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Transportadoras baianas 
reajustam salário em 8% 

A Associação Nacional de Transporte Terrestre – ANTT através da 
Resolução nº 4.330/14 publicada no dia 15 de maio, prorrogou o prazo 

de validade dos Certificados RNTRC - Registro Nacional do 
Transporte Rodoviário de Cargas. 
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Desde o dia 1º de maio, os empregados das empresas de trans-
porte de cargas da Bahia estão percebendo seus salários com 8,0% 
de aumento. Este acordo foi feito entre o SETCEB e a Federação 
dos Trabalhadores que representa todos os sindicatos da categoria. 
Com o aumento salarial, os motoristas que trabalham com carga 
seca até 6 toneladas passaram a perceber R$ 1.076,00, motoristas de 
6 a 15 toneladas, R$ 1.239,00 e motoristas acima de 18 toneladas, 
R$ 1.480,00. Saiba mais detalhes na página 3.

ANTT prorroga prazo de validade 
dos cer tif icados RNTRC
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Por meio da Resolução 484/14, o Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) adiou para 30 de junho de 2015, a obri-
gatoriedade do curso de especialização para condutores de 
veículos de carga indivisível. A direção do Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran), ao qual é subordinado o 
Contran, garantiu que os conteúdos assimilados por quem 
já fez o curso de Movimentação de Produtos Perigosos 
(MOPP) não precisarão ser repetidos. Com isso, a carga 
horária do curso de cargas indivisíveis cai para apenas 15 
horas. O referido curso poderá ser realizado nas unidades do 
SEST SENAT.  
Motofrete

A Resolução também prorroga a obrigatoriedade do cur-
so de especialização para condutores de motocicletas e mo-
tonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias 
(motofrete) e de passageiros (motofrete).

Contran adia prazo para curso de carga 
indivisível e motofrete

Quando não se consegue resolver algum problema dá-se 
um jeito de arranjar alguma desculpa. Isto é o que me parece 
estar ocorrendo com nosso Brasil.

Vejamos:
Movimentos de Reivindicações =  é o nome que tem sido 

dado a esta bagunça e quebradeira em geral em vários esta-
dos brasileiros, com arrombamentos de lojas, destruição de 
agências bancárias, queima de ônibus, dentre vários outros 
absurdos. Apenas em São Paulo, foram incendiados de uma 
só vez 32 ônibus. E como fica a população que utilizava estas 
linhas de ônibus para ir ao trabalho e demais lugares? Isto é 
Movimento Social...

Desigualdade Social = é o nome que tem sido dado aos 
menores de idade delinquentes, que de menores não tem nada, 
pois são mais homens dos que muitos de 20, 25 ou 30 anos, 
que com o uso de drogas, estão barbarizando o nosso País. 
Assaltam, matam, e  como não há possibilidade de combater a 
droga, dá-se o nome de desigualdade social.

Portanto, desculpas são arranjadas para tudo, mas o pro-
blema não é resolvido, nem ao menos minimizado. O Brasil 
no passado tinha um velho refrão: ou o Brasil acaba com a 
saúva ou a saúva acabaria com o Brasil... e hoje eu digo que, 
ou o Brasil acaba com a anarquia, ou a anarquia acabará com 
o Brasil.

Não podemos continuar como estamos. Homens com ida-
de entre 14 e 17 anos fazendo barbaridades e a lei brasileira 
os protegendo. Existem vários exemplos de penalidades para 
menores no mundo todo, enquanto que no Brasil, os mesmos 
são tratados como problema social, menores incapazes de re-
conhecer os seus atos. Esta lei que ninguém consegue aprovar 
para diminuir a penalidade para o menor infrator, não é para 
penalizar os que hoje já estão na onda do crime, pois estes já 
não tem mais jeito, e sim, para mostrar aos novos propensos 
infratores que caso eles ingressem nesta vida, haverá penali-
dades. Hoje, eles sabem que não tem penalidades reais, são 
minimizadas, com correções em Centros de Internação de 
Menores Infratores.

Mas o que eu não entendo é como um jovem acima de 16 
anos pode votar em  políticos e até presidente, e não pode ser 
responsabilizado pelos seus atos? Quer dizer que votar  para 
presidente não é importante, SE ELE NÃO SABE O QUE  
É COMETER CRIME COMO PODE VOTAR? Eleger um 
Presidente da nossa República, não é importante?

Logicamente para Copa do Mundo que se aproxima, tudo 
será minimizado, pois com certeza, teremos um policiamento 
jamais visto em nosso País... será um verdadeiro batalhão nas 
ruas das cidades do nosso Brasil...

