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Sem rodovias o Brasil não chega lá

Encontro de Gerações
A quinta edição do Encontro Nacio-

nal de Gerações de Empresários do Trans-
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entre os dias 11 e 14 de outubro, em Porto 
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Transportadores 
comemoram os resultados 

das eleições sindicais
Em clima de descontração, os empresários baianos do setor de transporte 

rodoviário de cargas estiveram reunidos durante jantar de confraternização no 
último dia 11 de dezembro, no salão Lotus do Convention Center Fiesta, em 

Salvador, onde comemoraram os resultados das eleições sindicais para o triênio 
2013/2015. Saiba mais sobre o assunto na página 3
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 A Confederação Nacional dos Transportes divulgou no final de outubro 
os resultados da 16ª Pesquisa CNT de Rodovias que tem como objetivo ava-
liar aspectos do pavimento, sinalização e geometria da via de 100% da malha 
federal pavimentada e das principais rodovias estaduais pavimentadas. Tam-
bém estão incluídas na pesquisa as rodovias concessionadas. 

Neste ano, foram pesquisados 95.707 km durante 37 dias, entre 25 de 
junho e 31 de julho. Os pesquisadores avaliaram aspectos do pavimento, da 
sinalização e da geometria da via, o que permite a classificação qualitativa dos 
trechos.  Desse total de 95.707 km, 60.053 (62,7%) apresentam algum tipo de 

Os policiais que fazem o patrulhamento das ro-
dovias federais BR-324 (Salvador / Feira de Santa-
na) e BR-116 (trecho Feira de Santana até a divisa 
com Minas Gerais) já podem contar com um novo 
reforço. A VIABAHIA Concessionária de Rodovias 
S/A entregou seis novas viaturas para a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) no CCO - Centro de Controle 
Operacional da Praça de Pedágio P2 entre Amélia 
Rodrigues e Santo Amaro. O fornecimento dos equi-
pamentos faz parte do convênio de parceria firma-
do entre a VIABAHIA e a União e tem por objetivo 
proporcionar maior agilidade no atendimento aos 
acidentes.

Pedágio mais caro 
nas BRs 116 e 324 

e na BA 526 
Foi aprovado o reajuste da tarifa bá-

sica de pedágio do Sistema Rodoviário 
composto pelas rodovias federais BR 116 
e 324 e a estadual BA-526, trecho Divisa 
Bahia/Minas Gerais – Salvador – Acesso 
à Base Naval de Aratu, explorado pela 
VIABAHIA Concessionária de Rodo-
vias S/A, através da Resolução 3.941 da 
Agência Nacional de Transportes Ter-
restres, publicada no Diário Oficial da 
União. A nova tarifa começou a vigor no 
dia 07 dezembro. 

VIABAHIA entrega novos equipamentos à PRF

Pesquisa CNT aponta problemas em 62,7% das rodovias
deficiência. Em relação ao pavimento e à sinalização, 43.981 km (45,9%) e 
63.410 km (66,2%), respectivamente, apresentam problemas. 

Na comparação com os resultados do ano passado, aumentou o percentual ge-
ral de rodovias com algum tipo de deficiência e também foi constatado um aumento 
nos problemas de sinalização, presentes em 66,2% dos trechos avaliados em 2012.

 A CNT estima que a necessidade de investimento para a modernização 
da infraestrutura rodoviária no Brasil seja de cerca de R$ 170 bilhões, a serem 
aplicados na construção de novas rodovias e em obras de duplicação, pavi-
mentação, recuperação, entre outras intervenções. 

Salvador pedia socorro. E a população fez sua parte. 
Nós, soteropolitanos, sabemos das dificuldades e das pre-
cárias condições que estamos vivendo em nossa cidade, 
portanto a população de Salvador fez sua parte ao eleger o 
então deputado federal ACM Neto, para prefeito de Salva-
dor. Resta-nos agora esperar que o novo prefeito faça a sua 
parte juntamente com seu secretariado, para que possamos 
novamente voltar a viver em uma cidade ordenada, onde as 
leis sejam respeitadas por todos.  Uma cidade bela como 
Salvador não pode continuar nesta falta de organização que 
estamos vivendo. O que devem estar achando os turistas que 
nos visitam?

Infelizmente nos últimos anos estamos tendo a infelici-
dade de termos prefeitos que por questões políticas, de par-
tidos diferentes, não contam com o devido apoio dos demais 
partidos e nem do Governo Federal. Por esta questão, a po-
pulação que os elegem, sofre com as duras consequências. 
Mas a partir de agora, esperamos que com a habilidade que 
lhe é peculiar, o nosso prefeito ACM Neto, consiga real-
mente fazer com que Salvador volte a ser organizada e com 
condições melhores para sua população.

Nosso setor, por exemplo, sofre muito na hora de abas-
tecer a cidade devido à falta de sinalização adequada para 
a operação de carga e descarga. Não adianta apenas proibir 

é preciso organizar, pois se proibir resolvesse tudo, basta-
ria um simples decreto de proibições.  Outro grande fator 
que dificulta o abastecimento da cidade é a localização ina-
dequada de alguns tipos de comércio e que também não 
possuem local apropriado para realizarmos a operação de 
carga e descarga dos produtos que serão colocados à venda. 
Por outro lado, algumas escolas também foram construídas 
em locais totalmente impróprios, tudo isto acarretando para 
cada vez mais termos este trânsito caótico em Salvador. O 
trajeto do centro da cidade para o aeroporto mais parece 
uma viagem...

O decreto em vigor foi publicado pelo prefeito ante-
rior e proíbe as operações de carga e descarga em toda a 
cidade de Salvador. Razão pela qual, o mesmo não foi co-
locado em prática, pois a própria prefeitura não teve condi-
ções financeiras para confeccionar o número suficiente de 
placas para sinalizar toda a cidade. Impossível querer que 
um decreto trate um bairro distante como se fosse o centro 
comercial de Salvador, ou demais locais que sabemos que 
terão rapidamente que se adequar.

Portanto, esperamos com muito entusiasmo e fé, ter um 
prefeito competente e que certamente saberá tomar as deci-
sões corretas e adequadas para cada setor.

No mais, um Feliz 2013 a todos.
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Em clima de descontração, os 
empresários baianos do se-

tor de transporte rodoviário de cargas 
estiveram reunidos durante jantar de 
confraternização no último dia 11 de 
dezembro, no salão Lotus do Con-
vention Center Fiesta, em Salvador, 
onde comemoraram os resultados 
das eleições sindicais para o triê-
nio 2013/2015. A nova diretoria do  
Setceb que regerá a entidade nos pró-
ximos três anos está encabeçada pelo 
empresário reeleito, Antônio Pereira 
de Siqueira e na vice-presidência, o 
empresário Benedito Teles. Para ocu-
par a presidência do Sedics, foi ree-
leito o empresário George Almeida 
Freire e na vice-presidência, Helder 
Alves de Carvalho, enquanto que o 
empresário José Rubem Souza Filho 
também reeleito para presidir o Set- 
conteiners, contará com o empresá-
rio Bartolomeu de Jesus Andrade, na 
vice-presidência da entidade para o 
próximo triênio.

Transportadores comemoram os resultados 
das eleições sindicais

Os convidados foram brindados 
com um coquetel, a boa música do 
cantor Roberval Santos e o espetá-
culo Gabriela, do grupo de dança da 
Associação Bahiana de Dança de Sa-
lão, que este ano homenageou os 100 
anos de nascimento do escritor baia-
no Jorge Amado. 

O jantar contou com o co-patro-
cínio da VIABAHIA Concessionária 
de Rodovias S/A, da Tracker Solu-
ções de Rastreamento, da STP Sem 
Parar/Via Fácil e da Nutricash / Maxi 
Frota e ainda com o apoio da Fit Ins-
peção Veicular. 

Dentre os convidados estavam o 
presidente do Setcesp – Sindicato das 
Empresas de Transporte de Cargas 
do Estado de São Paulo, Francisco 
Peluccio, o presidente do Sindilojas, 
Paulo Motta, o presidente da Fenas-
detran, Mario Conceição e o coorde-
nador do Cedeca, Waldemar Oliveira. 

