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Bahia Transporte comemora 25 anos
 O jornal Bahia Transporte, 

publicação do Sindicato das Em-
presas de Transporte de Cargas 
do Estado da Bahia – SETCEB 
chega aos 25 anos divulgando 
os principais acontecimentos do 
mercado de transporte rodovário 
de cargas e logística, quer seja 
a nível municipal, estadual ou  
nacional. Confira mais detalhes 
na página 3. 

• Salvador sedia 
Seminário Itinerante 
Comjovem. Pág. 7

• ANTT publica 
minuta da resolução 
sobre Pagamento 
Eletrônico de Frete. 
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• Estudo revela que 
não faltam paradas 
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Com o endurecimento da Lei Seca, nem o seguro do veí-
culo é uma garantia se o motorista estiver dirigindo embria-
gado. Especialistas do ramo garantem que o ressarcimento 
pelas seguradoras diminui quando é constatado que o con-
dutor dirigia sob influência de álcool ao se envolver em aci-
dente com danos materiais.

De forma técnica, a embriaguez leva a um agravo ex-
tremo de risco, na linguagem dos analistas de sinistros (os 
acidentes propriamente ditos). Se for comprovado que o 
condutor dirigia embriagado, considera-se que ele expôs 
o veículo porque não estava capaz de dirigir. Resultado: o 
acidente causado não estaria coberto pelo seguro, tecnica-
mente.

O mercado de seguros tem interpretado a Lei Seca dessa 
forma, assim como outros casos em que o agravo de risco 
pode ser evocado, como dirigir em alta velocidade. 

Seguradoras podem anular 
ressarcimento a motoristas embriagados

Nosso Brasil está vivendo um momento muito deli-
cado em relação à educação.

Desde que o Ministério da Educação, em 2011, pas-
sou a recomendar que as escolas não reprovassem os 
alunos dos três primeiros anos do ensino fundamental, 
nossas crianças passaram a piorar e muito, nos quesitos 
de conhecimento, principalmente na língua portuguesa.

Estamos fazendo com que nossas crianças não per-
cam o ano letivo, porém, nada sabem. A consequência 
virá quando os mesmos pretenderem cursar uma facul-
dade e terão que enfrentar o tão temido vestibular. Será 
exatamente neste momento que o “bicho vai pegar”. 
Imaginem que até os bacharéis em Direto, estão levan-
do “pau” em português, logo estes profissionais que 
deveriam saber muito bem nossa língua.

Infelizmente nosso país com esta recomendação do 
MEC, está entrando numa situação em que não sabe-
mos onde chegaremos.

As cotas para o ingresso na faculdade deveriam ser 
pela qualidade das notas conseguidas e não por ques-

tões raciais e sociais, cor, credo ou raça. Não pode-
mos conceber que pessoas incompetentes ingressem 
no mercado. As pessoas podem até concluir um curso 
em uma faculdade, mas com certeza, não irão conquis-
tar uma boa posição no mercado de trabalho. Estamos 
criando uma geração de pessoas pobres intelectual-
mente.

Os países que investiram em educação em todo o 
mundo estão hoje colhendo os bons frutos, mas com 
certeza, pela qualidade das pessoas formadas e não 
pela quantidade de pessoas formadas, sem o mínimo

conhecimento para adentrar ao mercado de traba-
lho, pois hoje, só vencem os competentes.

O nosso setor de transporte que até pouco tempo 
poderia admitir pessoas semianalfabetas para trabalhar 
como ajudante ou carregador de caminhão, hoje já não 
pode mais, pois o mercado mudou muito e estas pes-
soas que não estudaram, não tem mais campo para o 
trabalho.

No mundo em que estamos vivendo onde pratica-
mente cada brasileiro tem um celular, não tem mais 
lugar para analfabetos e muito menos para incompe-
tentes.

Portanto, ou o governo muda a sua política de ensi-
no no Brasil, ou esta educação acaba com o Brasil do 
futuro. Não podemos mais viver no mundo do “control 
c”, onde se cola tudo e não se lê nada...
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Bahia Transporte completa 25 anos
O jornal Bahia Trans-

porte, publicação do Sin-
dicato das Empresas de 
Transporte de Cargas 
do Estado da Bahia –  
SETCEB chega aos 25 
anos divulgando os prin-
cipais acontecimentos do 
mercado de transporte rodo- 
viário de cargas e logística, 
quer seja a nível munici-
pal, estadual ou nacional.

Nessa tragetória de 
vida destacam-se o in-
vestimento do setor em 
tecnologia, o aperfeiça-
mento da mão de obra, o disciplinamento 
do setor e a campanha pela renovação da 
frota.

O Bahia Transporte atuou fortemente, 
apoiando a implantação de uma política ca-
paz de disciplinar o transporte de cargas em 
todo o estado da Bahia, sempre noticiando as 
decisões tomadas pelos órgãos competentes, 
juntamente com os empresários do setor. 

Além disso, o jornal por diversas vezes 
abordou o Programa de Privatização das 
Rodovias Brasileiras, o Novo Código Bra-
sileiro de Trânsito, a Regulamentação do 
pagamento de frete aos autônomos, extin-
guindo a Carta Frete, a Nova lei 12.619/12, 
que regulamenta a profissão do motorista, 
esclarecendo dúvidas e cobrindo os princi-
pais eventos sobre estes assuntos. 

As celebrações de convenções cole-
tivas de trabalho para trabalhadores de 
transporte rodoviário de cargas e para 
motoboys, o transporte de conteiners, a 
operação de carga e descarga na cida-
de de Salvador e tantos outros proble-
mas enfrentados pelo segmento, foram  
assuntos enfocados pelo Bahia Transporte. 

Realização de congressos nacionais do 
setor, inaugurações de unidades do SEST/
SENAT, além de fábricas de veículos e 

“Falar do aniversário do 
Jornal Bahia Transporte, é re-
conhecer a importância deste 
veículo de comunicação, que 
transporta para nós associados, 
informações relevantes no cam-
po técnico profissional, e jurí-
dico, com informações sempre 
atualizadas.Um elo muito forte 
entre os leitores, que formam 
esta grande família de transpor-
tadores”. 