E a Saúde Pública? Claro que irão arranjar locais super 
adequados para atendimentos dos turistas... o Brasil irá pa-
recer que tem o melhor serviço de Saúde Pública do mundo, 
mas... e depois da Copa?

Uma coisa é certa: podemos enganar as pessoas durante 
um tempo, mas o que não se consegue é enganar o tempo 
todo...
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Desde o dia 1º de maio, os em-
pregados das empresas de transporte 
de cargas da Bahia estão percebendo 
seus salários com 8,0% de aumento. 
Este acordo foi feito entre o SETCEB 
e a Federação dos Trabalhadores que 
representa todos os sindicatos da cate-
goria. Com o aumento salarial, os mo-
toristas que trabalham com carga seca 
até 6 toneladas passaram a perceber R$ 
1.076,00, motoristas de 6 a 15 tonela-
das, R$ 1.239,00 e motoristas acima de 
18 toneladas, R$ 1.480,00. Os moto-
ristas que trabalham com carga líquida 
inflamável, químicos e petroquímicos a 
granel até 6 toneladas passaram a per-
ceber R$ 1.096,00, de 6 a 15 toneladas, 

Transportadoras baianas reajustam 
salário em 8% 

R$ 1.262,00 e acima de 18 toneladas 
R$ 1.509,00. Os ajudantes passaram 
a perceber R$ 810,00 e o conferente 
R$ 843,00. Para as demais funções, 
empregados em escritório das empre-
sas do setor, vendedores e outros não 
beneficiados pelo salário normativo/
piso, foi assegurada a correção de 8,0% 
a ser aplicada em 1º de maio de 2014, 
independente da faixa salarial em que 
estejam enquadrados, sobre os salários 
praticados até 30 de abril de 2014. 

Adicional de Função: O emprega-
do que exercer a função de motorista 
de veículo denominado “BITREM” 
(cavalo mecânico e dois semi-rebo-
ques) receberá adicional de função cor-

Empresários do setor de transporte receberam com 
satisfação a notícia de que a desoneração da folha de 
pagamento será permanente. O anúncio foi feito pelo 
governo federal no final do mês de maio. Entre os 56 
setores da economia beneficiados com a medida, estão 
empresas de transporte: rodoviário de cargas; metrofer-
roviário de passageiros; ferroviário de cargas; aéreo; 
marítimo e fluvial; carga, descarga e armazenagem de 
contêineres; e rodoviário coletivo. 

Antes da desoneração, as empresas precisavam pagar 
uma taxa de 20% sobre o valor total das remunerações 
ao INSS. Com a medida, o tributo deve ser equivalente 
a 1% ou 2% do faturamento total da empresa. Segundo o 

Empresários estão otimistas com a desoneração da 
folha de pagamento 

PISO SALARIAL DE
 MOTOFRETISTA PASSOU 

PARA R$ 788,00
Desde o dia 1º de maio os mo-

tofretistas também tiveram reajuste 
no salário. Passaram a perceber R$ 
788,00 por mês e além do aumento 
do salário, foi acordado que haven-
do contrato de locação da motocicle-
ta o valor não poderá ser inferior a 
R$ 445,00. Foram incluídas também 
cláusulas que tratam de taxa de des-
locamento e auxílio combustível.

governo, a renúncia fiscal chega a R$ 24 bilhões. 
A medida começou a ser implementada para alguns 

setores em 2011 e teria validade até o fim de 2014. As 
empresas de transporte foram incluídas no ano passa-
do. 

Para o presidente da Associação Nacional do Trans-
porte de Cargas e Logística (NTC&Logística), José 
Hélio Fernandes, a decisão terá um impacto positivo 
para o setor, como a manutenção dos empregos, maio-
res índices de formalização e a simplificação na forma 
de recolher o tributo. “Será uma contribuição signifi-
cativa, uma vez que o setor requer altos investimentos. 
Então, o benefício é direto”, esclarece.

respondente a 10% e os denominados 
“TREMINHÃO” (cavalo mecânico e 
três sem-reboques) receberá adicional 
de função correspondente a 25% do 
piso salarial estipulado para motorista 
de carreta. Em ambos os casos já está 
incluído o repouso semanal remunera-
do. Este adicional será devido no pe-
ríodo em que a atividade for exercida 
e não será incorporado à remuneração 
quando o empregado for destituído 
dessa função ou atividade. 

