conquista - O local da final regio-
nal na Bahia foi em Vitória da Conquista, nos 
dias 22 e 23 de setembro e a grande final será de 
25 a 27 de outubro, em São Paulo.
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Coluna Jurídica

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

Devedores tributários baianos estão sendo 
“protestados” e “humilhados” 

* Dr. Marcelo N. Nogueira Reis

Em mais uma “bem sucedida” investida, e contando – como sem-
pre – com a omissão dos Deputados para com as matérias tributárias sub-
metidas à apreciação da Assembléia Legislativa, o Governo do Estado 
conseguiu ver aprovada, em 2004, a Lei nº 9.159/2004, que criou uma 
inédita “autorização”, para que o Fisco possa promover o PROTESTO 
das certidões de dívida ativa, por falta de pagamento do crédito tributá-
rio pelo empresário baiano. Apesar de a Lei existir desde 2004, somente 
agora o Governo do Estado entendeu de aplicá-la na prática, implemen-
tando um clima de terror junto aos empresários baianos, que estão sendo 
surpreendidos com notificações dos Cartórios de Protestos, dando 03 dias 
para pagar a dívida tributária. Em outras palavras, está o Fisco, ao final 
do processo administrativo de cobrança, levando a protesto, perante o 
Tabelionato próprio, os seus títulos, referentes aos débitos tributários que 
ele entenda devidos. Somente na última semana eu recebi 08 Intimações 
destas, com a mencionada ameaça de Protesto. A medida é realmente 
inusitada, e foi aprovada pela Assembléia Legislativa do Estado sem a 
devida discussão, como se fosse a coisa mais normal do mundo conceder 
ao todo poderoso Fisco mais este instrumento de coação, a ser utilizado 
contra os já humilhados contribuintes baianos. Agora os contribuintes 
que se cuidem, porque além de apreender mercadorias; bloquear contas 
bancárias; gravar veículos junto ao DETRAN; lacrar estabelecimentos; 
negativar nome dos sócios; etc, o Fisco Estadual disporá de mais uma 
medida vexatória, pois sujeitará os “devedores” baianos a terem os seus 
nomes “protestados” perante os Tabelionatos de Protesto, criando ainda 
mais dificuldades para as empresas desenvolverem as suas atividades. 
Parece que o Governo e os políticos baianos realmente estão se lixando 
para a classe empresarial, pois a tudo acompanham sem nada fazer. E o 
Governo Estadual, por sua vez, continua trilhando o temerário caminho 
de “destruir a galinha dos ovos de ouro”, pois se o apontamento do “pro-
testo” serve para publicizar o débito tributário, o máximo que o Fisco vai 
conseguir é constranger ainda mais o empresário, colocando-o em uma 
“lista negra”, criando dificuldades creditícias e comerciais, o que poderá 
levá-lo à falência. Mas será que este é o objetivo do Governo? Será que 
o tal “protesto”, na verdade, servirá para que o próprio Governo possa 
requerer a FALÊNCIA daquele contribuinte em débito, que não pague o 
título protestado?

Se for isto, a confusão se instalará, inclusive no campo  jurídico, 
pois há lei própria (federal) regendo a matéria, e o Estado não tem com-
petência para legislar sobre direito comercial. Além disso, já existe lei 
específica tratando da cobrança dos créditos tributários pelo Fisco (Lei 
nº 6.830/80), e em nenhum momento nesta lei se faz referência à medida 
arbitrária do “protesto”, e muito menos da “Falência”, apesar de a Lei 
6.830/80 já elencar inúmeros privilégios que tem o Fisco para receber os 
seus supostos créditos. Vê-se, então, em uma aligeirada análise, 

quantos pontos negativos há na mencionada “autorização”, dada 
ao Fisco na citada lei estadual, para que possa levar ao “protesto” os 
devedores tributários baianos.

Isto sem falar na confusão que será na prática, pois pela lei federal 
que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos (Lei nº 
9.492/97) compete privativamente ao Tabelião de Protesto o “recebimen-
to do pagamento” dos títulos protestados, dando a respectiva quitação, 
deslocando, assim, a competência da SEFAZ em receber tais valores. E 
qual será o critério de “correção” do débito, a ser implementada? Poderá 
o Estado incluir as confiscatórias multas; juros, SELIC, e honorários da 
Procuradoria no tal “título”, como vem fazendo??