Daguimar Martins - diretor do 
SETCEB

“O jornal nestes 25 anos tem 
prestado relevante papel de divul-
gar para nossos associados todas 
as mudanças que vem acontecen-
do no setor de transporte. Ele é 
um porta voz de nossas idéias e 
necessidades”.

George Antonio Freire – presi-
dente do SEDICS – Sindicato 
das Empresas de  Distribuição 
de Cargas do Salvador

“Como todo veículo de co-
municação destinado a um 
grupo fechado de interessados, 
o que vejo como grande contri-
buição do jornal Bahia Trans-
porte é a disseminação de infor-
mações voltadas aos interesses 
do segmento”.

Bendito Teles – vice-presidente 
do SETCEB

“O Jornal Bahia Trans-
porte é um excelente meio de  
atualização dos participantes 
do mercado de transporte e 
também daqueles que dele de-
pendem. Muito bem organizado 
e elaborado, tem sido de grande 
contribuição para o segmento. 
Parabenizo aos editores e cola-
boradores do jornal”.

José Rubem Moreira de Sou-
za Filho - presidente do SET- 
CONTEINERS - Sindicato 
das Empresas de Transporte de 
Conteiners do Estado da Bahia

pneus instaladas no Centro Automotivo de 
Camaçari, tudo isso fez parte da pauta do 
jornal ao longo desta jornada. 

As ações da Comissão de Jovens Empre-
sários e Executivos do setor – Comjovem 
Bahia também é assunto frequente no Bahia 
Transporte. Em comemoração aos cinco 
anos de atividades da comissão, em junho 
próximo, estão programados diversos even-
tos, os quais serão divulgados no jornal.

Reuniões do Clube de Logísti-
ca Bahia Sergipe – Câmara Técnica da 
NTC&Logística  e SETCEB, lançamentos 
de montadoras de caminhões e implementos 
rodoviários, novo regulamento do ICMS, 
Sped, Conhecimento de Transporte Ele-
trônico - CT-e, campanhas contra o abuso 
e a exploração sexual infanto juvenil, bem 
como campanhas do agasalho, do  brinque-
do e do alimento, foram temas abordados. 

O Bahia Transporte circula em dois for-
matos: impresso, com distribuição de cinco 
mil exemplares e eletrônico, enviado para 
um vasto mailing de empresas de transporte 
rodoviário de cargas, logística, comércio, 
indústria, construtoras, revendedores, mon-
tadoras, concessionárias, sistema financei-
ro, entidades sindicais, dentre outros seg-
mentos de interesse.
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Desde o último dia 02 de fevereiro, motofretistas de todo o 
país devem cumprir uma série de medidas como a utilização 
de equipamentos individuais de proteção, possuir curso espe-
cializado e instalar equipamentos de segurança dentre eles, 
corta-pipa e mata-cachorro. As medidas são previstas na Lei 
12.009/2009, Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito 
(CONTRAN – 350 e 356) e correlatas (Resolução CETRAN 
12/2011 e Portarias Detran 3086/2011, que regulamentam o 
exercício da profissão de motofretista (motoboy).

Segundo recente pesquisa realizada 
pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae), o Brasil já 
possui mais de 2,5 milhões de empreende-
dores formalizados e no setor de transporte 
este cenário não poderia ser diferente. 

Com o intuito de capacitar esses tra-
balhadores, a Confederação Nacional do 

O SOS Estradas, Programa de Segurança nas Estradas, realizou um estudo para saber 
se havia número suficiente de áreas de descanso ao longo das rodovias para atender a Lei 
do Tempo de Direção (Lei 12.619) e descobriu que existem pelo menos 155 mil vagas 
para estacionamento de carretas em 2.500 postos de rodovia, sem contar os 5.500 postos 
restantes dos mais de 8 mil registrados nas estradas brasileiras.

Foram pesquisados 576 postos de rodovia, em todos os estados, utilizando imagens de 
satélite. Nestes postos foram encontradas pelos menos 75 mil vagas.

A pesquisa ainda entrevistou responsáveis por 235 grandes postos, do lote de 576, e 
a estimativa é que podem ampliar a capacidade de vagas em 60% no curto prazo, desde 
que tenham apoio para isso. A Pesquisa Rodoviária 2012 da Confederação Nacional dos 
Transportes também foi utilizada como referência e o SOS Estradas apurou que, nos mais 
de 90 mil km de rodovias pesquisados pela CNT, foi registrada a presença de mais de 4 
mil postos.

Já está em vigor a lei que regulamenta 
o exercício da prof issão de motofretista

 

De acordo com o major Luiggi, diretor do DETRAN-BA, durante 
reunião realizada no último dia 25 de março, com empresários do se-
tor de motofrete, a fiscalização no estado só será realizada a partir de 
outubro. “Todos os motofretistas deverão ter até o final de setembro, 
o certificado do curso especializado de 30 horas, usar os equipamen-
tos de segurança e fazer as adaptações necessárias da motocicleta. A 
partir daí, a fiscalização deixa de ser educativa e passa a ser punitiva”, 
informa o diretor.O Detran-BA irá confeccionar cartilhas orientando os 
profissionais e também realizará campanhas de conscientização. “Os 
profissionais que não obtiverem o comprovante de conclusão do curso, 
estarão impedidos de continuar com suas atividades”, acrescenta. 

“Infelizmente o SEST SENAT na Bahia ainda não está realizando 
o curso de capacitação e nem tem previsão de data para o início das 
primeiras turmas”, lamentam os empresários do setor de motofrete.

Entre as exigências, os condutores também devem ser 
maiores de 21 anos, estar habilitados na categoria ‘A’ há pelo 
menos dois anos, usar colete refletivo e equipamentos de pro-
teção individuais como cotoveleiras, joelheiras e luvas. Além 
disso, a placa deverá ser registrada na categoria ‘Aluguel’ 
(placa vermelha) e passar por vistoria semestral. O transporte 
de material não poderá mais ser realizado em mochilas, mas 
apenas em baús ou grelhas e a entrega de botijões de água e 
gás só poderá ser feita em side-car ou reboque.

