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Para que as empresas continuem 
mantendo seus compromissos e 
investimentos, o Departamento de 
Custos Operacionais, Estudos Técnicos 
e Econômicos da NTC&Logística, 
orienta que os fretes sejam 
reajustados em 14,06%. 
Veja detalhes 
na página 3.

A empresa de transporte é obrigada a ter apólice de Seguro de Res-
ponsabilidade Civil do Transportador - RCTR-C como condição para o 
exercício da sua atividade. Caso esta obrigatoriedade não seja atendida, 
a empresa poderá ter seu registro cassado junto ao Registro Nacional de 
Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC. Leia mais sobre o as-
sunto na página 3.
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Para o SETCEB, que 
completa em julho 50 anos de 
sua fundação, o prestígio do 

BAHIA TRANSPORTE junto 
aos empresários, líderes 

sindicais e embarcadores tem 
sido de grande importância 
para o setor de transporte 

de cargas na Bahia e todo o 
Nordeste.  A entidade conta 
com toda a categoria para 

que o BAHIA TRANSPORTE 
prossiga sua caminhada em 

defesa do setor.
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Realmente os nossos governantes, ou melhor, polí-
ticos, estão mais uma vez de parabéns. 

Falou-se tanto a nível nacional desde a esfera da 
Presidência da República, passando por governado-
res e chegando até os prefeitos para justificar os al-
tos custos que nosso país teria que desembolsar para 
patrocinar uma Copa do Mundo de Futebol, mas era 
a grande oportunidade do Brasil avançar na mobili-
dade urbana, com novos acessos e com isto a Copa 
deixaria um legado fantástico para a população, pois 
dinheiro para isto, não iria faltar. 

E na verdade, o que estamos vendo, é uma série de 
descompromissos, inclusive com a FIFA que acredi-
tou na seriedade do país e acabou conhecendo a real 
fala de nossos governantes. 

Felizmente na eleição para Prefeito de Salvador, a 
população com grande lucidez, contra tudo e contra 
todos conseguiu eleger o prefeito ACM Neto, que não 
parece ser um político e sim, um grande empresário. 
Ainda bem que isto aconteceu, pois nossa cidade vi-
nha sendo mal tratada há vários mandatos e estáva-

mos à beira de um grande lixão.  Nosso prefeito, jun-
tamente com sua equipe pôde trabalhar e em pouco 
tempo conseguiu dar aos soteropolitanos o prazer de 
voltar a viver nesta cidade.

Logicamente ainda há muito que fazer, mas pelos 
compromissos assumidos e realizados por ACM Neto 
até o momento, temos a certeza que daqui a dois ou 
três anos Salvador voltará a ser uma cidade encanta-
dora. E este trabalho realizado não depende da Copa 
do Mundo e sim apenas da competência do prefei-
to e sua equipe, enquanto que os governos federal 
e estadual nada fizeram para a realização do maior 
campeonato mundial de futebol em Salvador, além da 
construção da Arena Fonte Nova, pois sem a mesma, 
não seriam realizados os jogos na capital baiana.

Portanto, falou-se muito e nada foi feito. Nós, elei-
tores, temos que ter mais critério ao escolher nossos 
candidatos, principalmente para os cargos executi-
vos. Temos que ver o que eles já fizeram, para termos 
a certeza do que serão capazes de fazer.

Infelizmente, Salvador perdeu a grande chance 
de ter grandes investimentos na mobilidade urbana, 
pois dinheiro não faltou. O que faltou na Bahia foi a 
elaboração de projetos efetivos para serem transfor-
mados em investimentos reais na cidade. De quem é 
a culpa?  Não sabemos. Só sabemos que não foi da 
população.

As restrições à circulação de veículos de trans-
porte de carga impostas em diversas cidades de 
todo o Brasil, vieram dificultar as entregas nos 
centros urbanos, provocando um aumento nos cus-
tos operacionais das empresas. Por conta disso, foi 
criada a Taxa de Restrição ao Trânsito – TRT, que 
busca ressarcir o transportador pelos custos adicio-
nais, sempre que a coleta e/ou entrega for realizada 
em municípios que possuam algum tipo de restri-
ção à veículos de carga e/ou à própria atividade de 
carga e descarga.

Para centros urbanos importantes e complexos, 
onde as restrições são mais severas e, consequen-
temente, diminuem ainda mais a produtividade dos 
veículos, a TRT deve ser agravada para compensar 
a elevação dos custos.

A cobrança desta taxa é feita através de um per-
centual do frete original, que em alguns casos pode 
chegar até 20%.

TRT deve ser aplicada nas regiões metropolitanas
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A Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres - ANTT e a SUSEP 
consolidam entendimento sobre a obri-
gatoriedade de contratação do Seguro 
de Responsabilidade Civil do Trans-
portador – RCTR-C pela empresa de 
transporte de cargas.

Segundo comunicado SUROC/
ANTT nº001/2014 a empresa de trans-
porte está obrigada a ter apólice de se-
guro RCTR-C como condição para o 
exercício da sua atividade, podendo ter 
seu registro cassado junto ao Registro 
Nacional de Transportadores Rodoviá-
rios de Cargas – RNTRC.

 “Recomendamos aos transportado-
res que enviem para seus clientes a re-
ferida informação a fim de que os mes-
mos tomem conhecimento e que junto 
aos seus corretores e seguradoras, ve-
nham revogar a referida carta de Dis-
pensa de Direito de Regresso - DDR, 
por a mesma não ter validade jurídica”, 
informa o presidente do SETCEB, An-
tonio Siqueira. 

De acordo com o presidente, caso a 
transportadora não atenda esta circular, 
além de ter seu registro cassado junto 

O principal vilão do aumento acumulado nos custos 
das empresas de transporte de cargas fracionadas nos úl-
timos 12 meses de 7,85%, foi o óleo diesel, que respon-
deu sozinho, pelo aumento de 17,27% no preço do litro 
nas bombas, segundo dados do DECOPE - Departamento 
de Custos Operacionais, Estudos Técnicos e Econômicos 
da NTC&Logística. Os insumos que também colaboraram 

Seguro RCTR-C é obrigatoriedade 
das transportadoras 

a ANTT, será obrigada a indenizar as 
seguradoras, caso as mesmas venham a 
ter ação de regresso contra a transpor-
tadora ou objeto de sinistro, se ocor-
rer. “Portanto, as transportadoras não 
devem aceitar mais a carta de DDR, 
bem como sua renovação, caso algum 
tomador de serviço venha a enviá-la”, 
recomenda.