Algumas empresas ofereceram 
brindes e cortesias para serem sor-

teadas entre os empresários do setor, 
como a Alesat Combustíveis, Tracker 
Rastreamento, Nutricash Maxi Frota, 
Fit Inspeção Veicular, Setcarfs, Publi-
nil Comunicação, Restaurante Fun-
do de Quintal, Hotel Golden Tulip, 
Monte Pascoal Praia Hotel, Pousada 
Thalud e Shalom Turismo. As empre-
sas de transporte de cargas também 
ofereceram brindes, como Rajan, Ra-
pidão Cometa e TNT.
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Presidente Dilma 
sanciona nova Lei Seca

A sanção sem vetos do projeto que endurece a Lei Seca, assinada pela presidente Dilma, 
permitindo que o condutor seja considerado embriagado com base em provas como vídeos e 
relatos de testemunhas,  já está em vigor desde o dia 21 de dezembro.

Além de ampliar as provas, o projeto dobra o valor da multa a ser aplicada quando alguém 
é flagrado dirigindo com a capacidade psicomotora alterada, por ter ingerido álcool ou outras 
substâncias (remédios e drogas ilícitas). A multa administrativa salta de R$ 957,69 para R$ 
1.915,38 para quem for flagrado dirigindo sobre efeito de álcool. Se houver reincidência no 
período de um ano, a multa dobra novamente, indo para R$ 3,9 mil.

O Grupo Wilson Sons inaugurou no dia 30 
de novembro, a expansão do Terminal de Con-
têineres de Salvador, um projeto que envolveu 
investimentos de R$ 180 milhões aplicados na 
ampliação de espaço, dragagem do cais, aquisi-
ção de novos equipamentos e modernização da 
infraestrutura do terminal. Após dois anos de 
obras, hoje a Bahia conta com o Tecon maior, 
mais eficiente e competitivo, cujas exportações 
no mês de outubro registraram um recorde 
histórico: foram movimentados 6,5 mil contê-
ineres, um crescimento de 70% em relação à 
média de exportação no período. Entre as prin-
cipais obras realizadas nos últimos dois anos, o 
terminal ganhou uma área adicional de 44 mil 

O Ministro dos Transportes, Paulo Sér-
gio Passos, inaugurou a segunda etapa da 
Via Expressa da Baía de Todos os Santos, 
considerada um dos principais empreen-
dimentos do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC 2) na Bahia. A via liga 
a BR-324 ao porto de Salvador e está com 
82% das obras concluídas.

Com o fim da segunda etapa, a avenida 
contará com mais cinco viadutos, ciclovia 
e quatro quilômetros de tráfego liberado. 
"Esta é uma obra de grande envergadura, 
e a inauguração deste trecho significa mais 
conforto e segurança para a população, me-

Inaugurada a segunda etapa da 
Via Expressa em Salvador

nos acidentes e um acesso mais direto para 
o porto de Salvador", explicou o Ministro.

A conclusão do empreendimento, pre-
vista para maio de 2013, trará benefícios 
diretos a 400 mil habitantes e a cerca de 60 
mil veículos que passam pelo local. No total 
serão dez faixas na via, sendo seis urbanas e 
quatro dedicadas, exclusivamente, ao trans-
porte de cargas, dois túneis e 14 viadutos, 
cinco entregues em agosto de 2011. O in-
vestimento total na Via Expressa totaliza R$ 
449,3 milhões, sendo R$ 407,7 milhões pelo 
Governo Federal e R$ 41,6 milhões com 
contrapartida do Governo do Estado.

Wilson Sons inaugura expansão do Tecon Salvador 

Portos baianos perdem competitividade
 na última década

m², totalizando uma área pavimentada de 150 
mil m², e adquiriu equipamentos mais moder-
nos, entre eles três portêineres Super post-Pana-
max e seis pontes rolantes sobre rodas (RTGs). 
Novo calado 

O Porto de Salvador recebeu a homologa-
ção de seu novo calado que o habilita a receber 
os maiores navios porta-contêineres do mundo. 
Com a oficialização por parte da Marinha do 
Brasil, o terminal de contêineres da capital baia-
na – operado pelo Grupo Wilson Sons – passa a 
contar com um calado de 13,9 metros no Cais 
de Água de Meninos, que opera navios de longo 
curso, e de 12 metros para o Cais de Ligação, 
preferencial para navios de cabotagem.

Dados da Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antac) apontam para uma queda 
de 10% na movimentação de cargas nos portos 
públicos da Bahia na última década (2002-2012) 
quando comparada com os portos públicos do 
estado de São Paulo. Um estudo da consultoria 
norte-americana Aecom, sobre o potencial de 
crescimento dos 12 principais portos brasilei-
ros nos próximos 15 anos traz o de Salvador na 
11ª colocação, com nota 0,08, à frente apenas 
do Porto de Vitória (nota 0,03), mas atrás de 
Suape-PE (2,32) e Pecém-CE (1,98). Enquanto 
o ranking elaborado pelo Instituto de Logística e 
Supply Chain (Ilos) traz o Porto de Salvador em 
último lugar entre os 11 complexos avaliados no 
Brasil. “Esta situação é muito grave porque sig-
nifica que em dez anos Salvador vai estar fora do 
mapa”, ressaltou o diretor executivo da Associa-

Seminário 
sobre sustentabilidade
Como parte da programação da etapa final do  

MMCB 2012, a Scania organizou na sua fábrica, 
em São Bernardo do Campo (SP), o seminário Pers-
pectivas de Sustentabilidade para o TRC (Trans-
porte Rodoviário de Cargas), uma parceria com a 
NTC&Logística (Associação Nacional do Trans-
porte de Cargas e Logística).

Dividido em dois painéis, o evento contou com 
representantes de associações de classe, embarcado-
res, transportadoras, além de convidados do poder 
público. O primeiro debate abordou as “Perspecti-
vas para o setor no Brasil: desafios e oportunidades 
para a iniciativa privada” e teve como moderador 
Flavio Benatti, presidente da NTC&Logística. O 
foco foi conduzido com base no Plano Nacional de 
Logística e Transportes (PNLT), desenvolvido pelo 
Ministério dos Transportes.

O segundo painel, a “Evolução do TRC por 
meio de práticas sustentáveis”, teve a participação de 
Roberto Leoncini, diretor-geral da Scania no Brasil, 
Gustavo Albuquerque da Fundação Adolpho Bósio 
de Educação no Transporte (Fabet), Paulo Ossani, da 
Transportes Cavalinho, e Leila Zuccari, da Rhodia 
Brasil. O moderador foi o jornalista Milton Jung.

Scania premia o Melhor 
Motorista de Caminhão 

do Brasil 
O caminhoneiro Vinícius de Moraes foi 

o vencedor da quarta edição da competição 
Melhor Motorista de Caminhão do Brasil, 
promovida pela Scania, que chegou ao Bra-
sil em 2005, bateu o recorde de inscritos 
com 47 mil participantes, alta de quase 70% 
em relação à última edição, em 2010,

A competição tem por objetivo avaliar as 
habilidades dos condutores, contribuir com a 
segurança nas estradas, valorizar o profissio-
nal e promover uma condução que alie efici-
ência a redução de emissão de poluentes. “O 
recorde de inscritos e a participação intensa 
das grandes transportadoras, que incentiva-
ram seus motoristas a se inscrever, mostra que 
a ação atingiu um novo patamar em 2012”, 
afirma Roberto Leoncini, diretor-geral da 
Scania. “Procuramos formar mais 47 mil em-
baixadores da segurança nas estradas.”   

Novo embaixador 
da segurança

ção de Usuários dos Portos da Bahia  - Usuport, 
Paulo Villa, durante o 8º Encontro Anual da en-
tidade, no dia 30 de novembro, no auditório da 
Fieb, em Salvador.