 DETRAN-BA irá f iscalizar a par tir de outubro deste ano

Estudo revela que não faltam 
paradas de descanso para motoristas

CNT lança curso Gestão de Negócios para empreendedores do setor
Transporte (CNT), a Escola do Transporte 
e o Sest Senat, em parceria com o Sebrae, 
lançaram o curso Gestão de Negócios para 
Microempresas e para Empreendedores In-
dividuais do Transporte.

Voltado para transportadores de cargas, 
de escolares e de turismo, o curso está sen-
do realizado na modalidade de Educação a 

Distância (EAD). A capacitação abordará 
temas como gestão empresarial; conheci-
mento sobre o mercado de transporte; pos-
tura profissional no gerenciamento de seu 
negócio; conhecimento sobre a legislação 
e documentação do transporte; desenvoltu-
ra e preparo para atendimento aos clientes, 
entre outros.



A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 
publicou no dia 13 de março, em seu portal, a minuta da 
resolução a ser discutida em audiência pública no final de 
março. O encontro vai tratar de mudanças na resolução 
3.658, que estabelece a forma de pagamento dos caminho-
neiros autônomos, após a proibição da carta-frete.

A primeira mudança sugerida é no artigo 3º da reso-
lução, deixando claro que o equiparado ao autônomo é a 
Empresa de Transporte Rodoviário de Carga (ETC) ou a 
Cooperativa de Transporte de Carga (CTC) que tiver três 
veículos automotores. Em relação ao artigo 4º da resolu-
ção, a minuta esclarece que o autônomo pode receber dire-
tamente em sua conta bancária, seja corrente ou poupança.

A ANTT também propõe retirar do artigo 4º, inciso II, 
a palavra “eletrônico”. No texto atual está escrito que o 
pagamento do autônomo poderá ser feito por outros meios 
de pagamento eletrônico habilitados pela ANTT. Com a 
mudança proposta, fica aberta a possibilidade de a agência 
instituir uma outra forma de pagamento que não seja pelos 
cartões. Na resolução está escrito conta de depósito e há 
dúvidas sobre a legalidade do pagamento em poupança.

A minuta inclui um parágrafo 4º no artigo 6º dizendo 
que a ANTT poderá, “justificadamente, facultar o preen-
chimento de alguns dos dados da operação de transporte” 
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ANTT publica minuta da resolução sobre 
Pagamento Eletrônico de Frete

no Código Identificador da Operação de Transporte (Ciot). 
Isso atende ao pedido dos contratantes que afirmam ser im-
praticável, em caso de múltiplas entregas, preencher todos os 
dados exigidos pela resolução, como nome, CPF, ou CNPJ do 
destinatário. No artigo 8º, diz que cabe ao contratante escolher 
o meio de pagamento, mas desde que não haja ônus para o 
autônomo.
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Salvador é a primeira cidade a sediar o

 ITL - INSTITUIÇÃO TÉCNICA LICENCIADA/DENATRAN
ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO INMETRO Nº 0306

SERVIÇOS REALIZADOS:

- INSPEÇÃO DE VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM PRODUTOS PERIGOSOS

- CVC E CPSV (INSPEÇÃO EXIGIDA PELO DETRAN-BA )

- VEÍCULOS CONVERTIDOS AO USO DE GNV

- VEÍCULOS SINISTRADOS, MODIFICADOS E TRANSFORMADOS

- COM RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA

- ÔNIBUS, CAMINHÕES E SEMI-REBOQUES

- TESTE DE OPACIDADE E RUÍDO

- C. A. T. – REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS IMPORTADOS DE TODOS OS PAÍSES

MATRIZ :  Feira de Santana – BA (075) 3211-0999– Av. Eduardo Fróes da 
Mota, 2225 – CASEB –  www.fitbr.com.br - fit@fitbr.com.br - 
 fitbr@hotmail.com

FILIAIS BAHIA: 

FIT INSPEÇÃO VEICULAR LTDA.

Feira de Santana (075) 3625-9790 (Produtos Perigosos) 
                               Salvador - (071) 3384-6074 
                               Simões Filho – (071) 3669-1111
                               Vitória da Conquista - (077) 3426-0299

Estiveram reu-
nidos no último 
dia 19 de março, 
no Pestana Bahia 
Hotel, em Salva-
dor, jovens em-
presários do setor 
de transporte ro-
doviário de cargas 
e logística, repre-
sentantes de en-
tidades sindicais, 
embarcadores e 
fornecedores para 
discutir questões 
relativas ao setor.

A abertura con- 
tou com a presença 
do presidente do 

Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Estado 
da Bahia e Vice-Presidente Regional para o Estado da Bahia 
da NTC&Logística, Antonio Pereira de Siqueira, do coorde-
nador da ComJovem Nacional, Baldomero Taques Neto, do 
diretor de Relações com o Mercado da NTC&Logística, Ro-
berto Mira Jr  e da vice-coordenadora Regional da Comjo-
vem Bahia, Gabriela Velame Andrade.

A cargo de Marco Antonio Gallão, advogado ambiental, 
ficou a palestra sobre Fiscalização Ambiental no Transpor-
te Rodoviário de Cargas. Segundo ele, a preocupação com 
o meio ambiente tornou-se um tema prioritário e qualquer 
deslize da empresa, pode se tornar um crime ambiental. 

“Caso a empresa não disponibilizar os EPIs, nem sistema 
ergonômico para o bem estar dos empregados, não oferecer 
segurança no processo de operação, entre outros fatores, a 
empresa pode ser punida”, afirma .  

Segundo ele, o agente fiscal pode adentrar  a empresa a 
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Seminário Itinerante ComJovem 2013

qualquer horário para fiscalização e requerer documentos 
que  comprove que a empresa possa atuar naquela referida 
operação. 

“Estamos procurando através da discussão de temas 
como estes, que estão em pauta no dia a dia de nossas em-
presas, alertar os empresários de nossas responsabilidades, 
além de nos resguardarmos de surpresas desagradáveis que 
possam advir da falta de informação sobre os mesmos”, es-
clarece Gabriela Andrade.