O comunicado da ANTT também 
esclarece que a divisão ou isenção de 
responsabilidade prevista no artigo 
13 da Lei nº 11.442/07 tem aplicação 
à cobertura de outros riscos não aco-
bertados pelo RCTR-C e que forem 
estabelecidos de comum acordo entre 
as partes no contrato de transporte na 
apólice de seguros.

Fretes deverão ser reajustados em 14,06%
para esse aumento foram os salários de motoristas e ajudan-
tes, com aumento acumulado de 10,22% e 10,23% respecti-
vamente, as despesas administrativas (exceto salários), com 
5,67%, salários administrativos, com 10,12%, pneus, com 
12,7%, veículo, com 6,87%, seguros, com 6,07% e recapa-
gem, com 3,77%. Os demais insumos também tiveram au-
mentos, mas relativamente menores.

Por outro lado, de acordo com pesquisa realiza-
da pelo DECOPE junto às empresas de transporte de 
carga fracionada, identificou defasagem de frete na 
ordem de 5,78%, no ano de 2013, que é a diferença 
entre o frete efetivamente praticado e o custo neces-
sário para remunerar a atividade. Isto porque em 2013 
as empresas não obtiveram êxito na renegociação de 
seus acordos de preços com os clientes, principalmen-
te pela diminuição do ritmo da atividade econômica 
nacional.

Assim sendo é de fundamental importância que 
empresas de transportes reajustem suas tarifas em pelo 
menos 14,06%, medida essencial para a manutenção 
de seus compromissos e investimentos.
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Não optantes do Simples 
devem utilizar a EFD

Seminário 
No próximo dia 27 de maio 

será realizado no auditório do SETCEB, um 
seminário para esclarecer detalhes do regu-
lamento do ICMS, EFD, CT-e,  MDF-e sob a 

coordenação do professor Henrique Grangeon, 
tributarista e membro da Escola Superior de 

Administração Fazendária.  

Todos os contribuintes do ICMS da Bahia não optantes pelo 
Simples Nacional são obrigados a utilizar a Escrituração Fiscal 
Digital (EFD), dispensando, assim, a escrituração dos livros fis-
cais. Em janeiro, a exigência passou a valer para todas as em-
presas baianas com receita bruta anual entre R$ 180 mil e R$ 3,6 
milhões. Aquelas que estão acima desse patamar já estavam obri-
gadas desde 2013.

Trata-se de mais um passo da Secretaria da Fazenda da Bahia 
(Sefaz-Ba) no sentido de ampliar o universo de empresas monito-
radas de forma eletrônica, a partir da análise das bases de dados 
do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped). Além da Nota 
Fiscal Eletrônica e da EFD, esse processo inclui o Conhecimento 
de Transporte Eletrônico, a Escrituração Contábil Digital, o Ma-
nifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos, entre outros eventos.

Multa é reduzida
A Sefaz-Ba reduziu o valor da multa em caso de descumpri-

mento do envio dos arquivos da EFD. O valor, que era de R$ 5 
mil, passou para R$ 1.380 por declaração não entregue. A Sefaz-Ba 
alerta aos contribuintes sobre a necessidade de sanear os possíveis 
erros na geração da Escrituração Fiscal Digital, considerando que, 
em 2014, o processo de cobrança será automático, com a aplicação 
das penalidades previstas na Lei.

MDF-e FACILITA EMISSÃO DO CIOT
Transportadoras de grande porte que operam com carga rodo-

viária estão obrigadas desde o dia 1° de Janeiro deste ano, a emiti-
rem o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - MDF-e que 
reúne as notas fiscais eletrônicas das mercadorias transportadas. 
Até então, a inexistência desse manifesto dificultava o controle 
dos órgãos fiscalizadores e a emissão do Código Identificador de 
Operação de Transporte - CIOT por parte das transportadoras.

Para o presidente da Associação dos Meios de Pagamento Ele-
trônico de Frete - AMPEF, Alfredo Peres, a medida é fundamental 
para regularizar o setor e reduzir a sonegação, que só no transpor-
te rodoviário foi estimada pela consultoria Deloite em cerca de R$ 
12 bilhões por ano.

O MDF-e é a base para o CIOT, pois ele traz o resumo da via-
gem, incluindo tipo de carga, placa do veículo transportador, iti-
nerário e datas de saída e chegada. Este documento fiscal (e agora 
oficial) será a base para qualquer fiscalização e deverá coibir tam-
bém a prática da carta-frete, modalidade de pagamento irregular 
e proibida por lei há mais de dois anos, mas ainda praticada nas 
estradas brasileiras. Muitas transportadoras utilizam a carta-frete 
e não o cartão-frete, como prevê a lei.

Caminhoneiros 
passarão por exame 

toxicológico
Com o objetivo de controlar o uso de entorpe-

centes por motoristas, a Resolução nº 460 de 12 de 
novembro de 2013 do Conselho Nacional de Trânsi-
to - Contran torna obrigatório o exame toxicológico 
para condutores profissionais das categorias (C, D 
e E). Apesar de já ter entrado em vigor no primeiro 
dia deste ano, a medida só terá efeito legal 180 dias 
após o início da vigência. Os motoristas que foram 
tirar a habilitação pela primeira vez, renovar ou tro-
car de categoria serão submetidos ao exame.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Fe-
deral - PRF, as principais ocorrências de acidente 
envolvendo veículos grandes acontecem no período 
da noite e com condutores suspeitos de terem feito 
uso de substâncias psicoativas. Entre as substâncias 
tóxicas mais utilizadas estão o álcool e os medica-
mentos “arrebite”. Atualmente, casos de uso de co-
caína e maconha também têm sido freqüente entre 
os condutores, conforme informou o Núcleo de Co-
municação, da PRF.

TECON Salvador 
realizará Campanha 
Contra Alcoolismo

O Tecon Salvador reuniu empresários do setor de 
transportes de cargas, lideranças sindicais patronais e 
de caminhoneiros autônomos, além de embarcadores, 
no dia 13 de janeiro, em Salvador, para apresentar a 
Campanha Você 100% Carreteiro.  A campanha prevista 
para entrar no ar ainda este semestre, tem como obje-
tivo prevenir o uso indevido de álcool por motoristas e 
carreteiros que trafegam no terminal.  Para o presidente 
do SETCONTEINERS, José Rubem de Souza, esta ini-
ciativa é muito importante tanto para as transportadoras, 
autônomos, embarcadores e o próprio Porto de Salvador. 
“Com certeza, sem álcool, o motorista estará 100% para 
operar seu caminhão ou carreta, evitando assim, aciden-
tes desnecessários”, esclarece.
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Em audiência pública na Comis-
são de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa - CDH, no último dia 10 
de março, debatedores apontaram um 
projeto de lei que tramita em regime 
de urgência na Câmara dos Deputados 
como ameaça aos avanços conquistados 
pelos motoristas profissionais com a Lei 
12.619/12, que regulamentou a ativida-
de. 