Segundo ele, a perda de competitividade se 
reflete na fuga de cargas, na perda de linhas ma-
rítimas no Tecon-Salvador (de 10 para sete em 
quatro anos), e no número de armadores, que 
teria caído de sete para quatro. Villa defendeu 
ainda a atualidade da Agenda Mínima para a In-
fraestrutura da Bahia 2011-2014 elaborada pela 
Usuport, que prevê investimentos na ordem de 
R$ 3 bilhões e sugere a implantação de oito 
berços no Tecon-Salvador frente aos dois ber-
ços atuais. “A melhor notícia da ampliação do 
Tecon é que um berço será liberado para cabo-
tagem, mas isso só irá funcionar se o preço for 
competitivo”, afirmou.

Moraes sabe da responsabilidade que ga-
nhou ao conquistar a competição. “Sei que a par-
tir de agora serei exemplo para outros motoris-
tas. Vou cumprir meu papel no incentivo à busca 
pela qualificação e dirigir de forma defensiva nas 
estradas”. O caminhoneiro valoriza os cursos que 
são oferecidos durante a competição. “Essa preocu-
pação da Scania e de suas escolas parceiras de trei-
namento de motoristas ao dar gratuitamente cursos, 
nos ajudam motoristas diferenciados”, finalizou.
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A quinta edição do Encontro Nacional da Comjo-
vem: Encontro de Gerações de Empresários do Trans-
porte Rodoviário de Cargas foi realizada entre os dias 
11 e 14 de outubro, no Enotel Resort & Spa, em Porto 
de Galinhas (PE) em clima de festa e contou com a 
presença de lideres sindicais e jovens empresários 
do setor de transporte de cargas de todo o país, den-
tre eles, o presidente do Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas do Estado da Bahia - SETCEB, 
Antonio Siqueira, e os coordenadores da Comjovem 
Bahia, Rogério Souza e Gabriela Andrade.

Além da confraternização entre os participantes, 
fizeram parte da programação palestras motivacio-
nais. A primeira, ministrada pelo professor da Fun-
dação Getúlio Vargas, Glauco Cavalcanti, fez uma 
analogia entre a sua paixão pelo voo livre e o seu co-
nhecimento sobre o mundo corporativo.

Com o título “Decolando para o Futuro”, Caval-
canti falou de determinação - esforço para colocar os 
projetos em prática; atitude empreendedora- aquele 
que idealiza e realiza visões; posicionamento estra-
tégico – desenvolver atividades diferenciadas frente 
à concorrência e oportunidades – saber identificar as 
situações antes de elas serem solicitadas pelo consu-
midor.

“Profissionais que dão um Show” foi o tema da 
palestra proferida pelo artista, pesquisador de humor 
e do comportamento positivo, Bianko, que mostrou 
como cada participante poderá transformar o talento 
pessoal em sucesso profissional. “Precisamos ter mui-
to claro em nossa vida profissional nossos objetivos, 
ter foco, acertar o alvo e os segredos do sucesso são 
persistência e paixão”, enfatizou.

Para o jornalista Clayton Conservani, apresenta-
dor e aventureiro do programa “Planeta Extremo”, do 
Fantástico foi reservado o tema “Limites Extremos”. 
Durante sua palestra, Conservani transmitiu uma 

 O ministro da Fazenda, Guido Mantega, 
anunciou a prorrogação das condições especiais do 
PSI (Programa de Sustentação do Investimento), 
linha de crédito do BNDES (Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico e Social) que finan-
cia a compra de caminhões, ônibus e máquinas e 
equipamentos.

 Em vigor desde 2009, o PSI acabou em de-
zembro de 2013 e  Mantega divulgou que, agora, 
os juros vão ter ligeiro aumento, passando para 3% 
ao ano no primeiro semestre e 3,5% ao ano no se-
gundo semestre.

Durante os meses de novembro e dezem-
bro, a Secretaria da Fazenda do Estado da 
Bahia (Sefaz) realizou a 5ª edição da Opera-
ção Barreira Fiscal Metropolitana, cujo obje-
tivo foi de intensificar o controle do trânsito 
de mercadorias destinadas à Salvador no pe-
ríodo das festas de fim de ano.

De acordo com o gerente de Mercado-
rias em Trânsito da Sefaz, Eraldo Santana, 
é necessário um maior rigor na fiscalização 
de alguns produtos com histórico de sonega-
ção, como água mineral, blocos cerâmicos, 
bebidas quentes, carne, açúcar e álcool com-
bustível, entre outros. "Nesse período, há um 
volume maior de compras do natal e final de 
ano e é preciso ter um controle mais eficiente, 
com reflexo imediato na arrecadação espon-
tânea", explica.

As equipes foram concentradas em cinco 
pontos estratégicos: no posto fiscal Honorato 
Viana, localizado na BR 324, e em unida-
des móveis situadas na BA 093; na BA 535, 
conhecida como Via Parafuso e na BA 526, 
Cia-Aeroporto. Ao todo, a operação contou 
com um efetivo de 70 servidores fazendários, 
entre auditores fiscais e agentes de tributos e 
65 policiais. A fiscalização foi feita em plan-
tões de 24 horas.

Atendendo ao pleito do setor de transporte rodoviário de 
cargas, no dia 04 de outubro, o BNDES através de Carta Con-
junta SUP/AC – 019/2012 SUP/AOI – 242/2012, lança o “Pro-
grama BNDES Especial de Refinanciamento para os Setores de 
Bens de Capital e de Transporte Rodoviário de Carga – BNDES 
Refin BK e Transporte.” São beneficiárias do programa as em-
presas do setor de fabricação de máquinas e equipamentos in-
clusive ônibus e caminhões, códigos C28, C29.2, C29.30-1/01 
e C29.30-1/02 CNAE do IBGE e Empresas do Setor de Trans-
porte Rodoviário de Carga, código H49.3, CNAE do IBGE.

O Programa BNDES-Refin BK e Transporte tem como obje-
tivo refinanciar para as beneficiárias acima mencionadas as pres-
tações vencidas e não pagas nos últimos quatro meses, contados 
retroativamente a partir do mês de protocolo da solicitação no 
 BNDES, e ainda refinanciar as prestações vincendas na sua totalidade.

BNDES lança Programa de Ref inanciamento Especial para o TRC

Governo prorroga linha especial de f inanciamento de caminhões

As condições financeiras do contrato original serão mantidas, alteran-
do-se o prazo mediante alongamento que poderá contemplar até 12 (doze) 
meses de carência a contar da data da formalização do refinanciamento e 
até 24 (vinte e quatro) meses a serem acrescidos ao prazo remanescente.

Durante o período de carência serão cobrados os encargos financeiros 
do contrato, trimestralmente nos casos de contratos com previsão de amor-
tização mensal. Após o período de carência os encargos serão cobrados 
mensalmente junto com o pagamento do principal. Nos contratos com pe-
riodicidade de pagamentos que não seja mensal, continuarão a ter mesma 
periodicidade do contrato original.

As “Solicitações de Refinanciamento” poderão ser protocoladas 
no BNDES para homologação até o dia 30 de setembro de 2013, me-
diante encaminhamento de documento (Solicitação de Refinancia-
mento) constante como anexo da Carta Conjunta, disponível junto ao 
Agente Financeiro.

 O ministro anunciou ainda que esse progra-
ma terá orçamento de R$ 100 bilhões no próxi-
mo ano. Desse total, R$ 85 bilhões serão recursos 
próprios do BNDES e os R$ 15 bilhões restantes 
virão da liberação de compulsórios não remunera-
dos. O compulsório é a parcela dos depósitos que 
os bancos são obrigados a manter retida no Banco 
Central.

 O prazo da maioria das linhas será 120 meses 
(dez anos). As exceções são as linhas para peças 
e componentes, que terão prazo de 36 meses (três 
anos) e para as empresas de energia, cujo paga-

Comjovem Bahia par ticipa de 
Encontro Nacional de Gerações

mensagem positiva à plateia sempre apontando como 
exemplo suas aventuras pelo mundo, como as expe-
dições ao Monte Aconcágua, Monte Everest, Monte 
Mackinley, Maratona na Antártica, Maratona no De-
serto do Sahara, entre outros.