Outros Benefícios: Todas as em-
presas estão obrigadas a pagar a Par-
ticipação no Lucro e/ou Resultado - 
PLR, no valor mínimo de R$ 300,00. O 
seguro também é obrigatório no valor 
de R$ 9 mil para ajudantes, conferentes 
e carregadores, enquanto que para mo-
toristas e demais empregados o valor 
do seguro é de R$ 18 mil.
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 Os contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços – ICMS, podem parcelar via internet, 
em até 60 meses, a totalidade dos seus débitos com a Secre-
taria da Fazenda do Estado da Bahia - Sefaz-Ba. O parce-
lamento online pelo site www.sefaz.ba.gov.br era limitado, 
até agora, a débitos de até R$ 20 mil. Com o processo total-
mente informatizado, agora é possível fazer a operação sem 
precisar se dirigir a uma unidade da Sefaz-Ba. As novas 
regras de parcelamento foram definidas em decreto publi-

O Programa Volvo de Segurança no Trânsito (PVST) está lançan-
do o Atlas da Acidentalidade no Transporte Brasileiro, o mais completo 
conjunto de informações sobre acidentes rodoviários já publicado no 
Brasil.O estudo estatístico reúne informações sobre o número de aciden-
tes e de vítimas, as principais causas e as mais letais, os períodos do dia 
e horários em que são mais frequentes, além de destacar os trechos mais 
perigosos das quatro rodovias mais movimentadas do país: a Presidente 
Dutra, a Régis Bittencourt, a Fernão Dias e a BR 040. O estudo completo 
pode ser acessado no portal do PVST (www.volvo.com.br/pvst) .

Para viabilizar o projeto de construção do Museu Brasileiro 
do Transporte (MBT), a empresária Elza Lúcia Panzan, que está 
à frente da FuMTran, entidade configurada como Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) responsável pela 
criação e implantação do MBT, está buscando patrocínio entre os 
parceiros do setor do transporte brasileiro. 

Quem poderá patrocinar - Pessoas jurídicas - poderão dire-
cionar até 4% de seu IR devido à cultura; e pessoas físicas - com 
6%; para a execução da primeira fase do projeto de construção e 
implantação do Museu. Esta etapa, com orçamento aprovado da 
ordem de R$ 10,8 milhões, permitirá a execução de todos os pro-
jetos preliminares de arquitetura e engenharia, a limpeza e prepa-
ração do terreno (terraplanagem), montagem do canteiro de obras, 
obtenção dos alvarás e licenças necessárias à obra, administração, 
segurança, além da pré-produção de toda a dinâmica de exposição 

Contribuinte do ICMS pode parcelar 
100% dos débitos

cado no dia 28 de maio, do Diário Oficial do Estado, e que 
regulamenta ainda o arrolamento administrativo de bens 
dos devedores como parte do processo de recuperação de 
créditos tributários.

As novas regram estão em vigor desde o dia 1º de ju-
nho. O parcelamento 100% via internet e o arrolamento 
de bens são medidas implementadas pelo governo estadual 
para incentivar a regularização de dívidas com o Fisco e 
reduzir a sonegação de impostos. 

Maio Amarelo contra a violência no trânsito
O Sindicato das Empresas de Transportes de Car-

gas do Estado da Bahia se uniu ao Observatório Na-
cional de Segurança Viária para apoiar iniciativa da 
Organização das Nações Unidas no sentido de promo-
ver maior segurança no trânsito, com o movimento in-
titulado “Maio Amarelo”. Além da intenção de chamar 

a atenção da sociedade sobre o alto índice de acidentes com mortes e feridos 
no trânsito de todo o País, a iniciativa também tem por objetivo mobilizar 
empresários, Governos, entidades diversas e a população em geral sobre o 
tema e debatê-lo em toda a sua amplitude. 

DÉCADA DE AÇÃO PELA SEGURANÇA NO TRÂNSITO
O ano de 2014 marca o quarto ano da Década de Ação pela Segurança no 

Trânsito, proposta pela ONU (Organização das Nações Unidas) a todos os 
países membros para que se empenhem no desenvolvimento de ações de se-
gurança viária, como aprimoramento da legislação de trânsito, modernização 
das ações de fiscalização, ampliação da abrangência de ações educativas e 
demais recursos necessários para alcançar o objetivo de redução de mortos e 
feridos graves no trânsito. Esse é um assunto especial, pois envolve os setores 
de saúde, educação e transportes.