Paulo Douglas Almeida de Moraes, 
procurador do Trabalho em Mato Gros-
so do Sul, afirmou que, entre outros 

O Ministério da Fazenda anunciou 
que as alíquotas do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados - IPI dos auto-
móveis e utilitários seriam elevadas a 
partir de 1º de janeiro deste ano. O IPI 
dos veículos até 1.0  aumentou de 2% 
para 3%. No caso dos carros flex de 
1.0 a 2.0, a alíquota sobe de 7% para 

Projeto de lei ameaça conquistas de motoristas 

problemas, o projeto da Câmara abre 
caminho para que a jornada de trabalho 
do motorista volte a ser indeterminada, 
com duração mínima de 12 horas. Além 
disso, o tempo de espera na carga ou 
descarga poderá ser contado como tem-
po de descanso, sem direito a qualquer 
compensação.

Uma das mais importantes mudan-
ças implementadas pela Lei 12.619 foi 
em relação à jornada de trabalho. Os 
motoristas devem ter um intervalo de 
descanso de 30 minutos a cada 4 horas 

Caminhões continuam com alíquota de IPI zerada
9%. Nos movidos à gasolina de 1.0 a 
2.0, de 8% para 10%. Nos utilitários e 
nos utilitários para transporte de carga, 
o percentual sobe de 2% para 3%. Os 
caminhões seguem com alíquota zerada 
indefinidamente.
Segundo semestre

A partir do segundo semestre de 

2014, as alíquotas ficam ainda maiores: 
7% para automóveis até 1.0; 11% para 
carros de 1.0 a 2.0 flex; 13% para veí-
culos de 1.0 a 2.0, movidos a gasolina; 
8% para utilitários; e 4% para utilitários 
usados no transporte de cargas. O per-
centual para os caminhões vai continuar 
zerado.

de direção, além de repouso diário de 11 
horas a cada 24 horas, podendo ser di-
vidido em duas pausas (de nove e duas 
horas).

De acordo com o procurador, pes-
quisas mostram que um quarto dos 
motoristas já segue o novo regime de 
trabalho. Além disso, afirmou, houve 
redução da participação relativa dos ca-
minhoneiros em acidentes, o que permi-
tiu que pelo menos 1.500 vidas fossem 
poupadas desde a vigência da lei.

Na opinião da assessora jurídica tra-
balhista do SETCEB, Alice Oliveira, 
mudanças relacionadas à manutenção 
de estradas e os postos de parada cer-
tamente virão. Tais reivindicações são 
recorrentes por parte do empresariado, 
o qual se vê mal assessorado para fins 
de cumprimento da lei. 

“Muitos projetos de lei surgirão, mas 
a Presidente Dilma Rousseff já deixou 
claro que não aprovará qualquer mudança 
que implique em retrocesso social quanto 
aos direitos dos motoristas. Direitos como 
intervalos maiores e mais frequentes não 
serão extirpados da legislação. Mesmo 
porque,  a lei 12.619 visa não apenas a 
saúde e integridade dos trabalhadores, 
mas a segurança nas estradas, nas quais 
acidentes decorrentes de cansaço mental 
e físico dos motoristas são corriqueiros”, 
esclarece a assessora jurídica.
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Transportar cargas indivisíveis requer qualificação específica e maio-
res cuidados tanto com as pessoas que transitam nas vias quanto com a 
própria carga. Entende-se, portanto, carga indivisível como aquela que 
não pode ser fragmentada. Para reduzir os riscos que possam surgir com o 
transporte desse material, a Resolução n º 455, de 22 de outubro de 2013, 

A Comjovem Bahia realizou mais um evento no último dia 13 de fevereiro, 
cujo tema foi “Comunicação Interpessoal – Como ela pode interferir no pro-
cesso produtivo das empresas”. A palestra realizada no auditório do SETCEB 
foi proferida pelas consultoras na área de Recursos Humanos, Gabriela Silva e 
Andrea Lima, da empresa AL&GS. 

Os tópicos abordados foram: o que é comunicação, quais os tipos, o impacto 
da mesma nas relações, além de seu aperfeiçoamento. O público alvo do evento 
foram gestores das empresas de transporte de cargas da Bahia. 

Segundo Andrea Lima, é muito importante que haja uma boa comunicação 
dentro das empresas, pois onde um colaborador vê um obstáculo, o outro pode 
enxergar uma grande possibilidade. “Enquanto que para um pode ser o fim, para 
o outro, pode ser o início de um novo desafio, e caso a empresa saiba aproveitar 
estas diferenças, terá muito sucesso”, esclarece.

Na hora da contratação de um novo colaborador, Gabriela Silva diz que a 
percepção do entrevistador é um fator essencial. O interessado na vaga pode 
até ser selecionado pelo currículo exemplar, mas não ser contratado por seu 
comportamento. “Na hora da escolha temos que observar não só a competência 
técnica, mas também se os princípios daquele indivíduo coincidem com os da 
empresa. O conhecimento teórico e o comportamento podem ser passíveis de 
treinamento, porém os valores não podem ser objeto desse tipo de trabalho”, 
acrescenta. Na opinião da consultora, entre as premissas necessárias para que 
haja harmonia e sucesso profissional, o colaborador tem que contar com a téc-
nica, a ética, a conduta e o comportamento diante das situações do dia-a-dia. 

O coordenador e vice-coordenadora da Comjovem Bahia, Rogério Souza 
e Gabriela Andrade, ficaram muito satisfeitos com o conteúdo abordado e já se 

Comjovem Bahia aborda o tema 
Comunicação Interpessoal

comprometeram com as consultoras de convidá-las para a reali-
zação de outras palestras voltadas para a área de gestão empre-
sarial.

DOAÇÃO  - Para ter acesso à palestra sobre Comunicação 
Interpessoal, os participantes doaram alimentos não perecíveis, 
os quais foram doados para a instituição de caridade Lar Irmã 
Maria Luiza, em Salvador.

Sest Senat garante a primeira habilitação a 50 mil jovens 
 Para suprir o déficit de profissionais no mercado de trabalho do setor de transporte, o 

Sest Senat já está colocando em prática o projeto Primeira Habilitação para o Transporte, de 
âmbito nacional, que de maneira gratuita, irá oferecer a primeira habilitação a 50 mil jovens 
em todo o Brasil.