Outras questões reclamam uma ampla discussão, mas a crueldade 
da iniciativa é induvidosamente preocupante, servindo tão somente para 
humilhar ainda mais o já sofrido e cambaleante contribuinte baiano. Esta 
“lista negra” deve ser de pronto revista pelo Governo, ou mesmo pela As-
sembléia, sob pena de simplesmente “quebrarem” mais e mais empresas, 
contrariando, assim, o discurso oficial de atrair novas empresas.

Com início no dia 05 de 
junho, a Campanha do Ali-
mento realizada pela ComJo-
vem Nacional, contou com a 
participação de todas as co-
missões do País, inclusive da 
ComJovem Bahia - Comissão 
de Jovens Empresários e Exe-
cutivos do setor de transporte 
rodoviário de cargas na Bahia.
Os alimentos arrecadados fo-

A Nutricash especialista 
no gerenciamento de frota e 
desenvolvimento de produ-
tos e serviços direcionados à 
concessão de benefícios ao 
trabalhador, apresentou para 
seus clientes, em Salvador, 
no último dia 10 de agosto, 
sua mais recente solução para 
a redução de custos e geren-
ciamento de frotas. O Maxi-

ComJovem Bahia doa alimentos ao 
Lar Irmã Maria Luiza

ram entregues no final de julho, à instituição de caridade Lar Irmã 
Maria Luiza. Dentre os alimentos oferecidos pelas empresas as-
sociadas ao SETCEB, os que mais atenderam as necessidades do 
instituto foram feijão, arroz e leite em pó. As empresas de transpor-
te Rajan, Concórdia, São Luiz e Transbahia disponibilizaram suas 
sedes como ponto de coleta para a campanha.  

Nutricash lança 
MaxiFrota Gestão de Manutenção

Frota Gestão de Manutenção é o único no mercado que realiza o 
monitoramento via Web e disponibiliza planilhas detalhadas sobre 
as movimentações de compras em tempo real, o que permite total 
controle no direcionamento dos gastos e economia de até 20%. O 
MaxiFrota Gestão de Manutenção possui três módulos que garan-
tem o maior controle das operações:  Manutenção (preventiva e 
corretiva), estoque e compras, além do módulo de pneus. 

Outro ponto importante na gestão de frotas é o planejamento 
das compras. Com o MaxiFrota Gestão de Manutenção, as em-
presas contam com um processo automatizado, com solicitação de 
orçamento, cotação e pedido de compras. Além disso, a solução 
ainda pode ser integrada ao MaxiFrota Gestão de Abastecimento, 
produto que gerencia o abastecimento da frota.

“Nossa expectativa é que o produto represente 40% do fatura-
mento total da família MaxiFrota, o que o tornará um dos princi-
pais pilares dos resultados de 2012”, afirma Rosane Manica, dire-
tora geral da Nutricash.

Doações
Quem recebeu as doações foi a idealizadora e responsável pela 

instituição, a irmã Cícera, 77 anos, das mãos dos coordenadores da 
Comjovem Bahia, Rogério Souza e Gabriela Medeiros e da gerente 
executiva do SETCEB, Nilza Vaz. 

Na ocasião, a irmã Cícera agradeceu a ação desenvolvida pela 
Comjovem Bahia e além de contar um pouco da história da institui-
ção, fez um apelo: “Estamos precisando de uma ajuda contínua para 
dar melhor conforto aos idosos que aqui vivem”.

Para o presidente do SETCEB, Antonio Siqueira, estas ações 
devem ser permanentes. “Temos que  praticar a solidariedade, 
sempre. Parabéns a todos da Comjovem Bahia por esta iniciativa”, 
acrescenta.

 Como ajudar
Para ajudar o Lar Irmã Maria Luíza, basta entrar em contato com 

a Irmã Cícera, através dos Tels. (71) 3314-2885 / (71) 3315.0971.
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MÃO DUPLA

ANIVERSARIANTES

GOODYEAR
A Goodyear, uma das maiores fabricantes mundiais 
de pneus, anuncia o patrocínio ao filme ‘À Beira do 
Caminho’, produzido pela Conspiração Filmes. O fil-
me narra a história de um caminhoneiro que resolve 
deixar sua cidade e cruzar o País para fugir de traumas 
do passado. O patrocínio da Goodyear a essa grande 
produção faz parte das iniciativas da empresa para o 
incentivo à cultura no Brasil e tem como objetivo va-
lorizar os caminhoneiros na sociedade. 