Em seguida foi a vez do Painel Clube de Negócios, com 
a participação das empresas patrocinadoras do evento. Den-

tre os temas abordados estavam: Rediscutindo a Renovação 
de Frota, por Glauco Juliato, da MAN Latin America , Ga-
nhos de Produtividade e Gestão através da Tecnologia da 
Informação, por Luis Arthur Bogiano, da TOTVS e Tempo 
de Direção, por Ronaldo Oliveira, da SASCAR. Baldomero 
Taques Neto e Gabriela Velame Andrade participaram como 
debatedores.

O segundo painel contou com o tema “Aplicabilidade 
da Lei 12.619/12 e foi apresentado pelo diretor jurídico da 
NTC&Logística, Dr. Marcos Aurélio Ribeiro. A moderação 
do painel ficou a cargo do presidente do Sindicato das Em-
presas de Transporte de Conteiners do Estado da Bahia – 
SETCONTEINERS, José Rubem Moreira de Souza Filho e 
para debater o assunto foram convidados Baldomero Taques 
Neto e Roberto Mira Junior. 

Ao final do evento, um happy hour foi oferecido pela 
NTC&Logística como parte das comemorações  aos 50 anos 
da entidade.

 

A 6ª edição do tradicional Encontro ComJovem – Jovens 
e Líderes do setor de transporte rodoviário de cargas já tem 
destino confirmado para este ano. Entre os dias 24 a 27 de 
novembro as lideranças do setor e jovens empresários estarão 
reunidos em um dos dez balneários mais famosos do mundo, 
em  Punta del Este, no Uruguai.

6º ENCONTRO COMJOVEM SERÁ 
EM PUNTA DEL ESTE
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A Mercedes-Benz está ampliando ainda mais a sua linha de cami-
nhões extrapesados no Brasil. Chega ao mercado, o cavalo-mecânico 
Actros 2655 6x4, que traz o primeiro motor V8 do portfólio de veículos 
comerciais da marca no País, com 551 cv de potência. Este modelo foi 
desenvolvido para vencer longas distâncias no transporte rodoviário de 

Durabilidade, desempenho, economia de combustível e baixos 
custos de manutenção são alguns dos principais atributos que a 
Iveco oferece ao varejo brasileiro com o novo caminhão médio 
Vertis HD. O novo caminhão médio chega em duas versões: 9 e 
13 toneladas, com cabine estendida, tendo como destaque o me-
nor custo operacional da categoria. Com  este lançamento, a Iveco 
completa a linha Ecoline e prevê ampliar para 7% seu market share 
no segmento de caminhões de 8 a 15 toneladas de PBT. Trata-se de 
um mercado que tem crescido de forma exponencial nos últimos 
anos, devendo atingir a marca de 45 mil unidades comercializadas 
apenas em 2013. O novo Iveco Vertis HD já pode ser encontrado 
nas 109 concessionárias Iveco no Brasil. 

A Ford Caminhões 
mostrou o primeiro pro-
tótipo do novo caminhão 
que será produzido para o 
segmento de extrapesados, 
com capacidade de até 56 
toneladas. Com esse cami-
nhão a Ford passará a com-
petir numa faixa de merca-
do nova para a marca, a de 
extrapesados, o segmento 
de maior crescimento do 
mercado brasileiro. O novo 

A JAC Motors anuncia que a fábrica em Camaçari, na Bahia 
irá produzir o caminhão T140, um veículo urbano de carga – VUC. 
Serão investidos mais R$ 100 milhões na nova linha de produção 
do T140, com capacidade de 1,5 a 3,5 toneladas e motor diesel 
Cummins 2.8, com 140 cavalos e torque máximo de 28,6 kgfm. A 
capacidade produtiva, antes de 100 mil automóveis por ano, será 
acrescida em 10%.

A Volvo iniciou no Brasil os primeiros testes com um caminhão mo-
vido a diesel-metano, uma solução de combustível alternativo para trans-
porte de longa distância. O caminhão é movido com até 75% de Gás Natu-
ral Liquefeito (GNL) e o restante de diesel. Testes de campo realizados na 
Europa mostram que a tecnologia com gás natural liquefeito desenvolvida 
pela Volvo diminui em até 10% as emissões de CO2, em comparação aos 
caminhões com tecnologia Euro 5. 

A Rely, divisão de comerciais leves da Chery Automobile, maior 
montadora de veículos independente da China, por meio da importado-
ra oficial Venko Motors do Brasil, estreia no mercado brasileiro com 30 
concessionárias nomeadas nas principais capitais e cidades do País e apre-
senta o novo modelo Pick-Up, com carroceria de 2,5 m e capacidade de 
carga para 800 kg. 

A Shineray do Brasil, que iniciou a comercialização de veículos co-
merciais em abril de 2012, tem como meta conquistar a liderança deste 
segmento até o próximo ano. A empresa vem trabalhando para atingir 
um volume de 3.000 unidades em 2013 e já dobrar este desempenho em 
2014, chegando a 6.000 veículos. Cerca de 80% das vendas Shineray no 
setor são de picapes (cabines simples e dupla) e até dezembro deste ano, a 
meta da empresa é somar 50 concessionárias completas, com show-room 
e oficina, nas principais cidades brasileiras.

Iveco lança novo Vertis HD 
com 9 e 13 toneladas

Nova fábrica
A inauguração da nova fábrica de veículos da Renault representa 

mais um importante passo na evolução da marca no mercado. A con-
clusão desse projeto, que resulta de investimentos de R$ 500 milhões 
e fazem parte de um plano total de R$ 1,5 bilhão para o período 2010-
2015, representa o compromisso assumido pelo presidente mundial 
do Grupo Renault, Carlos Ghosn, em outubro de 2011, de ampliar a 
capacidade de produção do Complexo Ayrton Senna e gerar novos 
empregos. 

Ford apresenta novo extrapesado

extrapesado será um dos principais lançamentos do ano e complemen-
tará a linha de veículos comerciais da Ford, reconhecida como uma 
das mais completas do Brasil.

Mercedes-Benz lança o Actros 2655 6X4
cargas em menor tempo, elevando a produtividade do caminhão e a renta-
bilidade do transportador.