Com o intuito de esclarecer detalhes sobre o projeto, estiveram no último dia 13 de mar-
ço, no auditório do SETCEB, Maria das Graças Xavier e Luis Sérgio Almeida, diretores das 
unidades de Salvador e Simões Filho do Sest Senat. “Essa iniciativa do Sest Senat pretende 
atender uma demanda do mercado de transporte. Nos últimos anos, as empresas estão tendo 
dificuldades em contratar profissionais, e a nossa ideia é suprir essa carência”, esclarece a 
diretora.

O projeto realizado pelo Sest Senat, prevê o custeio de todos os procedimentos necessários 
para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B. Para a seleção dos jo-
vens, o Sest Senat utiliza as suas unidades de atendimento, os sindicatos do setor e as empresas 
de transporte rodoviário de cargas.

Empresários 
e líderes sindicais 
do setor de trans-
porte de cargas 
se reuniram no 
dia 14 de janei-
ro, na unidade de 
Simões Filho, do 
Sest Senat para 
conhecer de perto 
a carreta escola, 
que está à dispo-
sição do setor. En-
tre os cursos que 
serão oferecidos 

Carreta Escola na Bahia

na carreta escola, estão o de direção defensiva e econômica, além do  
curso de movimentação de produtos perigosos. Para o presiden- 
te do SETCEB, Antonio Siqueira esta carreta escola será muito impor-
tante para a reciclagem de mão de obra em todo Estado.  “Esperamos que  
em breve ela esteja funcionamento a pleno vapor,” diz.

do Conselho Na-
cional de Trânsito 
- Contran, concedeu 
prazo de 180 dias 
para realização do 
curso especializado 
para transporte de 
cargas indivisíveis a 
contar da data da sua 
publicação. Portanto, 
em abril deste ano, 
a fiscalização vai 
exigir a qualificação 
desses condutores.
 

Transportar cargas indivisíveis 
requer qualificação
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Desde o dia 10 de fevereiro 
deste ano, as carretas e caminhões 
devem utilizar defi nitivamente o anel 
viário, deixando de transitar pelo 
centro urbano de Barreiras. Esta de-
terminação foi tomada pelo prefeito 
de Barreiras, Antonio Henrique e o 
Departamento Nacional de Infraes-
trutura de Transporte – DNIT. 

Ficou também estabelecido que 
os serviços de carga e descarga es-
tejam limitados aos dias e horários 
previstos na Lei 1062/2013 que “Re-
gulamenta estacionamentos de carros 
pesados em vias públicas e dá outras 
providências.”

O estacionamento de veículos des-
ta natureza também está proibido nas 
principais vias do centro da cidade, 
nas paralelas as BR’s, em frente às 
escolas, hospitais e demais unidades 
de saúde, conforme prevê a lei.

Carretas devem trafegar pelo 
Anel Viário de Barreiras

Para viabilizar o início da operação 
de transferência do tráfego do centro 
da cidade para o anel viário, a Prefei-
tura realizou blitz educativa e ações 

integradas com a Polícia Militar, Po-
lícia Rodoviária Federal, Guarda Mu-
nicipal, Coordenação de Trânsito do 
Município e com apoio do DNIT. 

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

FIT INSPEÇÃO VEICULAR LTDA.

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

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

FILIAIS BAHIA: 
Feira de Santana (075) 3625-9790 (Produtos Perigosos)
Salvador - (071) 3384-6074
Simões Filho – (071) 3669-1111
Vitória da Conquista - (077) 3426-0299
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A entrega de um extrapesado premium 
Iveco Hi-Way à Três Américas Logística e 

Ford reforça estrutura com Série F
A Ford Caminhões está reforçando a sua estrutura operacional e de produção para 

a nova fase da Série F, com previsão de lançamento este ano. A empresa vem ade-
quando a linha de montagem de São Bernardo do Campo, com novos equipamentos 
e equipes nas áreas produtivas e operacional, visando à expansão dos negócios nos 
segmentos de caminhões semileves, leves, médios, pesados e extrapesados.

Novos produtos - Além da Série F, com os caminhões F-350 e F-4000, a Ford 
Caminhões lançará a Nova Linha Transit global, complementando uma das famí-
lias mais abrangentes de veículos comerciais. Entre os lançamentos recentes, estão o 
novo Cargo 816, líder da categoria, que recebeu um novo design e um novo interior 
de cabine, o Cargo 1119, modelo inédito de 11 toneladas, e os extrapesados Cargo 
2042 e Cargo 2842.

Renault comemora 
15 mil unidades 
do Novo Master 

A Renault do Brasil registrou a fabricação 
de 15 mil unidades do Novo Master produ-
zidas no país. Este número foi alcançado em 
menos de um ano após o lançamento da nova 
geração do Novo Master lançado em março de 
2013. A Renault é líder no segmento na Europa 
há 16 anos. Com  design, menor custo de ma-
nutenção, mais conforto, praticidade, robustez 
e segurança, o Novo Master está disponível 
em quatro versões de carroceira (Minibus, 
Furgão, Chassi-Cabine e Vitré) e em várias 
opções diferentes em relação ao comprimento 
e a altura do teto do veiculo, totalizando mais 
de 70 configurações para atender de pequenos 
comerciantes a grandes corporações e empre-
sas públicas, inclusive nichos específicos de 
mercado.

DAF qualif ica 
prof issionais

A DAF Brasil realiza constantes investi-
mentos para oferecer um nível de atendimento 
de classe mundial a seus clientes. Um exemplo 
desta excelência  é a DAF Academy, Centro de 
Formação e Treinamento da companhia, que 
acaba de formar a primeira turma de Mecânicos 
Master. Com eles, mais de 100 profissionais já 
obtiveram certificação em diversos cursos, so-
mando cerca de mil horas. A DAF Academy foi 
implementada no Brasil seguindo o padrão de 
treinamento da companhia na Europa, em se tra-
tando de tecnologia, ferramental, componentes, 
equipamentos de diagnóstico e veículos, que si-
mulam a manutenção dos caminhões DAF.

2013 foi histórico para a Scania
O ano de 2013 foi histórico para a Scania. 