No último dia do evento foi apresentado o balan-
ço das atividades realizadas em 2012 pelos 25 núcle-
os regionais pela vice-coordenadora da Comjovem 
Nacional, Ana Carolina Jarrouge. “Durante as visitas 
realizadas nos núcleos regionais, percebemos um 
amadurecimento e uma presença nas atividades muito 
grande, o que demonstra o interesse do jovem empre-
sário em estar atualizado com os temas do nosso se-
tor”, afirmou Ana Carolina.

A edição deste ano contou com o patrocínio de 
Bridgestone/Bandag, Banco do Brasil Ourocard, Visa, 
Man Latin America, Cummins, Ford Caminhões, 
Hyundai Caoa, Iveco, Omnilink, Petrobras, Pirelli, 
Scania e Techis Intelligent Solutions.

Operação Barreira
 Fiscal controla 

entrada de 
mercadorias em 

Salvador

mento levará até 360 meses (30 anos).
 Mantega comunicou ainda a redução da TJLP 

(Taxa de Juros de Longo Prazo) – referência para 
os financiamentos do BNDES – de 5,5% para 5% 
ao ano a partir de janeiro.

 Ao anunciar o pacote, o ministro disse que o 
objetivo do governo é fazer o investimento crescer 
8% em 2013. “Esse será o nível necessário para 
que o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) 
seja vigoroso no próximo ano”, declarou o minis-
tro. Segundo ele, isso só poderá ser feito reduzindo 
o custo dos investimentos para o setor privado.
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“A escolha da Bahia para a instalação de uma fábrica 
da JAC Motors representa a aposta da empresa no desen-
volvimento do estado e na qualidade da nossa mão de obra”, 
afirmou o governador Jaques Wagner (PT), no último dia 26 
de novembro, durante a cerimônia de lançamento da pedra 
fundamental da fábrica da JAC Motors do Brasil, no Polo 
Industrial de Camaçari, Bahia.

O presidente da empresa no Brasil, Sérgio Habib, 
afirmou que a capital baiana apresenta o maior potencial 
de crescimento do consumo de carro em relação às demais 
capitais do país. “É um marco importante para a indústria 

JAC MOTORS
Após o volume de vendas bastante 

significativo obtido no Brasil por quase 
dois anos, agora a montadora chinesa 
JAC Motors aposta em um novo seg-
mento no mercado automobilístico: 
lançará o caminhão JAC T140 no início 
de janeiro. O modelo  exposto no estan-
de da JAC durante o  Salão Automóvel 
de São Paulo, traz um propulsor tur-
bodiesel Cummins de 140 cavalos de 
potência, a 3.600 rpm, e 28,6 kgfm de 
torque, 1.600 rpm, já com modificações 
para atender o Proconve L5 e dotado do 
sistema EGR para reduzir emissões de 
CO2, o responsável por mover os 3.490 
quilos do JAC T140, podendo transpor-
tar cargas de até 1.570 quilos. O mode-
lo tem 2,45 metros de entreeixos, com 
baú ou carroçarias de metal/madeira. O 
JAC T140 terá três anos de garantia e 
sem limite de quilometragem. 

Comerciais leves são apresentados no Salão do Automóvel 2012
Definido como o maior evento de todos os tempos da América Latina, o 27º Salão Internacional do Automóvel de 

São Paulo superou em relevância estratégica todas as edições, em 52 anos do evento, devido ao especial momento do mercado 
nacional. O Salão refletiu – durante os 12 dias de exposição dos 500 modelos (10% a mais do que em 2010) de 49 diferentes marcas 

(7% superior à edição anterior do evento), no Pavilhão de Exposições do Anhembi, os avanços tecnológicos 
alcançados pelos produtos desenvolvidos e a demanda interna aquecida. 

Na esteira da conjuntura favorável, o evento realizado entre os dias 24 de outubro a 04 de novembro, ainda cedeu seus
 holofotes para que montadoras, que hoje colocam modelos para rodar no País pela via da importação, anunciassem a decisão de 

construir fábricas para produzir carros no território nacional, dentro dos próximos dois a três anos e 
apresentassem novidades no segmento de comerciais leves.

CN AUTO
Importadora oficial das marcas 

chinesas Hafei (linha Towner) e da 
Jinbei (linha Topic),  a CN Auto 
participou do Salão do Automóvel 
apresentando suas novidades como 
a nova linha Towner que será a 
sucessora da atual e deverá ser o 
modelo produzido no Brasil, bem como 
mostra a nova Topic que passa a ser 
comercializada a partir do próximo 
ano.  A CN Auto reforça na 27ª edição 
do Salão seu compromisso com a 
fábrica da marca, que vai produzir os 
modelos Towner a partir de 2014, em 
Linhares, no Espírito Santo.

 

Furgão Star Utility 
O furgão Star Utility é equipado 

com motor de 1.3 litro que desenvolve 
82 cv de potência, com 4.390 mm de 
comprimento, 1.655 mm de largura e 
1.935 mm de altura, oferece eficiência 
e versatilidade no transporte urbano de 
cargas. O modelo tem capacidade para 
transportar até uma tonelada. Oferece 
design atualizado e a conveniência da 
porta lateral corrediça, ideal para o ma-
nuseio de cargas no seu interior.

 Picape Star Cs
Outra opção da linha é a Picape 

Star CS, uma cabine simples moderna, 

CHERY
Lançada em 2009, a Rely, divisão 

de comerciais leves da Chery Auto-
mobile, maior montadora de veículos 
independente da China, participou pela 
primeira vez do Salão Internacional do 
Automóvel de São Paulo e iniciará em 
breve suas atividades no mercado bra-
sileiro para oferecer a melhor relação 
custo-benefício em veículos urbano de 
carga (VUC) e de passageiros (vans e 
minivans). As novidades apresentadas 
pela Rely foram três picapes de carga, 
sendo uma com cabine simples e carro-

CHANGAN
A Districar, representante oficial 

da Changan no Brasil, mostrou no Sa-
lão do Automóvel, novos utilitários da 
linha Star com lançamentos previstos 
para janeiro de 2013. A nova linha Star 
foi a grande atração da marca na feira, 
no segmento de veículos comerciais. 

bonita e com capacidade para trans-
portar até 1.300 kg, características que 
fazem dela uma das melhores opções 
para transporte urbano nas grandes me-
trópoles. O modelo vem equipado com 
o mesmo motor 1.3 dos demais veícu-
los da linha, mas oferece dimensões 
superiores: 4.950 mm de comprimento, 
1.800 mm de largura e 1.980 mm de al-
tura. É uma picape robusta e espaçosa, 
feita para o trabalho.

ceria curta, uma com cabine simples e 
carroceria estendida e uma com cabine 
dupla, além de duas minivans de 7 lu-
gares e uma van de 14 lugares.

Mantidos os juros baixos e o IPI zero, o mercado de caminhões 
em 2013 deverá reagir, crescendo cerca de 16% na comparação com 
2012. É o que prevê a Federação Nacional da Distribuição de Veícu-
los Automotores (Fenabrave). Isso significa vender cerca de 158 mil 
veículos contra aproximadamente 136 mil – previsão da entidade 
para o fechamento de 2012.

Confirmada a estimativa, 2013 deverá ser o segundo melhor 
ano da história do mercado de caminhões no Brasil, atrás apenas de 
2011, quando foram vendidos 172 mil veículos. O presidente execu-
tivo da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, lembra que parte dos 
negócios realizados no ano passado foram antecipações de compras, 
em virtude da mudança de motorização para Euro V.

Essa antecipação foi um dos motivos que fizeram o mercado 
recuar cerca de 20% em 2012. Mas há outros, segundo Assumpção 
Júnor: “Seca na Região Sul, elevação de inadimplência, greve de 
caminhoneiros, redução da produção das fábricas e principalmente 
o desaquecimento econômico do País”, enumera.

Com a queda nos juros, a procura por caminhões aumentou nos 
últimos meses,  mas a produção das fábricas não acompanhou esse 
movimento. “Por isso, as concessionárias já estão recebendo pedi-
dos que só serão atendidos no primeiro trimestre de 2013”, conta.

De acordo com ele, a retomada do crescimento econômico – 
com previsão de PIB de 3,5% a 4% -, e o aumento da safra de graõs 
são elementos que trazem boas perspectivas para o próximo ano.