O novo Actros 2655 6x4 está sendo produzido na mais moderna e nova 
planta da empresa na cidade de Juiz de Fora, (MG), onde já são fabricados 
outros modelos da família Actros e da linha de caminhões leves Accelo.

Jac Motors produzirá VUC Volvo testa caminhão movido a 
diesel-metano

Shineray quer conquistar liderança

Rely estreia no mercado brasileiro

Novo Renault Master chega 
ao mercado Brasileiro

A nova geração do 
Novo Renault Master 
começa a ser produzi-
da e comercializada no 
Brasil em quatro ver-
sões de carroceira (Mi-
nibus, Furgão, Chassi-
-Cabine e Vitré). Com a 
chegada da linha 2014, 
o Novo Master passa a 
contar com 12 versões 
e 10 opções de transfor-
mações, totalizando mais de 70 opções para atender vários nichos de 
mercado. O conjunto mecânico do Novo Master foi pensado para ofe-
recer o menor custo de manutenção da categoria. No motor, a corrente 
de distribuição foi concebida para durar toda a vida útil do veículo, o 
líquido de arrefecimento passou a resistir 160.000 km (ou 6 anos) e 
o intervalo de revisões da linha Master foi ampliado para 20.000 km.  
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Coluna Jurídica

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

FISCO ESTADUAL 
BALANÇO DE 2012

(*) Marcelo N. Nogueira Reis

Tenho por hábito comentar assuntos tributários diversos, e em boa 
parte de meus Artigos acabo por fazer críticas a algumas posturas do 
Fisco em geral, por entender que os contribuintes estão sendo cada vez 
mais espremidos pela “máquina” tributária, que só pensa em arrecadar. 
Certa feita, em uma reunião lá na Procuradoria da Fazenda Estadual, 
uma Procuradora me disse que meus Artigos estavam um pouco “pe-
sados”, e que ela particularmente não concordava, pois eu “atacava” 
muito o Fisco. Disse-lhe, então, que a postura do Fisco Estadual estava 
mudando para melhor, notadamente na parte do diálogo, especialmente 
naquele 2º semestre de 2012, e que eu iria fazer um comentário positivo 
registrando este fato. E realmente, tenho que admitir que tanto a SEFAZ 
quanto a Procuradoria estão mais “abertos”, ouvindo mais os contribuin-
tes, dialogando mais com as entidades representativas dos empresários, 
resultando em um ambiente muito mais saudável para esta conflituosa 
relação Fisco x Contribuinte.

Prova disso foi o projeto de Lei que criou o ARROLAMENTO DE 
BENS, onde o Projeto inicialmente enviado para Assembleia era um 
verdadeiro “monstrinho”, e depois de várias reuniões de trabalho entre 
a SEFAZ, Procuradoria e Entidades representativas dos  Contribuintes, 
se chegou a um projeto bem melhor, de consenso, cuja aprovação se deu 
sem qualquer tipo de “briga”. Situação análoga  aconteceu no final do 
ano passado, com a edição do DECRETO nº. 14.213/2012, que criou a 
glosa de créditos em operações interestaduais, onde os Estados remeten-
tes tenham benefícios fiscais não aprovados pelo CONFAZ. Sentaram-
-se à mesa SEFAZ e Contribuintes, foram discutidos vários pontos do 
tal Decreto, e então se decidiu por prorrogar a vigência da norma, para 
que os contribuintes baianos pudessem adequar seus sistemas à nova 
realidade tributária, evitando, assim , autuações fiscais. Ou seja, SEFAZ 
e Contribuintes devem, sempre que possível, discutir os assuntos tri-
butários, para pelo menos tentarem um entendimento, pois com isso se 
evitam inúmeras demandas judiciais, que vivem abarrotando o Poder 
Judiciário. Ninguém gosta de briga. Ela só deve acontecer em último 
caso. Sinceramente penso desta forma, e quem me conhece sabe que 
é exatamente assim que eu procedo. Sempre tento “matar” o problema 
sem briga, seja buscando o entendimento junto à SEFAZ, CONSEF ou 
mesmo na Procuradoria. E posso assegurar que o saldo é amplamente 
favorável. Consigo resolver a maior parte das demandas sem ter que 
bater às portas do Judiciário.

Mas como o título do presente Artigo se refere ao “Balanço de 2012”, 
e como já registrei alguns pontos positivos da SEFAZ neste ano, agora 
terei que “voltar “ ao ataque, para criticar o “pacote de Natal” enviado 
pelo Governo nos últimos dias de 2012, envolvendo a majoração de inú-
meras TAXAS; a criação da “Taxa de incêndio”; a absurda majoração do 
ITD (Imposto sobre Transmissão “causa mortis” e doações de quaisquer 
bens ou direitos), chegando a uma proposta de majorar a alíquota do 
ITD sobre doações em 150% (passando de 2% para 5%); e a majoração 
do ICMS de 25% para 26% sobre os serviços de telefonia, telex, fax e 
outros serviços de telecomunicações, inclusive serviços de televisão por 
assinatura (ou seja, se tributa com a maior alíquota exatamente os servi-
ços que hoje são ESSENCIAIS à população, como a telefonia, como se 
fossem serviços supérfluos!!). Tudo isto foi encaminhado pelo Governo, 
no apagar das luzes, para a Assembleia, em “regime de urgência”, sem 
uma discussão prévia, e neste aspecto não posso deixar de registrar esta 
crítica negativa, infelizmente. Ou seja, como disse um certo humorista, 
“não se pode elogiar”!!!

Espero e torço para que em 2013 a SEFAZ e os Contribuintes pos-
sam se entender ainda melhor, e estarei aqui, vigilante, continuando com 
as críticas, positivas e negativas, mas sempre com o objetivo de ajudar. 
FELIZ  2013 para todos!!!