CONTRAN
O Ministério das Cidades publicou a Portaria nº 413, 
nomeando membros de Câmaras Técnicas do Conse-
lho Nacional de Transporte (Contran), dentre eles, o 
diretor técnico executivo da NTC&Logística, Neuto 
Gonçalves dos Reis, como membro titular da Câmara 
Técnica de Assuntos Veiculares do Contran, sendo o 
assessor técnico da NTC&Logística, Lauro Valdívia 
seu suplente. Através da Portaria nº 412, nomeou o 
advogado Marcos Aurélio Ribeiro, como o represen-
tante titular da Federação das Empresas de Transporte 
de Cargas do Estado de São Paulo (FETCESP), e a 
advogada Gildete Menezes como sua suplente. 

FENABRAVE
Durante três dias, o XXII Congresso Fenabrave - 
maior evento do setor de distribuição automotiva da 
América Latina - foi palco de discussão e comparti-
lhamento de informações sobre as mais modernas e 
diferenciadas ferramentas de gestão para o setor de 
distribuição de veículos. O encontro do setor, que res-
ponde hoje por 5,7% do PIB, atraiu cerca de 2.500 
profissionais do setor – recorde na história do evento. 
O evento aconteceu de 16 a 18 de agosto, no Expo 
Center Norte, em São Paulo, e foi realizado pela Fe-
nabrave (Federação Nacional da Distribuição de Ve-
ículos Automotores) e organizado e promovido pela 
Reed Exhibitions Alcantara Machado. 

VIABAHIA 
Os policiais que fazem o patrulhamento das rodo-
vias federais BR-324 (Salvador / Feira de Santana) 
e BR-116 (trecho Feira de Santana até a divisa com 
Minas Gerais) já podem contar com um novo refor-
ço: a VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A, 
fez a entrega de quatro motocicletas BMW para a 
Polícia Rodoviária Federal (PRF). O fornecimento 
dos equipamentos faz parte do convênio de parceria 
firmado entre a VIABAHIA e a União e tem por obje-
tivo proporcionar maior agilidade no atendimento aos 
acidentes. 

VUCS FAIR
A 1ª edição da VUC Fair – Salão dos Veículos Comer-
ciais Leves, organizada e promovida pela G-Linder, 
será realizada entre os dias 25 e 28 de fevereiro de 
2013, no Pavilhão Oeste do Anhembi, em São Paulo e 
pretende reunir mais de uma centena de empresas que 
têm envolvimento direto com o segmento de VUCs – 
Veículos Urbanos de Carga, categoria que vem expe-
rimentando forte taxa de crescimento no País. 

FESTA CARRETEIRO
A Feira do Carreteiro, o mais aguardado evento da es-
trada, completou 33 anos de realização no último mês 
de julho, durante os dias 11 a 13, no Pátio da Basílica 
de Aparecida, em São Paulo.  A programação da Feira 
foi desenvolvida pensando no motorista e seus fami-

liares, com muita informação sobre produtos e servi-
ços do setor do transporte rodoviário de cargas, pales-
tras dirigidas a carreteiros, e também entretenimento.

CEDECA/BA
O coordenador do Centro de Defesa da Criança e do 
Adolescente Yves de Roussan - Cedeca/BA, Walde-
mar Oliveira recebeu no último dia 11 de setembro, 
o Prêmio Cidadão Voluntário da Câmara Municipal 
de Salvador. Este prêmio já está em sua sexta edição 
e visa o reconhecimento de cidadãos que atuam no 
município de Salvador com projetos voluntários nas 
áreas culturais, cívicas, educacionais, científicas, re-
creativas ou de assistência social. 

MINASTRANSPOR 2012 
A Federação das Empresas de Transportes de Carga 
do Estado de Minas Gerais realizou entre os dias 22 
e 24 de agosto, no Expominas, em Belo Horizonte, o 
seu 15º Encontro Mineiro dos Transportadores Rodo-
viários de Cargas e a MINASTRANSPOR 2012. Sob 
o tema “O futuro passa por aqui”, a Fetcemg discutiu 
assuntos relevantes para economia do país com foco 
nos transportes.

ICMS
No dia 17 de Agosto foi realizado o seminário Temas 
Polêmicos do ICMS, no hotel Marazul, em Salvador. 
O palestrante Henrique Grangeon obordou durante o 
evento, o conflito de incidência entre ICMS/ISS/IPI, 
inteligência fiscal x auditoria tributária digital; subs-
tituição tributária no novo RICMS/BA 2012, entre 
outros temas de interesse para os transportadores de 
cargas do estado.