Lançada Pedra Fundamental da fábrica da 
JAC Motors na Bahia

automobilística brasileira, pois será a primeira montadora de automóveis de grande volume do Brasil, que produz 
modelos abaixo de R$ 50 mil, com controle totalmente nacional”, disse Habib.

Os trabalhos de terraplanagem da área já foram iniciados pela empresa. De acordo com o cronograma da JAC, a 
fábrica deverá ficar pronta no final de 2014, quando estará produzindo o primeiro automóvel JAC Motors brasileiro.

Durante a cerimônia, a empresa enterrou um veículo modelo JAC J3 no terreno da fábrica, com mensagens 
de texto e fotos enviadas pelos visitantes do Salão do Automóvel, internautas que se inscreveram no site da marca e 
convidados presentes ao evento de lançamento da pedra fundamental.. A cápsula do tempo só será aberta em 2032, 
ou seja, vinte anos depois.

A capacidade da planta de Camaçari será de 100 mil unidades anuais (dois turnos) e a previsão é de abertura de 
3,5 mil postos diretos de trabalho e outros 10 mil indiretos. Serão investidos R$ 900 milhões no complexo industrial 
da JAC na Bahia.

Participaram também da cerimônia de lançamento da pedra fundamental da fábrica chinesa, o chairman da Jac 
Motors China, An Jin, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, além de 
autoridades e empresários chineses e brasileiros.

Fenabrave estima crescimento 
no mercado de caminhões

Topic Facelift
O lançamento reservado para o 

Salão do Automóvel 2012 foi a Topic 
Facelift. Em relação ao atual modelo em 
comercialização, a nova Topic traz grade 
frontal, conjunto ótico e para-choque mais 
modernos atualizados para a categoria de 
vans e utilitários. Além da motorização à 
gasolina, a CN Auto mostra a nova Topic 

com kit GNV que apresenta o melhor 
custo benefício do mercado.
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Navistar inaugura Centro de Teste de 
Caminhões no Brasil

A Navistar South America inaugura seu primeiro centro de teste de veículos 
no país, o Jaguariúna Tech Center (JTC). Localizado em Jaguariúna – a 140 km 
da capital paulista –, o espaço foi criado para construir protótipos e realizar testes 
de caminhões da marca International. Em uma área de 2,5 mil m², o JTC contem-
pla áreas para teste de campo, oficina, montagem de protótipos e ferramentaria para 
desenvolvimento de peças, além de escritório de engenharia. No local, estão sendo 
realizados testes para homologação de produtos, testes funcionais, testes de validação 
de veículos, testes de campo e levantamento de dados sobre performance do veículo. 

A Scania inova mais uma 
vez o mercado ao apresentar 
o pioneiro caminhão de espe-
cificação 6×2/4, que reduz os 
custos operacionais do clien-
te. O modelo é oferecido nas 
opções de cabines P, G, R e 
Highline, e potências de 360, 
400, 440 e 480cv. Uma das 
versões do novo veículo, o P 
360, destinado ao segmento 
de transporte de automóveis 
(cegonha). Para reduzir os 

Scania lança 
primeiro caminhão 6×2/4 do Brasil

custos operacionais, o Scania 6×2/4 inclui uma série de benefícios para o comprador. 
Ele aumenta a capacidade de carga para serviços que necessitam de maior volume (a 
exemplo baú, sider, carga seca e tanque), permite que o veículo tracione implementos 
mais longos dentro das limitações da legislação, além de trafegar em menor raio de giro 
e com menos pneus no solo (dois a menos que o 6×2 tradicional), evitando o desgaste 
desnecessário desse componente. O raio de giro com apenas dois pneus torna melhor a 
dirigibilidade na retirada/entrega em grandes cidades.

Foton Aumark construirá fábrica de 
caminhões no Brasil

Executivos da Foton Aumark do Brasil, representante da Beiqi Foton Motor 
Co. no País - maior montadora de caminhões da China - assinaram, no último 
dia 15 de dezembro, em Beijing, China, o contrato para construção da fábrica de 
caminhões  da marca no Brasil. A fábrica, que será de responsabilidade da Foton 
Aumark do Brasil Ltda, iniciará suas obras em 2013 e o local ainda não foi defi-
nido. A Foton Aumark do Brasil é responsável pela importação e distribuição dos 
caminhões da marca Foton no País. Além disso, responde também pelo forneci-
mento das autopeças e por todos os serviços de pós-venda, incluindo as revisões 
e manutenções.

Concessionárias - A Foton Aumark do Brasil, iniciou a venda de seus cami-
nhões semi-leves e leves, com a abertura de duas concessionárias ao mesmo tempo, 
sendo uma em Várzea Paulista e outra no município de Guarulhos, ambas em SP. 
Os caminhões são inicialmente importados da China e montados em Beijing em 
uma das mais modernas fábricas do setor e vêm equipados de série com vários 
itens de segurança e conforto, que no mercado brasileiro geralmente são oferecidos 
como opcionais. “Além disso, os caminhões da Família Aumark possuem a mais 
confortável cabine do segmento e são equipados com motor Cummins e injeção 
Bosch, componentes consagrados e conhecidos no mercado mundial”, comple-
menta Marcos Leandro, Gerente de Vendas da empresa e das concessionárias.

Para atender a demanda das atividades da fábrica da DAF Caminhões Brasil, 
que serão iniciadas no segundo semestre de 2013, a empresa está selecionando can-
didatos para as vagas de Operador de Produção e Líder de Produção. O processo 
nesta fase inicial está focado em 66 vagas nas áreas de cabine, chassis e materiais, 
sendo 12 para Líderes de Produção e  54 vagas para operadores. Todos os candidatos 
selecionados receberão treinamento especifico para a posição, sendo que a equipe de 
Líderes de Produção fará treinamento de dois meses na Europa.

 A fábrica terá capacidade de produção de 10.000 caminhões por ano e ao atingir 
sua capacidade máxima contará com aproximadamente 500 funcionários. Atualmen-
te a DAF Brasil conta com 45 funcionários no País, divididos entre os escritórios 
de São Paulo e Ponta Grossa. Todas as demais vagas para as áreas administrativas e 
técnicas também serão divulgadas no site da empresa ao longo de 2013. 

DAF Caminhões recruta candidatos 
para nova fábrica

A Mercedes-Benz am- 
plia a sua linha de caminhões 
extrapesados que já está dis-
ponível no mercado: o cavalo-
-mecânico Actros 2546 6x2 
“estradeiro”, indicado para 
longas distâncias em estradas 
regulares, em bom estado de 
conservação, nas operações 
que priorizam o consumo de 
combustível. O Actros 2546 
6x2 “estradeiro” traz novida-
des no seu trem-de-força: o 

Mercedes-Benz lança 
Actros “estradeiro”

Novas versões da Linha Sprinter
A Mercedes-Benz inova no segmento e traz a primeira van de uso misto do 

Brasil, com capacidade para seis ocupantes e 7,8m³ de compartimento de carga. 
Atenta ao mercado, a empresa apresenta uma solução de fábrica que contempla 
a necessidade de clientes que necessitam carregar menor volume de carga e mais 
passageiros, sem abrir mão do conforto. A nova geração do Sprinter trouxe para o 
mercado mais uma importante inovação tecnológica: a introdução de dois eixos 
balanceadores Lanchester em seus motores, o que representa mais um marco na 
evolução dos propulsores a diesel. Os balanceadores giram abaixo do virabrequim, 
no cárter, e levam o motor OM 651 LA a um nível de suavidade nunca antes alcan-
çado nessa classe e contribuem para um menor nível de ruído do veículo.