A empresa bateu seu recorde de emplacamen-
tos de caminhões e ônibus desde que chegou ao 
País em 1957, com 20.824 unidades, e liderou 
a categoria dos pesados. Além disso, viu o R 
440 ser o caminhão mais registrado não apenas 
entre os pesados, mas também de toda a indús-
tria, bem como foi a responsável pelo maior 
crescimento nos semipesados e atingiu volume 
histórico nos veículos fora de estrada. O Brasil 
se tornou, mais uma vez, o principal mercado 
para a venda de caminhões, chassis de ônibus e 
peças da Scania no mundo.

Mercedes-Benz Actros já conta com 
BNDES Finame

O caminhão extrapesado Mercedes-Benz 
Actros 2646 6×4, para aplicações rodoviárias, já 
pode ser financiado com até 80% das condições 
do BNDES Finame. “Esta novidade é fruto do 
programa de nacionalização do produto, que se-
gue acelerado e com escopo ampliado em nossa 
fábrica de Juiz de Fora”, afirma Philipp Schie-
mer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e 
CEO para América Latina. “Conseguimos ante-
cipar o cronograma de nacionalização e nossa 
previsão é que, em 2015, o Actros atenda todos 
os requisitos do BNDES Finame, ampliando as 
facilidades e as vantagens para o cliente adqui-
rir o seu caminhão”, destaca o executivo. Ainda 
nessa família de extrapesados, o Actros 2546 

Iveco celebra 
300 mil caminhões produzidos

6×2 acrescentou a parcela disponível das condi-
ções do BNDES Finame.

Transportes simbolizou a marca de 300 mil ca-
minhões produzidos pela fabricante na unidade 
industrial de Sete Lagoas (MG). O veículo é o 
coroamento do esforço diário de quase 3 mil 
funcionários dedicados à produção de veículos 
da marca, além de toda uma cadeia de fornece-
dores e concessionários, que hoje somam apro-
ximadamente 100 casas Iveco em todo o País. 
“É o símbolo maior do nosso orgulho em tra-
balhar na fábrica de Sete Lagoas, por todo em-
penho e dedicação em oferecer produtos com o 
melhor em tecnologia, desempenho e conforto 
para as atividades de nossos clientes”, resume 
Paolo Bianco, diretor industrial do Complexo 
da Iveco em Sete Lagoas.
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Coluna Jurídica

TRANSPORTES DE 
PRODUTOS QUÍMICOS/

PETROQUÍMICOS
E CONTEINERES

 POR TODO O BRASIL

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

ISO 9001 SASSMAQ
TRANSPORTAMOS PARA 

TODO NORDESTE - CARGA 
EM GERAL, QUÍMICO 
PERIGOSO OU NÃO 

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

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

www.rajan.com.br

 Ministério f iscaliza 
empresas de transporte

O Ministério do Trabalho e Emprego criou através da Portaria  
Nº 416, de 22 de janeiro deste ano, o Grupo Especial de Fiscalização 
do Trabalho em Transportes – GETRAC, cujo objetivo é inspecionar 
as grandes empresas do setor de transporte de carga, embarcadores de 
grande porte e empresas de transporte de passageiros interestadual, vi-
sando promover condições de trabalho adequadas e prevenir infrações 
à legislação trabalhista, especialmente a sobrecarga laboral e outras 
que possam representar risco à segurança e saúde dos trabalhadores. A 
portaria já está em vigor.

Para consecução dos seus objetivos sociais as empresas normalmente preci-
sam contratar inúmeros empregados que lhe prestem serviços. Entretanto, como 
se sabe, (in) felizmente nem toda relação é eterna, e havendo desinteresse na 
continuidade desta relação de emprego, seja por parte da pessoa jurídica, seja 
por parte dos seus empregados, o contrato de trabalho é rescindido. Se a rescisão 
do contrato, contudo, ocorrer por iniciativa da empresa, e o trabalhador for de-
mitido sem justa causa, além de arcar com as obrigações de natureza trabalhista, 
a empresa também é compelida ao pagamento da contribuição social de 10% 
incidente sobre o saldo do FGTS do trabalhador, comumente chamada de “Multa 
de 10% do FGTS”, instituída pelo art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001.

Vale ressaltar que a referida exação fiscal foi criada após um acordo, em 
âmbito nacional, fechado entre governo, empresas e trabalhadores, por meio 
do qual o governo identificou uma forma conciliatória de dividir as despesas 
dos resíduos inflacionários ou expurgos decorrentes dos Planos Verão e Collor 
nas contas vinculadas do FGTS, declarados devidos pelo Supremo Tribunal 
Federal (RE 226.855). Assim, cada um dos integrantes do acordo assumiu di-
reta e/ou indiretamente uma parte destas despesas, e o quinhão das empresas 
foi o pagamento da contribuição social de 10%, incidente sobre o saldo do 
FGTS em caso de despedida dos seus empregados sem justa causa. Portanto, 
a partir deste contexto histórico, pode-se constatar que o fundamento constitu-
cional que motivou a criação da contribuição social prevista no art. 1º da LC 
nº 110/2001 foi exclusivamente cobrir as despesas com os expurgos inflacio-
nários advindos dos mencionados planos econômicos nas contas do FGTS, 
com o consequente pagamento dos complementos de atualização monetária 
decorrentes dos Termos de Acordo firmados com os trabalhadores. 

Ocorre que a finalidade constitucional para a qual foi instituída a contri-
buição social em comento, ou seja, os motivos que justificaram a sua criação, 
se esgotaram, em razão do pagamento integral das aludidas despesas com os 
expurgos inflacionários nas contas do FGTS, e, consequentemente, pela quita-
ção de todos os Termos de Acordo firmados com os trabalhadores. Isto signi-
fica que, após a quitação dos Termos de Acordo (janeiro de 2007), ou após o 
mês de junho de 2012, data informada pela Caixa Econômica Federal (Agente 
Operador e Arrecadador da contribuição) da quitação dos valores de todos es-
ses Termos, a chamada “Multa de 10% do FGTS”, tornou-se absolutamente 
ilegal e inconstitucional, por lhe faltar amparo na própria LC nº 110/2001 e na 
Constituição Federal de 1988. 