CLUBE 
IRMÃO CAMINHONEIRO
Com o objetivo de aproximar ainda mais a marca 
Shell do público caminhoneiro, a Raízen, empresa 
licenciada da marca no Brasil, relança o Clube Irmão 
Caminhoneiro Shell, um programa de relacionamento 
dedicado aos motoristas de caminhão. Para se asso-
ciar, o caminhoneiro deverá preencher a ficha de ins-
crição que está disponível nos postos de rodovia da 
marca Shell, por meio do telefone 0800 6008083 e 
ainda do site www.clubeirmao.com.br. 

BRAVO
A Caravana Siga Bem, maior ação de responsabili-
dade social das estradas da América Latina, realizou 
mais uma parada na Concessionária MAN Volkswa-
gen Bravo Caminhões, localizada no município de 
Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Durante 
todas as paradas, a Caravana Siga Bem reforça a di-
vulgação o Siga Bem Criança, em defesa dos direitos 
da criança e do adolescente, através do Disque 100, e 
o Siga Bem Mulher, que combate a violência contra as 
mulheres, pelo Ligue 180. 

MUSEU DO TRANSPORTE
No dia 18 de setembro, no Museu Brasileiro da Es-
cultura, em São Paulo, foi apresentado o projeto da 
criação do Museu Brasileiro do Transporte. Sob a co-
ordenação e gestão da FuMtran,  Fundação Memória 
do Transporte, uma das entidades do sistema CNT, 
atualmente dirigida pela empresária Elza Lúcia Pan-
zan, o Museu será construído às margens da Rodovia 
Dom Pedro I, na cidade de Campinas, em São Paulo.

SEST SENAT  
O Sest Senat e a Polícia Rodoviária Federal promove-
ram, no dia 22 do mês de agosto, a segunda etapa dos 
Comandos de Saúde nas Rodovias de 2012, com ações 
de prevenção de doenças como: hipertensão, doenças 

cardíacas, câncer de próstata, doenças dos aparelhos 
digestivo, circulatório e respiratório, informações so-
bre AIDS e outras sexualmente transmissíveis.
 
MERCEDES-BENZ
Com o enredo “Os Condutores da Alegria – numa 
fantástica viagem aos Reinos da Folia”, a Sociedade 
Rosas de Ouro, em São Paulo, promove as eliminató-
rias para a escolha do samba de enredo. A Mercedes-
-Benz – marca responsável pela invenção do primeiro 
automóvel e do primeiro caminhão no mundo, além 
de sinônimo de constante inovação em mobilidade – 
foi escolhida para ser homenageada pela Sociedade 
Rosas de Ouro, no carnaval 2013. 

SÃO CRISTOVÃO
A Federação Interestadual dos Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários do Nordeste juntamente com 
o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Inter-
municipais de Cargas de Salvador e o Sindicato dos 
Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Cargas 
do Estado da Bahia realizou no dia 25 de julho, na 
Igreja Basílica da Conceição da Praia, em Salvador, 
uma missa em louvor a São Cristóvão, em homena-
gem a todos os motoristas.

OUTUBRO
02 – Mauro Jordan – Coopercargas Santa Catarina
03 –Hélcio R Faria – Expresso BR Transp Log Ltda.
08 – Regivaldo Rosa Correia – Log Transportes.
20 – Renato Vedovato – Empresa de Transp. Paraná Ltda.
27 – Carlos R. Vedovato – Empresa  Transp Paraná Ltda.
27 – Marcus Vinícius de Azevedo – KLZ Transportes Ltda.
31 – Cristiane Santos – SUED Express Serviços Ltda.

NOVEMBRO
04 – Carlito dos Santos Luz – CSL Log Transp Veic Ltda.
08 – Augusto Sérgio O. Barbosa - Ability Transportes Ltda
08 – Ernando M. Benevides – Transbet Ltda.
10 – Antonio P. de Siqueira – Rajan Transp. Com. Ind. Ltda.
10 - Maurício A. Rezende Fº - Bahia Xpress Org. Log Ltda
10 – Nildo da Silva M. Pedrosa – Locavel Transp. Ltda.
14 – Jair C Dilva – SUED Express Serviços Ltda.
16 – Benedito T. Santos – Concórdia Transp. Rod. Ltda.
16- Cassio Marcelo - Brasquimica Transp Rodov Ltda
18 – Advando P. Santos – Transpinheiro Transp. Ltda.
18 – Marisa Patrus – Patrus Transp. Urgentes Ltda.
18 - Thales Silva  - Comtrasil Com. e Transp. Ltda
22 - Claudia A. Souza - Jose Rubem Transp e Equip Ltda
26 – Auzenira S. Silva – Comtrasil Com. e Transp. Ltda.