Iveco realiza ação itinerante  
“Tech Drive Tector”

A Iveco preparou uma ação especial para crescer ainda mais no segmento de 
caminhões semipesados, um dos mais disputados pelas montadoras no Brasil e 
que representa 30% do mercado total de veículos comerciais: o “Tech Drive Tec-
tor”, uma ação de experimentação de quatro modelos Iveco Tector por motoristas 
e autônomos  em postos de combustíveis em rotas estratégicas de circulação de 
caminhoneiros, passando por oito cidades de quatro Estados e rodando mais de 
4.500 quilômetros em 33 dias de eventos. O objetivo é fortalecer a imagem do 
Tector junto aos principais formadores de opinião: os caminhoneiros autônomos e 
motoristas de frotas. A ação prevê cerca de 3.000 test-drives, que irão até o início 
de fevereiro de 2013.

câmbio automatizado Mercedes PowerShift 2 G281 de 12 marchas, com a última mar-
cha direta, e o eixo traseiro sem redução nos cubos. 

O Actros ‘estradeiro’ proporciona uma economia média de 6% em comparação 
com a versão ‘multiuso’. Devido ao menor número de componentes no eixo traseiro, 
sem redução nos cubos, os custos de manutenção são menores e o serviço é mais fácil e 
rápido, o que resulta em maior disponibilidade do caminhão para o trabalho”.

O presidente da Ford Brasil, Steven Armstrong, anunciou que a empre-
sa dará continuidade ao seu programa de lançamento de veículos globais 
em 2013, com a introdução de novos modelos em vários segmentos. “Em 
2013, teremos uma nova série de importantes lançamentos, totalizando cer-
ca de 18 ações voltadas para os segmentos de automóveis e caminhões”, 
afirmou Armstrong. “A exemplo de 2012, um ano de muito sucesso, vamos 
continuar trabalhando para atender à expectativa de nossos clientes com 
uma nova geração de veículos inovadores e altamente confiáveis”. Os in-
vestimentos da Ford somarão R$4,5 bilhões até a metade da década.
Ford avança no segmento de  
cavalos-mecânicos

 A Ford aumentou em 10,6 pontos porcentuais a sua participação no 
segmento de cavalos-mecânicos de até 47 toneladas nos últimos dois 

Ford programa série de lançamentos globais em 2013
anos e assumiu a vice-liderança da categoria. Esse crescimento se deve 
à grande evolução introduzida nos cavalos-mecânicos da Linha Cargo, 
que além de nova cabine com opção leito introduziu novo motor e muitos 
atributos relacionados ao conforto do motorista. 
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Coluna Jurídica

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

Escorchante Carga Tributária x Créditos 
Duvidosos = Fraude!

Marcelo N. Nogueira Reis

Já é um consenso entre todos que a carga tributária suportada pelos 
contribuintes brasileiros é insuportável, situando-se em uma das mais 
elevadas do mundo, levando boa parte das Empresas a fecharem suas 
portas de forma precipitada. Na busca desesperada por melhores condi-
ções para pagar suas dívidas tributárias, as pessoas se fragilizam e tentam 
obter vantagens para saldar seus impostos, às vezes lançando mão de 
artifícios arriscados, que podem levá-las a piorar a sua situação, e até 
enquadrá-las em algum crime. A propósito, foi divulgada pela imprensa, 
recentemente, uma notícia dando conta de uma suposta fraude (“Recei-
ta descobre fraude com crédito tributário”; Jornal “Valor Econômico”; 
11/05/2012) , onde contribuintes estariam adquirindo “falsos créditos” 
para abatimentos de débitos tributários. Assim, como esta estória de “cré-
ditos falsos” não é nova, e como realmente muitas pessoas podem estar 
adquirindo tais créditos de boa-fé, pensando que estarão quitando suas 
dívidas tributárias, decidi escrever algumas linhas a respeito, em termo 
de ALERTA, para esclarecer melhor os risco envolvidos neste tipo de 
operação. Em primeiro lugar quero deixar registrado que, na condição de 
Advogado Tributarista, e que tem uma razoável carteira de Clientes, sou 
há muito tempo procurado por pessoas interessadas em vender toda sorte 
de “crédito”, ora materializado em Títulos da dívida pública, externa e 
interna (LTN; OTN; ORTN); ora em “créditos de terceiros”; precatórios; 
debêntures; “créditos financeiros”; cada um com um nome diferente, e 
sempre com a promessa que serviriam para quitar dívidas tributárias fe-
derais, vencidas ou vincendas, e que esta quitação seria imediata, “on 
line”, inclusive com a expedição CND instantaneamente. Em todas as 
oportunidades que me foi oferecido o “produto”, sempre me foi entre-
gue um belo material descritivo, com uma bem exposta tese jurídica, 
mas que NUNCA ME CONVENCEU. Fiz vários estudos a respeito de 
todos os “créditos”, mas nenhum deles me afastou o justo receio de que 
a sua utilização não alcançaria resultados práticos favoráveis ao meu 
Cliente. Para mim, os créditos oferecidos não prestam para quitar dívidas 
tributárias, e podem levar o comprador a ter um problema criminal, por 
fraude. É que a legislação tributária (Lei nº 9.430/96, art. 74, §12) tem 
expressa vedação para este tipo de “quitação”, quando proíbe a utilização 
de “crédito de terceiro”; crédito que se refira a “titulo público”; crédito 
“decorrente de decisão judicial não transitada em julgado” e crédito que 
“não se refira a tributos e contribuições administrados pela SRFB”. Em 
todos os casos por mim analisados o tal crédito se enquadrava em algu-
ma destas vedações da Lei, e a sua utilização, portanto, poderia trazer 
consequências nefastas para quem o utilizasse. Nesta arriscada operação, 
ficaria o contribuinte, durante 05 (cinco) longos anos, na expectativa de 
ter a quitação/compensação questionada pela Receita Federal, com risco 
de desfazimento da quitação, e o pior, sujeitando a pessoa a: a) exigibi-
lidade imediata da dívida não quitada; b) aplicação de multa de 150% 
sobre o montante do crédito utilizado; c) instauração de Representação 
Fiscal para fins Penais, com o objetivo de apurar suposto crime contra a 
ordem tributária.

Ou seja, adquirir tais créditos, dentre estes vedados pela legislação, 
e utilizá-lo para quitar dívidas tributárias, poderá levar o contribuinte a 
perder todo o “investimento” gasto, além de ver a sua dívida tributária 
mantida, acrescida de 150% de multa, e uma enorme dor de cabeça (e no 
bolso, obviamente) para se defender de um processo criminal.

E se eu, advogado militante e experiente, não me convenci, até agora, 
de nenhum destes créditos que são ofertados “no mercado”,  não reco-
mendo que alguém, leigo, venha a adquirí-los, e muito menos a utilizá-lo, 
a não ser que, antes, consulte pessoalmente a Secretaria da Receita Fede-
ral, para saber da validade do investimento. Sei que vários Empresários 
já adquiriram créditos duvidosos como estes, e até já os utilizaram para 
quitar suas dívidas, mais eles terão que rezar para os 05 anos passarem 
logo, sob pena de enfrentarem seus problemas com o Fisco e com a Jus-
tiça. 

A Ibéria Transportes 
e Serviços Ltda, espe-
cializada em transporte 
de cargas especiais e na 
locação de máquinas e 
equipamentos, investiu 
R$ 15 milhões este ano, 
na aquisição de um ca-
minhão guindaste com 
capacidade de içamento 

Ibéria Transportes investe 
R$ 15 milhões em equipamentos

As obras da constru-
ção do Museu Brasileiro 
do Transporte terão início 
em 2013, com conclusão 
prevista para o final de 
2014. Para a conclusão 
integral do projeto, loca-
lizado em Campinas, São 
Paulo, o investimento está 
estimado em R$ 90 mi-
lhões, com capitação a ser 
feita junto ao BNDES e 

de cargas de até 300 toneladas e de novos guindastes com capa-
cidade para 75 toneladas, além de cavalos mecânicos, semi rebo-
ques, dollys e linhas de eixo.

Segundo Miguel Diz Gil, diretor-presidente da Ibéria, a aqui-
sição dos equipamentos visa ampliar a capacidade de atendimento 
da empresa. “Este caminhão guindaste com capacidade de içar 
até 300 toneladas, por exemplo, vem da Alemanha e está previsto 
para chegar ao Brasil e incorporar à nossa frota até o final de de-
zembro”, informa. 