Tentando colocar um ponto final na controvérsia, o Congresso Nacio-
nal submeteu à Presidência da República o Projeto de Lei Complementar nº 
200/2012, cujo objetivo era extinguir a aludida contribuição social. No entan-
to, o Projeto de Lei Complementar foi sumariamente vetado pela Presidente, 
sob o argumento de que “A sanção do texto levaria à redução de investimentos 
em importantes programas sociais e em ações estratégicas de infraestrutura, 
notadamente naqueles realizados por meio do Fundo de Investimento do Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço - FI-FGTS. Particularmente, a medida im-
pactaria fortemente o desenvolvimento do Programa Minha Casa Minha Vida, 
cujos beneficiários são majoritariamente os próprios correntistas do FGTS”. 
Na minha opinião, a iniciativa o Congresso e o veto presidencial apenas re-
força o que defendemos anteriormente, ou seja, que a finalidade constitucional 
para a qual a contribuição social foi instituída efetivamente se esgotou. Além 
disto, o veto da Presidente revela que o produto da arrecadação da contribuição 
está sendo destinado para fins diversos dos quais justificaram a sua criação, o 
que vai totalmente de encontro com a própria natureza jurídica desta espécie 
tributária. Percebe-se, assim, que a intenção do Governo Federal é nitidamente 
de eternizar a cobrança indevida da contribuição social prevista no art. 1º da 
LC nº 110/2001, o que não pode ser admitido pelas empresas.

Diante desta situação, algumas empresas estão acionando o Judiciário, por 
meios dos seus advogados, com o objetivo de ver determinada a suspensão 
imediata da eficácia e aplicabilidade do art. 1º da LC nº 110/2001, e, com 
isto, não serem compelidas ao pagamento desta exação, assim como serem 
restituídas daquilo que foi pago indevidamente nos últimos anos. O fato é que 
a controvérsia jurídica em torno da questão está apenas começando, mas com 
boas chances de êxito para os contribuintes. Assim, caso as empresas queiram 
resguardar o seu direito de não serem cobrada indevidamente da contribuição 
social de 10%, incidente sobre o saldo do FGTS no caso de despedida dos seus 
empregados sem justa causa, o caminho mais rápido e eficaz é socorrer-se ao 
Poder Judiciário. Fica o nosso alerta!!

Via Expressa ligará 
Estrada do Coco à 

Cia-Aeroporto

A Concessionária Bahia Norte, que já administra seis rodovias, 
e é responsável por cinco praças de pedágio integrantes do Sistema 
BA-093, ficará responsável pela construção da Via Expressa Contorno 
Lauro de Freitas, com extensão de 11,2 quilômetros.  A via que ligará 
a Estrada do Coco (BA-093) à rodovia CIA-Aeroporto (BA-256) está 
orçada em R$ 126 milhões.

Para o prefeito de Lauro de Freitas, Márcio Araponga Paiva, a obra 
vai melhorar o trânsito no município. "Essa é a única Via Expressa 
que já nasce como rota de fuga", diz. Paiva explica que a Estrada do 
Coco recebe uma sobrecarga de veículos que saem do Litoral Norte em 
direção à Região Metropolitana de Salvador (RMS), o que ocasiona 
congestionamentos.

Segundo o gestor, a nova estrada vai reduzir o fluxo de veículos 
pesados nos primeiros quilômetros da Estrada do Coco no município. 
"Os veículos que vêm do Litoral Norte, em direção à estrada CIA-
-Aeroporto, não precisarão passar pelo tráfego da região de Lauro de 
Freitas, complicado em horário de pico" acrescenta.

A Inconstitucionalidade 
da Multa de 10% do FGTS

( * ) Luiz Fillipe A. Figueiredo

                                 ( * ) Luiz Fillipe A. Figueiredo
                                  Advogado integrante do Escritório Nogueira Reis Advogados
                                 Especialista em Direito Tributário
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MÃO DUPLA

ANIVERSARIANTES

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

INBAPA
Com o objetivo de atender as principais cidades do interior da 
Bahia, foi criado recentemente o Instituto Baiano de Pesquisa 
Automotiva – INBAPA. Entre as cidades contempladas com 
a prestação de serviços na área de inspeção veicular, estão 
Barreiras e Juazeiro, já em operação, Irecê e Eunápolis, com 
previsão de início de atendimento para 30 dias e Paulo Afon-
so, dentro de 60 dias. Para o segundo semestre, serão instala-
dos postos da INBAPA também em Jequié, Santo Antonio de 
Jesus e Guanambi.

LOGISTICA REVERSA
No dia 11 de março, foi assinado o Termo de Compromisso 
para a implantação da logística reversa de embalagens de lu-
brificantes automotivos no Estado da Bahia.  Na ocasião foi  
inaugurada a Central de Recebimento temporário no muni-
cípio de Simões Filho, região metropolitana de Salvador. O 
Termo tem como objetivo estender a atuação do Jogue Limpo, 
programa de logística reversa do Sindicato Nacional das Em-
presas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes - Sin-
dicom que atualmente opera em sete estados, além do DF e 
já reciclou 255 milhões de embalagens de óleo lubrificante 
desde sua criação em 2005.

 RNTRC
De acordo com dados atualizados da ANTT (Agência Na-
cional de Transportes Terrestres), já foram emitidos 917.786 
RNTRC (Registro Nacional de Transporte Rodoviário de 
Cargas) até o mês de fevereiro deste ano.Do total, 768.517 
foram requisições de autônomos (contemplando 936.477  
veículos), 148.894 de empresas (1.130.303) e 375 de coope-
rativas (15.677).

ABTC 
Das mãos do presidente da Associação Brasileira de Logística 
e Transporte de Carga (ABTC), Newton Gibson, foram agra-
ciados três destaques do transporte com a Ordem do Mérito 
do Transporte Brasileiro – Medalha JK, conforme a seguir: o 
assessor especial da CNT, Aristides França, recebeu a meda-
lha no grau Grande Oficial. Na categoria Oficial, os homena-
geados foram o presidente do Sindicato dos Transportadores 
de Carga do Estado de Alagoas (SETCAL), Luciano Vieira, e 
o Assessor Jurídico da ABTC, Flávio Henrique.

INTERMODAL 
A análise sobre o futuro da participação de cada modal na 
matriz de transporte de carga nacional e os desafios para a in-
termodalidade nortearão as discussões do programa de confe-
rências da Intermodal 2014, que ocorrerá durante a 20ª edição 
da Intermodal South America, entre os dias 1 e 3 de abril, no 
Transamerica Expo Center, em São Paulo (SP).

AUTOMEC
O maior ponto de encontro entre os principais representan-
tes do setor de peças, equipamentos e serviços voltados para  
veículos pesados e comerciais da América Latina, a Automec 
Pesados & Comerciais – Feira Internacional Especializada 
em Peças, Equipamentos e Serviços para Veículos Pesados 
& Comerciais, já conta com a presença de mais de 500 mar-
cas expositores do Brasil e do exterior, que oferecerão aos 
profissionais do setor as novidades e potenciais do mercado. 
O evento, organizado pela Reed Exhibitions Alcantara Ma-
chado acontece de 1º a 5 de abril, no Parque Anhembi, em 
São Paulo.