DEZEMBRO
02 – José D. Carreira – Unitrans Transp.  Serv Ltda.
04 – Leandro S C Rocha – Transp. Teccargas Ltda.
07 - Felipe J S Pieri - Bahia Xpress Org Logística Ltda
11 - Maria L.B. Nogueira – Transtap Transp. Ltda.
13 – Angélica S. Siqueira – Rajan Transp. Com. Ind. Ltda.
13 - Paulo França Cavalcanti - Brigada Verde
16 – Marcos Aurélio A Pereira – Papa-Léguas Motoboy
17 - Romulo C. Holanda - Transp Teccargas Ltda
18 – Paulo Benevides Neto– Transbet Transp. Ltda.
19 – Efigência A Cazini – Transparaná Transportes
20 – Leston  A Carvalho – Unitrans Transp. Serv. Ltda.
23 – Daniel F. Vasconcelos – Transp. 1ª. Nordeste Ltda.
28 – Ricardo M Souza – Poli Express Serviços Ltda.
30 – Ricardo L. Santana – Polimodal Transportes Ltda.
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LOMBADA

FREIO DE MÃO
- Caminhão eletrônico é que nem 
mulher: tem que saber lidar para 
tirar vantagem.

- Enquanto Maria reza, Mercedes 
Benze.

- Rastreado pela patroa. Não posso 
dar carona.

- O caminhão é o meu pastor. Car-
ga não me faltará.

FORD CAMAÇARI
A fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia, re-

cebeu novos investimentos e foi transformada para 
a produção no Brasil do utilitário esportivo global, 
Novo Ecosport, seguindo o padrão de qualidade 
adotado no mundo. A nova fase da fábrica incluiu a 
aquisição de equipamentos de última geração para o 
aumento da capacidade instalada, além da remodela-
ção da linha de montagem e treinamento dos profis-
sionais da produção. Posteriormente, a nova geração 
global do EcoSport será produzida também na China, 
na Índia e na Tailândia. Os países da América do Sul 
serão também os primeiros entre mais de 100 merca-
dos onde o modelo será vendido.

HYUNDAI
Com o objetivo de disputar o segmento de mer-

cado mais exigente do setor automotivo, o grupo 
CAOA lança um modelo com padrão de alto luxo, 
o exclusivo Hyundai Equus.  E para isso a Hyundai 
se atentou a cada detalhe desde o imponente design 
exterior, passando pelo acabamento interno requin-
tado e aconchegante até o potente motor Tau V8 4.6 
litros DOHC que gera 366 cv a 6.500 rpm acoplado 
ao câmbio automático com 8 velocidades tipo Shif-
tronic. 

ECOSPORT

Fascinante, esportivo, inovador na tecnologia e 
no conforto. A Ford apresenta para o mercado sul-
-americano o Novo EcoSport. O líder dos utilitá-
rios esportivos traz a marca dos veículos de classe 
mundial com seu design elegante, motores flex de 
alumínio potentes e eficientes, direção elétrica, sis-
tema de segurança com freios ABS e seis airbags. 
Oferece também tecnologias avançadas de assistên-
cia ao motorista, faróis com LEDs, interior elegante 
com acabamento de qualidade e um novo padrão 
de conectividade com central multimídia SYNC de 
série, com comandos de voz em português. O novo 
utilitário esportivo da Ford chegou à rede de dis-
tribuidores com as versões S, SE, FreeStyle e Tita-
nium e duas opções de motores, o Sigma 1.6 Flex e 
o Duratec 2.0 Flex, ambos com bloco de alumínio. 
O seu preço parte de R$ 53.490,00.