O objetivo da empresa, cuja presença é cada vez maior em 
todo território nacional, é iniciar 2013 operando com os novos 
equipamentos nos grandes investimentos que estão sendo reali-
zados na Bahia. “Devido a instalação do Estaleiro Paraguaçu, a 
construção das fábricas da Basf, da Jac Motors e da Itaipava aqui 
na Bahia, já estamos preparados para transportar equipamentos 
de grandes dimensões, que são fundamentais para a viabilização 
destes empreendimentos”, acrescenta o diretor.

“A expectativa é de crescimento e estamos investindo para 
atender esta demanda. Além da fidelização de nossos clientes 
também pretendemos aumentar em 2013 nosso faturamento em 
40%.”, ressalta Gil.

Museu Brasileiro do Transporte tem 
missão sustentável

com o apoio da iniciativa privada. 
A criação e implantação do Museu Brasileiro do Transporte está a 

cargo da FuMtran, Fundação Memória do Transporte, entidade confi-
gurada como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Pú-
blico), ligada ao sistema CNT, Confederação Nacional do Transporte.

O Museu Brasileiro do Transporte nasce com a missão de ser sus-
tentável e que possa traduzir a complexidade e a riqueza de um setor 
visceral à economia nacional, o transporte. “Será um lugar dedicado 
ao conhecimento e à interatividade, que conte uma história, em sua 
essência e singularidade, emocionando e conquistando cada visitante; 
despertando a curiosidade, semeando o conhecimento, inspirando a 
transformação”, explica Elza Lúcia Panzan, presidente da FuMtran e 
responsável pela gestão do projeto. O Museu Brasileiro do Transporte 
será construído às margens da Rodovia Dom Pedro I, em Campinas 
(SP), atenderá a região, São Paulo e demais Estados e é privilegiado, 
pois está próximo de grandes rodovias, aeroportos e centros regionais 
do Estado.
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MÃO DUPLA

ANIVERSARIANTES

JANEIRO
05 – Aurea A Silva – AAS Equip. e Logística Ltda.
09 – Luciana N Lopes – Tac Transp e Loc Equipamentos
10 – Maria Ines R Mesquita – Modular Transportes
12 – Adalberto B Andrade – Transcompras Transp.Ltda.
12 – Mauro Massani – Cerama Transportes 
14 – Samia Najar Lee – Rajan Transp. Com. Ind. Ltda.
14 – Antonio A Freitas – Rafer Transp Rodv Cargas 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 Guindastes 

FEVEREIRO
02 – Gércio Carvalho Jr – MC Transp Com Repres. Ltda
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 – Jackson A C Lima – 1000 Cargas Transp e Log Ltda
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 
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.
18 – Cristiana R Andrade – RGS Serviços Transp Aéreo
21 – Osni Roman – Coopercarga
21 – Paulo R C Santos – Pam Transp de Cargas Ltda.
23 – Maria Massari – Cerama Transportes Ltda.
25 – Maria A Melo Pereira – Transp. Cometa S/A
27 – Túllio Tossatti – Tuna Comercio Téc. Veíc. Ltda.

LIDERANÇA SINDICAL
Durante dois dias, líderes sindicais dos tra-
balhadores em transporte rodoviário de carga 
estiveram reunidos em Recife para debater as 
questões ligadas a classe sindical. Conceito de 
sindicatos, estrutura do sindicalismo, repre-
sentação dos trabalhadores nos locais de tra-
balho, papel do gestor sindical, estabilidade do 
dirigente sindical, entre outros assuntos. Apre-
sentaram e debateram os assuntos os juizes do 
Trabalho Agenor Calazans, Gilmar Carneiro 
e Paulo Temporal, a desembargadora do Tri-
bunal do Trabalho 5ª. Região, Graça Boness 
e advogados renomados. O presidente do SE-
TCEB, Antonio Siqueira prestigiou o evento.

MENOR APRENDIZ
O diretor do SETCEB, Daguimar Martins par-
ticipou de audiência no dia 27 de novembro 
na Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª. 
Região, em Salvador, que tratou da ampliação 
da oferta de cursos de formação profissional 
oferecida pelo Sest Senat dentro do Programa 
Jovem Aprendiz.

TRANSPOQUIP 
O maior evento de infraestrutura para trans-
porte multimodal, o TranspoQuip Latin Ame-
rica 2012, registrou um crescimento de 20% 
este ano em relação ao ano passado. Reali-
zado entre os dias 21 e 23 de novembro, em 
São Paulo, contou com a presença mais de 300 
expositores nacionais e internacionais e apro-
ximadamente 9 mil visitantes. Os negócios ge-
rados durante a feira foram da ordem de 125 
milhões de reais

GESTÃO DE NEGÓCIOS 
Com o intuito de capacitar os trabalhadores do 
setor de transporte de cargas, escolares e de tu-
rismo, a Confederação Nacional do Transporte 
(CNT), a Escola do Transporte, o Serviço So-
cial de Transporte (Sest) e o Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Transporte (Senat), em 
parceria com o Sebrae, lançam o curso Ges-
tão de Negócios para Microempresas e para 
Empreendedores Individuais do Transporte. O 
curso será realizado na modalidade de Educa-
ção a Distância (EAD) e a capacitação é gra-
tuita. 

SEST SENAT
Com mais de mil pessoas, a unidade do SEST 
SENAT de Simões Filho realizou a festa do 
Dia da Criança, com brincadeiras, salão de 
beleza para crianças, mágico, distribuição de 
cachorro quente, pipoca e algodão doce, além 
de sorteio de brindes. O evento contou com o 
apoio do SETCEB.  

CEDECA
O Centro de Defesa da Criança e do Adoles-
cente convidou o setor de transporte para o 
lançamento do documentário “Ser-Tão Ino-
cente: As Crianças de Monte Santo”, no final 
de novembro, em Salvador. O filme tem como 
ponto central o drama de um casal do muni-
cípio de Monte Santo – 352 km de Salvador 

– que teve os cinco filhos retirados de casa por 
conta de um suposto esquema de adoções ir-
regulares. A história comoveu o Brasil e fez o 
Congresso criar uma CPI para investigar este e 
outros casos semelhantes. 

NUTRICASH 
A Nutricash, especialista no desenvolvimento 
de produtos e serviços direcionados ao geren-
ciamento de frota e concessão de benefícios ao 
trabalhador, anuncia aos clientes do MaxiFrota 
Gestão de Manutenção, que poderão a partir de 
agora acessar diretamente a base de  dados do 
CESVI Brasil – Centro de Experimentação e 
Segurança Viária, sem a intervenção de uma 
central de atendimento, o que garante maior 
agilidade.

NORDESTE MOTORSHOW 
De 25 a 28 de abril, será realizada a primeira 
edição do Nordeste MotorShow, Salão Inter-
nacional de Veículos de Duas Rodas, Quatro 
Rodas e Náutico, que acontecerá no Centro 
de Convenções de Pernambuco, em Olinda. 
Ao todo, cerca de 100 expositores nacionais e 
internacionais devem ocupar os 25 mil m² do 
pavilhão do Centro de Convenções de Pernam-
buco. 

SAE BRASIL
Em virtude do controle das emissões dos gases 
poluentes e da redução do consumo de com-
bustível, bem como a sustentabilidade e uti-
lização de novos materiais representarem um 
grande desafio para o mercado da mobilidade, 
a SAE BRASIL realizou pelo quinto ano con-
secutivo o Fórum SAE BRASIL de Tecnolo-
gia, Mobilidade e Meio Ambiente, no último 
dia 17 de outubro.

TNT EXPRESS 
A TNT Express, empresa líder no transporte 
de cargas expressas, aponta que o mercado de 
entregas de amostras clínicas e medicamentos 
com temperatura controlada vem crescendo 
nos últimos anos. Segundo dados da compa-
nhia, de janeiro de 2011 a julho de 2012, o 
número de coletas realizadas cresceu cerca de 
25%. As praças que apresentaram maior procu-
ra pelo serviço foram Porto Alegre, Belo Hori-
zonte e Rio de Janeiro.