II TRANSPO AMAZONIA
2ª Feira e Congresso Internacional de Transporte e Logís-
tica – Transpo Amazonia 2014, será realizada entre os dias 
21 e 24 de maio, no Centro de Convenções de Manaus – 
AM. Considerada a maior feira de transporte de cargas da 
região norte, a Transpo Amazonia espera superar o número 
de público recebido em sua primeira edição.Saiba como fa-
zer parte deste evento, visite o site: www.fetramaz.com.br/
transpoamazonia

PATRUS 
A Patrus Transportes deu o primeiro passo firmando sua po-
sição como a primeira patrocinadora do setor de transporte  
do projeto do Museu Brasileiro do Transporte, que será cons- 
truído em Campinas, São Paulo e está sob a responsabilidade 
da Fundação Memória do Transporte - FuMtran.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
A contribuição sindical urbana é um tributo obrigatório que 
deve ser pago por todos aqueles que participam de uma 
determinada categoria econômica, profissional ou de uma 
profissão liberal em favor de uma entidade representativa 
da respectiva categoria. Caso sua empresa ainda não tenha 
pago, basta entrar no site do SETCEB, no endereço www.
setceb.com.br ou solicite a guia, através do e-mail financei-
ro@setceb.com.br .

JAMEF
A Jamef Encomendas Urgentes  há 50 anos especializada no 
transporte de cargas fracionadas, marca presença na Movi-
mat Nordeste 2014 – Feira Internacional de Intralogística, 
quando apresentará seus serviços de transporte rodoviário 
e aéreo para o público presente, que reúne em um único lu-
gar os principais representantes de produtos e serviços do 
segmento. O evento ocorre no Cone Multimodal em Cabo 
de Santo Agostinho, em Pernambuco, entre os dias 25 e 28 
de março.

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.
18 – Heitor J R Pereira – Transvalente Logística Ltda.

19 – André Luiz N Silva – Poli Express Serviços Ltda.

MAIO
02 – Lilian C Santos –Transp Usabiaga do Brasil S/A
02 – Rogério G Cabral – RGS Serv Transp Aéreo Ltda
07 – Eunice V Andrade – Mar tins Medeiros Log Ltda.
15 – Hiyo Jinny Lin – Supply Logistics Ltda.
15 – Adalber to C. Pereira – Transp. Cometa Ltda.
15 – Bruno Casarini – Transp. Cometa Ltda.
18 – Ismael C. Cavalcanti Neto – Rodstar Transp.. Ltda.
20 – Hilário Hahnemann – Transpor tes Mann Ltda.
22 – George A A Freire Fº – Transp. 1ª. do Nordeste Ltda.
24 – Jadiel B. Santos – Transpinheiro Transpor tes Ltda.
25 – Rodrigo F Valente – Transvalente Logistica Ltda.

30 – Ricardo R N Simões – Sua Majestade Transpor tes

JUNHO
01 – Paulo Benevides Fº - Transbet Transp. Betumes Ltda.
01 – Paulo G Por tugal – Giron Com Logist Resíduos Ltda
01 – Giuseppe D Coimbras – Braspress Enc.Urgentes Ltda.
05 – Daguimar Alves Mar tins – Djam Transp. Serv. Ltda.
06 – Eládio B Garcia – Megabiaga Brasil Transp Log.SA
10 – Oswaldo C. Silva – Top Express Serv Logística Ltda.
11 – Renata Massari – Cerama Transp. Ltda.
12 – Urubatan Helou – Braspress Enc. Urgentes Ltda.
12 – Carlos A M Carvalho – MC Transp Com Repr. 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 Transpor tes Ltda.
30 – Antonio C. Tosatti – Tuna Coml. Téc. Veículos

Desde o início de janeiro deste ano quem está à fren-
te da área jurídica trabalhista do SETCEB é a advogada 
Alice Nogueira de Oliveira. Especializada em direito 
material e processual do trabalho, Alice já atuou profis-
sionalmente em escritórios renomados e especializados 
em Direito do Trabalho, inclusive como coordenadora de 
núcleos de advogados juniores, bem como na Defensoria 
Pública do Estado da Bahia, Junta Comercial e Patrona-
to de presos e egressos. Atualmente, além de assessora 
jurídica do SETCEB, atua como conciliadora na Co-
missão de Conciliação Prévia Intersindical do setor de 
transportes de cargas na Bahia. As empresas associadas 
à entidade interessadas em agendar uma reunião com a 
advogada, basta enviar solicitação para o e-mail jurídi-
co@setceb.com.br.

SETCEB CONTA COM NOVA 
ASSESSORA JURÍDICA 

CONSÓRCIOS
Considerado “O ano do consorciado” pela ABAC Associa-
ção Brasileira de Administradoras de Consórcios, o Sistema 
de Consórcios mostrou significativo crescimento no total de 
participantes em 2013 em relação a 2012. Com as atividades 
econômicas nacionais atravessando mais um ano com baixo 
crescimento, os consórcios mostraram um comportamento 
inverso e positivo dos consumidores interessados em adquirir 
bens ou contratar serviços de forma planejada, levando em 
conta o consumo responsável.

PNEUSHOW-RECAUFAIR 
Orientada à integração da cadeia completa de pneus – maté-
ria-prima, reforma, manutenção, equipamentos e reciclagem 
– a Pneushow-Recaufair – Feira Internacional da Indústria de 
Pneus, que acontecerá de 23 a 25 de abril, no Expo Center 
Norte, em São Paulo, é a principal oportunidade para o mer-
cado – empresas de transportes, centros de serviços, revende-
dores, indústrias automotivas, reformadores e outros – entra-
rem em contato com as principais novidades e lançamentos 
do setor. 

SEMINÁRIO LOGÍSTICA – NE
Simultaneamente às feiras Movimat NE e Transporte & Lo-
gística NE, será realizada entre os dias 25 e 27 de março, em 
Recife /PE,  a 2ª edição do Seminário Nordestino de Logísti-
ca, evento idealizado pela ANELOG – Associação Nordesti-
na de Logística e promovido pela Reed Exhibitions Alcantara 
Machado.