Aumento do diesel 
reflete no valor do frete

Estudo indica defasagem 
de 14,58% nos fretes

Após o aumento de 6,6% no preço da gasolina comum e 5,4% 
no óleo diesel nas refinarias, agora chegou a vez dos repasses destes 
insumos para os produtos e serviços a eles agregados. Segundo o 
presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do 
Estado da  Bahia, Antonio Siqueira, o diesel sofreu um aumento 
médio de 7% e isso implica no aumento do frete de cargas da ordem 
de 5%. “Para se ter uma noção do impacto do valor do diesel sobre 
o frete, cito como exemplo uma carga com destino de Salvador a 
São Paulo em que estima-se que 65% do custo seja influenciado 
pelo combustível”, avalia.

Siqueira ressalta custos extras que serão incorporados ao longo 
do tempo. “No começo do ano aumenta-se os custos com mão de 
obra e impostos e essas oscilações são incorporadas no valor final”, 
acrescenta. Siqueira ainda reclama de situações que afetam o custo 
direto do serviço. 

“As estradas brasileiras estão em condições ruins de trafegabi-
lidade, além de haver um volume maior de carros circulando pelas 
estradas que não dispõem de infraestrutura para receber esse au-
mento de demanda”, esclarece.

TRANSPORTES DE 
PRODUTOS QUÍMICOS/

PETROQUÍMICOS
E CONTEINERES

 POR TODO O BRASIL

TEL. (71) 3625.7400
www.concordiatranspor tes.com.br

Pesquisa junto às empresas transportadoras indica diferença de 
14,58% entre os preços praticados e os custos calculados pelo DECO-
PE/NTC&Logística. Este valor é decorrente da inflação dos insumos 
utilizados e das defasagens acumuladas ao longo dos últimos anos. 
Apesar de a diferença estar diminuindo, ela ainda é de quase 6,0% 
(5,68%), mesmo descontada a inflação média do período de 8,9%.

É fato que a maior parte do mercado tem se mostrado sensível às 
necessidades das empresas transportadoras, mas de forma ainda insufi-
ciente. Prova disto é que ainda não se vislumbrou no setor a recupera-
ção de suas margens.

Por outro lado, a pressão sobre os custos das empresas vem aumen-
tando, principalmente em função das perdas na produtividade e a fato-
res como restrições à circulação nos grandes centros, barreiras fiscais, a 
ineficiência nos terminais dos embarcadores e as questões trabalhistas, 
que ganharam várias exigências adicionais com a Lei 12.619 de junho 
de 2012. Soma-se a isto a situação precária da infraestrutura rodoviária 
e portuária que as empresas têm que enfrentar, além da grande escassez 
de mão de obra qualificada no setor, notadamente de motoristas.

Destaque-se que muitos transportadores ainda não repassaram o 
aumento de custos decorrentes da Lei 12.619, que traz pesadas impo-
sições para a jornada de trabalho dos motoristas e o tempo de direção. 
O aumento neste caso é significativo. De acordo com os estudos do 
DECOPE, ele pode variar, conforme a operação, de 14,98% a 36,72%.

ISO 9001 SASSMAQ
TRANSPORTAMOS PARA 

TODO NORDESTE - CARGA 
EM GERAL, QUÌMICO 
PERIGOSO OU NÃO 

(EMBALADO)
*FILIAIS: SP, MG, RJ E PE 

Tel.(71)2102.3277
comercial@rajan.com.br

www.rajan.com.br
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MÃO DUPLA

ANIVERSARIANTES
ABRIL
04 – Inês de Fátima Guerra – Expresso BR Transp. Logist.
04 – Sérgio S. Y Martins – LogTransportes Ltda.
04 – Paulo Simioni - Coopercarga
07 – José A P. Gonzáles – Brasquímica Transp. Rodov. Ltda.
11 – Manoel C Mesquisa – Modular Transportes Ltda.
15 – Tomaz L C Rocha – Transp. Teccargas Ltda.
18 – Heitor J R Pereira – Transvalente Logística Ltda.
19 – André Luiz N Silva – Poli Express Serviços Ltda.
20 –  Maria Lourdes S Prado – Sakai Logistics Service 

MAIO
02 – Rogério G Cabral – RGS Serv Transp Aéreo Ltda
02 – Lilian C Santos –Transp. Usabiaga do Brasil 
07 – Eunice V Andrade – Martins Medeiros Log Ltda.
08 – João A. G. Melo – Transportadora Melo Ltda.
15 – Hiyo Jinny Lin – Supply Logistics Ltda.
15 – Adalberto C. Pereira – Transp. Cometa Ltda.
15 – Bruno Casarini – Transp. Cometa Ltda.
18 – Ismael C. Cavalcanti Neto – Rodstar Transp.. Ltda.
20 – Hilário Hahnemann – Transportes Mann Ltda.
22 – George A A Freire Fº – Transp. 1ª. do Nordeste Ltda.
24 – Jadiel B. Santos – Transpinheiro Transportes Ltda.
25 – Rodrigo F Valente – Transvalente Logistica Ltda.
26 – Branca M Figueredo – 1000 Cargas Transp Log Arm.
26 – Jurandir Sakai – Sakai Logistics Service Ltda.
30 – Ricardo R N Simões – Sua Majestade Transportes

JUNHO
01 – Paulo Benevides Fº - Transbet Transp. Betumes Ltda.
01 – Paulo G Portugal – Giron Com Logist Resíduos Ltda
01 – Giuseppe D Coimbras – Braspress Enc.Urgentes Ltda.
05 – Daguimar Alves Martins – Djam Transp. Serv. Ltda.
06 – Eládio B Garcia – Megabiaga do Brasil Transp e Log.
10 – Oswaldo C. Silva – Top Express Serv Logística Ltda.
11 – Renata Massari – Cerama Transp. Ltda.
12 – Urubatan Helou – Braspress Enc. Urgentes Ltda.
13 – Fernando A Simões – JSL S/A
15 – Helder A. Carvalho – Unitrans Transp. Com.  Ltda.
15 – Marco A M Patrus – Patrus Transp. Urgentes Ltda..
20 – Marcelo M Patrus – Patrus Transp. Urgentes Ltda.
21 – Luiz G. Andrade – Transbahia Transportes Ltda.
30 – Antonio C. Tosatti – Tuna Coml. Téc. Veículos Ltda.