GOODYEAR
A Goodyear anuncia o lançamento do pneu Ci-

tyMax (275/80R22.5 e 295/80R22.5), um produto 
inovador no mercado de veículos comerciais, voltado 

A Volkswagen comemorou no dia 02 de setem-
bro, os 55 anos ininterruptos de produção da Kom-
bi no Brasil. Produzida em São Bernardo do Campo 
desde 1957, o utilitário foi o primeiro modelo da 
Volkswagen feito no Brasil. Modelo de maior longe-
vidade na história da indústria automotiva mundial, a 
Kombi acumula mais de 1.530.000 unidades produzi-
das desde seu lançamento até julho de 2012.

KOMBI

A Ford Transit atingiu a venda de 10.306 uni-
dades no Brasil. A linha de comerciais leves da Ford 
é oferecida nos modelos van de passageiros, furgão 
curto, furgão longo, chassi-cabine e se destaca pelo 
padrão de tecnologia e segurança. Lançada no Brasil 
em 2009, ela é reconhecida como a mais moderna do 
segmento e, desde então, vem crescendo progressiva-
mente em volume e participação.

TRANSIT

CONTINENTAL
A Continental Pneus apresentou pela primeira 

vez sua linha de pneus para motocicletas, durante a 
ExpoFenabrave, o maior evento do setor de distribui-
ção de veículos do mundo. A empresa passa a atuar no 
Brasil também neste segmento, com foco na reposi-
ção para motos, speed, off-road e touring de média e 
alta cilindrada, que respondem por cerca de 2,3% do 
mercado. Apresentou também a linha de pneus para 
veículos de passeio, comerciais leves e cargas.

O 4º GP Bahia da Copa Caixa Stock Car foi realizado em Sal-
vador no dia 26 de agosto, com alta temperatura e sucesso de pú-
blico no circuito Ayrton Senna, no Centro Administrativo da Bahia 
– CAB, reunindo os maiores pilotos do país. 

O piloto Allam Khodair (Vogel Motosport) venceu a prova que 
já faz parte do calendário esportivo da Bahia, seguido de Duda Pam-
plona (Officer Pro GP) e Luciano Burti (Itaipava Racing). 

Depois de quatro anos de sucesso, o Governo do Estado come-
mora a consolidação da maior prova de rua do automobilismo bra-
sileiro com a renovação do contrato com a Vicar Promoções Des-
portivas, para a realização do GP Bahia de Stock Car por mais cinco 
anos em Salvador.
Carreata

Ao longo da semana que antecedeu ao 4º GP Bahia da Copa Cai-
xa Sotck Car, os fãs de velocidade na Bahia tiveram a oportunidade 
de ver de perto todas as características de um carro da Stock Car. 
Como aquecimento para a etapa de rua de Salvador,  a Goodyear 
que está presente na Stock Car desde 2008 como patrocinadora e 
fornecedora oficial dos pneus, apresentou  seu Show Car , com dois 

STOCK CAR EM SALVADOR

carros da marca. A Goodyear participou ainda da carreata, 
organizada pela Vicar, que aconteceu três dias antes da pro-
va, quando o carro da marca foi guiado pelo piloto baiano 
Patrick Gonçalves.

para o serviço urbano de caminhões e ônibus. O pneu 
conta com novas tecnologias e características exclu-
sivas que permitem mais economia por quilômetro 
rodado, maior durabilidade da banda de rodagem e 
maior índice de recapabilidade. A principal novidade, 
e inédita no segmento, é a tecnologia Waffle Blade. 
Trata-se de uma ligação flexível entre os blocos da 
banda de rodagem que otimiza a movimentação dos 
mesmos e os acomoda mais eficazmente no piso. 



 
 

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

 
 

SINDICATO DAS EMPRESAS 
DE TRANSPORTE DE CARGAS 

DO ESTADO DA BAHIA

SE T C E B

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

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

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

Clube de Logística Bahia e Sergipe - 
Câmara Técnica

Comjovem -Comissão de Jovens 
Empresários e Executivos da Bahia

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

Emissão Certificado Registro Nacional 
do Transportador Rodoviário de 
Cargas - RNTRC

Convênio NTC&Logística e 
ICMS/SEFAZ-BA

 

 
 

Convênios UNIJORGE - MAISON 
FRANÇAISE - UNIBAHIA - ISBET

Assessoria Jurídica (Trabalhista e 
Tributária). 

Balcão de Empregos (indicando 
candidatos qualificados).

Jornal Bahia Transporte com edição 
trimestral.

Jantar de Confraternização final de ano.

Treinamentos, Cursos e Seminários.

Descontos em palestras, cursos,  etc.