MOVIMAT 
NORDESTE
Organizada pela Reed Exhibitions 
Alcantara Machado, líder mundial 
em feiras de negócios,  a primeira 
edição da Movimat no Nordeste, a 
ser realizada entre os dias 25 e 28 
de março, no Cone Multimodal, 
em Cabo de Santo Agostinho /PE, 
reunirá em um único lugar as prin-
cipais tendências e novidades do 
setor de transporte e logística
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LOMBADA

FREIO DE MÃO

CCPI
Comissão de 
Conciliação 

Prévia 
Intersindical 

do Transporte

CCPI PLANTÃO 
JURÍDICO 
SETCEB
 ÁREA 

TRABALHISTA

(71) 3243.3606

Quintas-feiras 
8h00 às 12h00

juridico@setceb.com.br 
(71) 3525.0788

Patrocinadora  Oficial da Copa do Mundo da FIFA Bra-
sil 2014™, a CASTROL e sua marca MAGNATEC pre-
pararam uma promoção imperdível com o tema “Mostre 
que você entende de Partidas Perfeitas”, e os interessa-
dos poderão participar de diversas maneiras, acumulan-
do números da sorte. Os sorteados serão premiados com 
ingressos para assistir aos jogos do mundial. A promo-
ção vai até o dia 07 de abril e faz parte da campanha 
de lançamento da edição especial da linha MAGNATEC 
Brasil. Os interessados em participar deverão se cadas-
trar no site: www.castrolpartidaperfeita.com.br.

•  Eu amo o dinheiro, mas não sou correspondido.
• Se for falar mal de mim, me chame. Sei coisas terríveis a
  meu respeito.
• Ajude seu candidato a trabalhar. Não vote nele.
• Mulheres, não me procurem, já fui achado.

FÓRMULA TRUCK
A Scuderia Iveco inicia a temporada 2014 da 
Fórmula Truck de olho no bicampeonato. O 
time, representado pela dupla de pilotos Beto 
Monteiro e Valmir Benavides, o “Hisgué”, 
buscará manter a hegemonia conquistada 
pela marca no ano passado, quando assegu-
rou os títulos Brasileiro e Sul-Americano de 
Pilotos e o título Sul-Americano de Marcas. 
A primeira prova do calendário foi realizada 
no dia 16 de março, no autódromo Interna-
cional Ayrton Senna, na cidade de Caruaru, 
Pernambuco.

ONIXSPY 2
Além de seguir um rigoroso plano de viagem e estar 
sempre atento à estrada, nada melhor do que um rastrea-
dor portátil e discreto dentro da carga. O OnixSpy 2 é o 
melhor auxílio nestes casos, pois rastreia inúmeros tipos 
de carregamentos. O rastreador portátil da OnixSat tem 
autonomia de bateria de até 10 dias, detector de jammer 
e garantia de 1 ano. É pequeno e discreto, e por isso, fácil 
de ser escondido na carga. Utiliza de comunicação GPRS 
e sinal GPS para posicionamento do veículo, além de re-
ceber comandos e ter a possibilidade de escuta sigilosa.

BRIDGESTONE BANDAG
A Bridgestone, maior fabricante mundial de pneumáti-
cos e detentora da marca Bandag, lança no mercado a 
B729z, seu novo produto do segmento de bandas de ro-
dagem. Desenvolvido exclusivamente para o segmento 
rodoviário posição de tração, o produto está disponível 
em toda a rede de revendedores Bandag desde o dia 21 
de março.

 A Ford inaugurou o primeiro centro de serviços rápidos de 
sua rede com a marca global Quick Lane, que traz um novo 
conceito de atendimento para o Brasil. A proposta é oferecer 
agilidade, conforto e transparência em serviços automotivos 
para os clientes, com uma estrutura moderna e completa. No 
Brasil, a meta é inaugurar 26 auto centros da marca este ano 
e chegar a 150 em 2018. Eles vão funcionar tanto em instala-
ções integradas aos distribuidores Ford como em locais se-
parados - caso em que poderão atender também veículos de 
outras marcas -, com fácil acesso.

TECON SALVADOR
Desde o dia 01 de fevereiro, todas as cargas de exportação e 
cabotagem a serem entregues no Tecon Salvador, devem ter 
suas respectivas notas fiscais previamente cadastradas no site 
do Tecon. Esta é uma responsabilidade do embarcador, que 
pode, mediante EDI, enviar a nota diretamente para o Tecon. 
“Na prática, antevemos que esta rotina será repassada para o 
transportador”, afirma o presidente do Sindicato das Ermpre-
sas de Transporte de Conteiners do Estado da Bahia – Setcon-
teiners, José Rubem Moreira Souza.
 

TOTAL 
O uso do óleo lubrificante adequado para motor diesel ajuda a mantê-lo limpo, mesmo em condições severas de operação, 
além de reduzir o seu desgaste e diminuir os custos de manutenção. Preocupada em oferecer produtos com alta qualidade e 
eficiência para o segmento de veículos pesados, o grupo TOTAL oferece a Linha HDMO, composta pelos lubrificantes Rubia 
TIR 7900 15W-40, Rubia TIR 7400 15W-40 e Rubia 4400 15W-40. 

A Mercedes-Benz do Brasil 
iniciou este ano uma parceria 
com o multiartista Carlinhos 
Brown no Carnaval de Salva-
dor. A iniciativa com o artista 
baiano envolveu a cessão de 
três caminhões, um Actros 
e dois Atron, para utilização 
em trios elétricos. Os veícu-
los Mercedes-Benz fizeram 
parte de uma comemoração 
especial, pois Brown revita-
lizou dois trios clássicos que 
marcaram história na festa 
soteropolitana em meados 
de 1970, por meio do proje-
to Afródromo Revitaliza. Os  
caminhões foram especial-

O Hyundai Elantra 2014, motor flex 2.0, chega ao mer-
cado brasileiro com uma ampla atualização no design e 
muitos itens aperfeiçoados, mantendo o conforto e espaço 
interno que o tornaram um sucesso de vendas internacio-
nal. 75 novos itens foram incorporados ao Novo Elantra 
que é fabricado em Ulsan, na Coreia do Sul. 

SPRINTER
Com a exposição de dois veículos Sprinter customizados – um chassi com baú removível 
e um furgão com oficina móvel – a Mercedes-Benz e seu concessionário Comercial De 
Nigris apresentaram as vantagens, benefícios e diferenciais de sua linha de comerciais 
leves na Feira do Empreendedor 2014, no Expo Center Norte, em São Paulo. 

QUICK LANE FORD

HYUNDAI

CASTROL NA COPA

MERCEDES-BENZ

mente preparados para a operação no Carnaval, com a instalação de um limitador de velocidade especial, 
que mantém a velocidade máxima num nível extremamente reduzido, visando oferecer maior segurança 
para os trios e para os foliões.



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

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

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.

A N O  S S E T C

E
B