VOLVO 
Para facilitar a busca e a compra de caminhões 
seminovos da marca, a Volvo acaba de lançar o 
site www.seminovosvolvo.com.br, que reúne o 
estoque de veículos deste tipo disponíveis para 
venda em todo o país. O site funciona como 
um grande classificado, com informações 
como preço, modelo e ano do caminhão, quilo-
metragem rodada, detalhes e fotos.

BRASPRESS 
Braspress, tradicional empresa de Encomen-
das,  está iniciando as operações da Braspress 
Logística, braço logístico do Grupo H&P, se-
diada na região metropolitana da Grande São 
Paulo, nas proximidades do Rodoanel, trecho 
Oeste. A nova Companhia irá executar opera-
ções de warehouse em seu Centro de Distri-
buição (CD) e inhouse dentro dos CDs dos 
clientes, completando assim 100% da cadeia 
logística.

EXPO FROTA
Cuiabá receberá, entre os dias 24 e 26 de ou-
tubro de 2013, a primeira edição da Feira In-

ternacional de Transporte Rodoviário, a 
Expo Frota, abrangendo toda a cadeia de ca-
minhões de carga, de produtores de chassi, 
sobre chassi, implementos, peças de repo-
sição e prestadores de serviços. Promovida 
pela Technical Fairs, a Feira receberá mais 
de 130 expositores e 10 mil visitantes em 
7.500 mt² de exposição e nos congressos e 
programação paralela. 

PRÊMIO TOP CAR TV 
Os jornalistas jurados do prêmio Top Car TV 
elegeram no dia 27 de novembro os melhores 
veículos do ano de 2012. No total, 21 pro-
fissionais especializados no setor automotivo 
de todo o Brasil, fizeram parte do corpo de 
jurados que, neste ano 2012, teve como no-
vidade a inclusão de representantes de 7 sites 
automotivos, além dos 14 programas de TV 
que já compunham o júri nos anos anteriores.

AMARRAÇÃO DE CARGAS
A Revista Carga Pesada e a Transtech Ive-
sur Brasil lançaram o livro Amarração de 
Cargas, de autoria do engenheiro mecânico 
Rubem Penteado de Melo, de Curitiba. O 
autor vem se dedicando a esse tema há pelo 
menos cinco anos e ressalta que, no dia a dia 
do transporte, o tema carece de fundamentos 
técnicos.
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LOMBADA

FREIO DE MÃO

 ECOSPORT POWERSHIFT 
A Ford começa a comercializar o Novo EcoS-
port PowerShift,  versão com a inédita trans-
missão de seis velocidades e dupla embreagem, 
que oferece o conforto do câmbio automático e 
o desempenho esportivo na utilização manual. 
Equipado com o motor Duratec 2.0 16V Flex, 
o modelo traz esse recurso inovador de tecno-
logia e vai ser oferecido em duas versões com 
preço a partir de R$63.390.

-  Mulher e amigo são como meia 
de rico, deu furo eu jogo fora.

-  Por mais magra que seja, sogra 
é sempre carga pesada.

- Quem vive de esperança morre 
de fome.

- Seguro de caminhão é como 
aposentadoria: fácil de pagar e 
difícil de receber.

COPA TROLLER 
A Copa Troller, um dos principais campeo-
natos de regularidade do Brasil, realizou na 
Bahia, a penúltima etapa do calendário Nor-
deste. Com 69 carros no grid, a competição 
foi acirrada e exigiu navegação precisa e pi-
lotagem acertada pelas trilhas de cascalho e 
areia próximo a Praia do Forte. A decisão do 
campeonato foi realizada em Pernambuco. 

AGRALE
No ano que comemorou o cinquentenário 
de sua fundação, a Agrale S.A. também 
completou em 2012, 30 anos de produção 
do seu primeiro caminhão, o TX 1100, lan-
çado no início de 1982, marco do ingres-
so da empresa na fabricação de veículos. 
O TX 1100, que era equipado com motor 
diesel Agrale M790 de dois cilindros, tor-
nou-se uma nova opção no segmento de 
caminhões leves, introduzindo no mercado 
o conceito de veículos compactos e econô-
micos. Em seu primeiro ano de produção, 
atingiu volume de 200 unidades comercia-
lizadas, um marco na história da empresa.

CONTINENTAL
A Continental, uma das maiores fabrican-
tes de pneus do mundo e fornecedora inter-
nacional automotiva, anunciou durante o 
International Motor Show (IAA) Commer-
cial Vehicles, que construirá em sua sede 
em Hannover uma nova fábrica de reca-
pagem para pneus de caminhões e ônibus, 
bem como uma instalação para a recicla-
gem de borracha de pneus usados. 

DAFRA 
A Dafra já vende em sua rede a versão Car-
go da Riva 150. A moto tem preço sugerido 
de R$ 5.490 e oferece de fábrica protetor 
de pernas, suporte para baú e antena corta-
-linha, exigidos pelo Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran) para o exercício do 
motofrete. A Cargo preserva itens de série 
da Riva convencional, como freio dianteiro 
a disco, rodas de liga leve, partida elétrica, 
conta-giros, indicador de marchas e marca-
dor de gasolina, por exemplo.

ONIXSAT
A OnixSat, por meio da OnixTec, anuncia 
o lançamento de seu novo serviço para o 
FleetBroadband (FBB), terminal de co-
municação marítima que possibilita a co-
municação via internet e chamadas telefô-
nicas. A novidade é que desde o início de 
novembro, pagando apenas uma tarifa fixa 
mensal, é possível navegar na internet, uti-
lizando o FBB 500, sem limites. Este novo 
serviço se destaca no mercado por apresen-
tar benefícios como, por exemplo, acesso 
ilimitado aos e-mails, navegação ilimitada 
às redes sociais, acesso irrestrito aos sites 
profissionais e todo o conteúdo da internet 
em sua embarcação.

FORD
A Ford criou um programa inédito na área 
de pós-venda que dá descontos progressi-
vos nas revisões do veículo, com reduções 
que vão de 5% a 20% nas revisões perió-
dicas de acordo com o manual do proprie-
tário. A Revisão com Desconto Progressi-
vo Ford funciona como um programa de 
fidelidade: ao realizar as duas primeiras 
revisões, é atribuído um desconto de 5% 
na terceira revisão, 10% na quarta revisão, 
15% na quinta revisão e 20% na sexta re-
visão.

SEM PARAR / VIA FÁCIL 
Agora, os usuários do Ticket Frete – vol-
tado para o segmento de gestão de fretes, 
homologado pela ANTT - podem optar por 
passar pelas cabines automáticas do siste-
ma Vale Pedágio SemParar/ Via Fácil nas 
principais rodovias do Brasil.
 

SEMINOVOS VIKING
Todos os caminhões seminovos vendidos 
pela Volvo têm garantia de procedência e 
qualidade de fábrica. Por meio do Progra-
ma Seminovos Viking, a montadora faz 
uma análise detalhada dos veículos e de 
seus documentos para garantir aos clientes 
tranquilidade e segurança na compra. 

CONSÓRCIO IVECO
A Assembleia Nacional do Consorcio Iveco 
foi realizada ao vivo em Salvador no dia 20 
de novembro, no Restaurante Sal & Brasa.  
Na ocasião foi apresentado aos clientes da 
marca, o lançamento do Cruzeiro Europa 
Épica. O cliente que adquirir uma cota da 
linha Iveco Stralis, ganhará um cruzeiro 
com acompanhante, a bordo do navio Epic, 
o mais moderno do mundo e visitará as 
cidades de Roma, Capri, Nápoles, Floren-
ça, Pisa, Barcelona, Marselha e Palma de 
Maiorca. São duas noites em Barcelona e 7  
noites de cruzeiro. Cotas limitadas.

FÓRMULA TRUCK
A bordo do caminhão Mercedes-Benz da 
ABF Racing Team, o piloto Leandro Totti 
venceu a nona e penúltima etapa do Cam-
peonato Brasileiro de Fórmula Truck 2012, 
realizada em Curitiba, Paraná. Com isso, 
sagrou-se campeão de forma antecipada, 
alcançando ainda sua quinta vitória conse-
cutiva na atual temporada.