FETRACAN
O empresário Newton Gibson foi reeleito pre-
sidente da Federação das Empresas de Trans-
porte de Cargas do Nordeste - FETRACAN por 
mais quatro anos. Gibson destacou que dirigir 
a FETRACAN é uma alegria muito particular, 
porque a sua própria vida se confunde com a 
entidade que dirige. “Dedico-me diuturnamente 
ao transporte e nele ponho as minhas energias, 
acreditando que luto por uma atividade essen-
cial ao progresso do País”, diz.

SOLTE A VOZ E DENUNCIE
No Carnaval deste ano, o Comitê de Enfren-
tamento a Violência Sexual contra Crianças 
e Adolescentes do Estado da Bahia realizou a 
campanha  Solte a Voz e denuncie a Violência 
Sexual e o Trabalho infantil. Em sua 18ª edição, 
a Campanha de Verão propôs a mobilização dos 
baianos e turistas quanto às violações de direi-
tos de crianças e adolescentes.

SONDAGEM CNT 
A sondagem “Expectativas Econômicas do Trans-
portador 2013”, realizada pela CNT (Confederação 
Nacional do Transporte), está disponível no site da 
confederação (www.cnt.org.br). O levantamento tem 
como objetivo identificar as projeções e as perspec-
tivas dos empresários do transporte rodoviário e do   
transporte aquaviário para temas como macroecono-
mia, investimentos em infraestrutura e atividade em-
presarial para o ano de 2013.

JAMEF
A Jamef Encomendas Urgentes (www.jamef.com.br), 
há 49 anos especializada no transporte de cargas fra-
cionadas, dá continuidade ao seu projeto de expansão 
pelo Nordeste e inaugura mais uma unidade na Bahia, 
agora em Feira de Santana. Instalada em uma área de 
12.000 m² às margens do Anel do Contorno, no bairro 
Industrial de Feira de Santana, a filial tem fácil acesso 
às principais rodovias.
 
INTERMODAL SOUTH 
AMERICA
A 19ª edição da Intermodal South America acontece 
entre os dias 02 e 04 de abril de 2013, no Transame-
rica Expo Center, em São Paulo-SP. Segundo maior 
evento do mundo para os setores de logística, trans-
porte de cargas e comércio exterior, a feira internacio-
nal registra em 2013 expansão de 23% e mais de 600 
empresas expositoras, de 22 países diferentes. Para-
lelamente à feira serão realizadas a Conferência In-
fraPortos, Rail Cargo South America 2013, Air Cargo 
South America 2013, Innovative Supply Chain 2013 e 
a 4ª Conferência de Logística Brasil-Alemanha.

NOTA DE FALECIMENTO
A Federação dos Trabalhadores em Transporte Rodo-
viário de Cargas do Nordeste – FITTN comunica o 
falecimento de sua colaboradora, Paloma Monteiro, 
no último dia 08 de março, em Salvador.

NORTE CONSULTORIA
A Norte Consultoria Desenvolvimento e Logística, 
realizou no último dia 26 de março, a palestra Desa-
fios e Oportunidades do Profissional de Logística, no 
auditório da Faculdade Estácio FIB. 

O portal de transporte e logística
www.transportedigitalnews.com.br

NORDESTE MOTORSHOW
A Reed Exhibitions Alcantara Machado realiza entre 
os dias 25 a 28 de abril de 2013, a Nordeste Motor-
Show, Salão Internacional de Veículos de Duas Ro-
das, Quatro Rodas e Náutico, primeira feira interna-
cional voltada a estes setores na região. O evento que 
acontece no Centro de Convenções de Pernambuco, 
em Olinda, vai reunir em um único lugar as novida-
des do mercado nos segmentos de duas rodas, quatro 
rodas e náutico. Os expositores vão desde monta-
doras e concessionárias de veículos e equipamentos 
náuticos, até fabricantes e varejo de acessórios. 

EUROVIA
O município de Lauro de Freitas ganha em abril a 
nova concessionária Eurovia para comercializar veí-
culos Renault e Nissan. A revenda terá 14 mil metros 
quadrados, dos quais oito mil metros de área cons-
truída, com direito a amplo showroom, oficina e loja 
de acessórios.

ACM NETO
No dia 21 de janeiro, o prefeito de Salvador, 
Antonio Carlos Magalhães Neto, participou de 
um café da manhã na Associação Comercial 
da Bahia, para líderes sindicais e empresários, 
quando apresentou suas propostas para a capi-
tal, destacando esforços que serão empregados 
para atração de novos investimentos e alavancar 
o empreendedorismo da cidade. Durante a sua 
palestra, o prefeito solicitou esforços de todos 
os empresários presentes que acreditam no seu 
trabalho para contribuir na tarefa de melhorar a 
cidade. O diretor do SETCEB, Daguimar Mar-
tins esteve presente ao evento e esclareceu a di-
ficuldade que o setor de transporte enfrenta na 
operação de carga e descarga na cidade.

MAN LATIN AMERICA
A MAN Latin America vai reproduzir nas pistas da 
Fórmula Truck seu modelo de negócios para a ven-
da de caminhões Volkswagen e MAN, com uma es-
tratégia dual brand, assim como é feito em sua rede 
de concessionárias. Agora, a empresa prevê que o 
novo caminhão MAN TGX siga o sucesso do modelo 
Volkswagen Constellation, responsável durante sete 
anos por grande intercâmbio entre a tecnologia desen-
volvida na fábrica e testada nas pista. 

AUTOMEC
As principais marcas da indústria de autopeças, bra-
sileiras e internacionais, já confirmaram presença na 
11ª AUTOMEC - Feira Internacional de Autopeças, 
Equipamentos e Serviços, que acontece entre os 
dias 16 e 20 de abril no Pavilhão de Exposições do 
Anhembi, em São Paulo. Realizado pela Reed Exhi-
bitions Alcantara Machado, o evento tem a partici-
pação de empresas como Dayco, Delphi, Goodyear, 
Magneti Marelli – Cofap, Mahle Metal Leve, Mann 
Filter, NGK, Robert Bosch, Sabó, SKF, Valeo, entre 
outras. Mais informações através do site www.auto-
mecfeira.com.br.

FÓRMULA TRUCK
10 de março – Tarumã (RS)
7 de abril – Londrina (PR)
19 de maio – Caruaru (PE)
9 de junho – Goiânia (GO)
7 de julho – Interlagos (SP)
4 de agosto – Cascavel (PR)
8 de setembro – Córdoba (ARG)
13 de outubro – Guaporé (RS)
10 de novembro – Curitiba (PR)
8 de dezembro – Brasília (DF)



• Quem tem azar é azarado, quem tem sorte é 
“sorteiro”.
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LOMBADA

FREIO DE MÃO

NOMA
A Noma do Brasil, uma das principais fabrican-
tes de carretas da América Latina, estreou em 
Tarumã (RS) durante a primeira etapa do ano da 
Fórmula Truck, a mais importante competição 
de caminhões do país. Os dois pilotos correram 
com o novo caminhão “Bicudo T-124”, montado 
a apenas três dias do início da competição.

SCANIA
A Scania, referência mundial em veículos pesa-
dos, desenvolveu, em parceria com seu provedor 
logístico, a Cargolift, um projeto para otimizar 
seu sistema Milk Run – sistema de coletas pro-
gramadas de peças e materiais realizadas em um 
ou mais fornecedores. Identificaram a possibili-
dade de utilizar um modelo bitrem de 30 metros, 
em vez de dois caminhões. Com o bitrem foi 
possível consolidar a carga de forma mais ade-
quada, otimizando o transporte, principalmente 
nas viagens de longa distância.

SASCAR
A Sascar, líder em monitoramento de veículos 
e gestão nas operações de transporte, oferece 
soluções que possibilitam a redução dos custos 
de operação de empresas de logística. Segundo 
levantamento da empresa junto aos clientes com 
frotas de caminhão, após a adoção dos sistemas 
da Sascar, há possibilidade de uma redução nos 
gastos com combustível da ordem de 12 a 22% 
ao mês e de 10% com os pneus.

BENDIX
Conforto, durabilidade e segurança são os prin-
cipais atributos do lubrificante cerâmico Ben-
dix, que a Honeywell Friction Materials acaba 
de lançar no mercado brasileiro. Composto por 
matérias-primas sintéticas e cerâmicas foi cria-
do para lubrificar as partes móveis do sistema 
de freios, tanto a disco quanto a tambor. En-
contrado em lojas especializadas de peças au-
tomotivas, é um produto inédito para o mercado 
brasileiro, com resistência a altas temperaturas, 
desgaste e corrosão.

NEW FIESTA
A Ford comemorou no dia 25 de março a produ-
ção do primeiro New Fiesta brasileiro na Fábrica 
de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. A 
primeira unidade a deixar a linha de montagem 
foi um modelo Hatch 1.6 TiVCT, com transmis-
são automática PowerShift e da cor azul Candy. 
O New Fiesta é o segundo carro global da Ford 
produzido no Brasil, ao lado do EcoSport. Ele 
faz parte da estratégia de renovar toda a linha no 
Brasil com produtos globais até 2015 e atingir 
uma produção total de 2 milhões de carros com-
pactos no mundo.

MONTANA
Dona da maior capacidade de carga da categoria 
(758 quilos), a Chevrolet Montana 2013 ganha 
uma nova versão, a Combo, para atender ainda 
melhor aos clientes empresariais. Mantendo sua 
tradicional robustez, sem abrir mão do conforto 
e de um design moderno, a nova versão Combo 
é especialmente voltada para pequenas empresas 
e clientes frotistas e chega aos aproximadamente 
600 pontos de vendas e serviços de assistência 
técnica da Rede de Concessionárias Chevrolet, 
com a vantagem de contar com uma consagrada 
garantia da marca.

FRONTIER
Dentro de sua política de sempre oferecer novi-
dades e o melhor custo-benefício aos clientes, 
a Nissan do Brasil lança a linha 2014 da picape 
média Frontier com muitas novidades. Entre 
elas, a adoção do design renovado desde a op-
ção de entrada, nova nomenclatura das versões 
e mais itens de série. Disponível nas concessio-
nárias da marca em todo país, a Frontier 2014 
têm preços que começam em R$ 91.990. 

TOTAL
Os lubrificantes Total estão em 20% dos auto-
móveis fabricados no Brasil e o bom desem-
penho da empresa neste segmento é resultado 
de contratos de fornecimento para as linhas de 
produção de grandes montadoras, como Renault 
Kia Motors, Peugeot, Citroen, Honda, Nissan, 
Scania, Kawasaki, Kasinski, empresas que não 
apenas homologaram os lubrificantes TOTAL 
como óleo oficial de todos os carros que saem 
de suas fábricas, mas também recomendam seu 
uso para a manutenção preventiva dos veículos.  
Estes acordos garantem à empresa boa repre-
sentatividade na acirrada disputa por uma maior 
fatia do mercado nacional. 

MERCEDES-BENZ
Em parceria com os concessionários locais, a 
Mercedes-Benz dá início a caravana “Estrelas 
do Brasil”. Esta ação itinerante de demonstração 
de caminhões, test-drive e divulgação de produ-
tos, serviços e tecnologia da marca percorrerá, 
até o próximo mês de julho, 20 cidades das re-
giões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste do 
País. 

CCPI
Comissão de 
Conciliação 

Prévia 
Intersindical 

do Transporte

CCPI

• Dinheiro de pobre parece sabão, quando pega 
escorrega da mão.

• Ilusão de motorista de caminhão é casar com 
a filha do patrão.
• Caminhão eletrônico é como mulher: tem que 
saber lidar para tirar vantagem.

PLANTÃO 
JURÍDICO 
SETCEB
 ÁREA 

TRABALHISTA

(71) 3243.3606

Quintas-feiras 
8h00 às 12h00

juridico@setceb.com.br 
- (71) 3525.0788



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, 
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

 

 
 

Convênio de Assistência Médica 

Seguro de Vida em Grupo

Convênios UNIJORGE - MAISON 
FRANÇAISE - UNIBAHIA - ISBET -
UNIPESSOA - CIEE

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.

Assessoria Jurídica Tributária e 
Plantão Jurídico Trabalhista todas às 
quintas, período da manhã. 