PVST lança Atlas da Acidentalidade

Museu Brasileiro do Transporte busca patrocínio

de suas obras (museologia, expografia e museografia). Maiores 
informações através do site http://www.mbt.org.br/
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O Plenário do Senado aprovou no último dia 03 de junho, 
o projeto que flexibiliza o descanso obrigatório dos motoris-
tas profissionais. O PLC 41/2014 altera a Lei 12.619/12 para 
aumentar o tempo permitido de direção contínua, ou seja, 
sem intervalos de descanso. Já a jornada máxima de traba-
lho, que pelo projeto original poderia chegar a 12 horas, foi 
mantida em 10 horas, após acordo entre os senadores.

De acordo com o texto, a jornada diária do motorista pro-
fissional continua a ser de oito horas, com possibilidade de 
duas horas extras, totalizando o máximo de dez horas. O 
texto da Câmara permitia a extensão das horas extras, se 
decidido em convenção ou acordo coletivo, o que poderia 
levar a jornada a 12 horas.

Já o tempo de direção contínua, sem intervalos, ficou 
como no texto enviado pela Câmara. A cada seis horas no 
volante, o motorista deverá descansar 30 minutos, mas esse 
tempo poderá ser fracionado, assim como o de direção, des-
de que o tempo dirigindo seja limitado ao máximo de 5,5 
horas contínuas. Atualmente, o tempo máximo de direção é 
de 4 horas contínuas.

O atual descanso obrigatório diário, de 11 horas a cada 
24 horas, poderá ser fracionado, usufruído no veículo e coin-
cidir com os intervalos de 30 minutos. O primeiro período, 
entretanto, deverá ser de 8 horas contínuas. A lei atual prevê 
pelo menos 9 horas contínuas de descanso.

Senado aprova f lexibilização do descanso para 
motoristas prof issionais

A Resolução nº 4.330 que prorroga o pra-
zo de validade dos Certificados RNTRC – 
Registro Nacional do Transporte Rodoviário 
de Cargas foi publicada no último dia 15 de 
maio,  no Diário Oficial da União. O prazo 
de validade dos certificados, com validade de 
cinco anos, terminaria em maio deste ano. O 
cronograma para recadastramento será divul-
gado posteriormente, sem prejuízo ao exercí-
cio da atividade de transporte rodoviário de 
cargas.

Avanço
O relator da proposta, Romero Jucá (PMDB-RR), disse 

que o texto da Câmara já representava um avanço em rela-
ção à legislação atual e avaliou que as mudanças feitas no 
Senado garantiam novas melhoras, como a manutenção da 
jornada diária em oito horas mais duras horas extras e alte-
rações em outros procedimentos. Outros senadores, como 
Lídice da Mata (PSB-BA) e Paulo Paim (PT-RS), ressalta-
ram que, como o projeto retorna para a Câmara dos Deputa-
dos, ainda poderá ser aperfeiçoado.

ANTT prorroga prazo de validade dos 
Certif icados RNTRC

Validade atual do CRNTRC
Maio/2014
Junho/2014
Julho/2014
Agosto/2014
Setembro/2014
Outubro/2014
Novembro/2014
Dezembro/2014

Nova validade do CRNTRC
Novembro/2014
Dezembro/2014 
Janeiro/2015
Fevereiro/2015
Março/2015
Abril/2015
Maio/2015
Junho/2015
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Balanço parcial da Associação Nacional de Transporte de 
Cargas e Logística (NTC&Logística) aponta que, em 2013, 
foram registradas 15,2 mil ocorrências de roubo de cargas 
nas rodovias brasileiras. O número é 5% maior que o total de 
2012, quando foram 14,4 mil casos, e o prejuízo financeiro 
deve totalizar R$ 1 bilhão, contra R$ 960 milhões do ano 
anterior.

A região Sudeste concentra a maior parte das ocorrên-
cias, com quase 82% dos roubos. Entre os estados, São 
Paulo lidera o ranking, com 52,4%. Os principais alvos dos 
criminosos são produtos alimentícios, cigarros, eletroeletrô-
nicos e farmacêuticos.

Conforme o coronel Paulo Roberto de Souza, assessor 
de segurança da entidade, quatro medidas são consideradas 
essenciais para enfrentar o problema da criminalidade: le-
gislação adequada, estrutura de inteligência policial compa-
tível com o tamanho do problema, prioridade no combate 

 A Autotrac convidou empresários do setor de transporte rodo-
viário de cargas da Bahia para um café da manhã com o tricam-
peão mundial de F-1 e presidente da empresa, Nelson Piquet. O 
evento ocorreu no dia 22 de maio, no Hotel Pestana, em Salvador 
e contou com mais de 300 inscritos, comprovando assim a im-
portância do assunto para as empresas de transporte de cargas da 
região.  Na oportunidade, foram apresentadas as mais modernas 
tecnologias de comunicação, telemetria e rastreamento de frotas, 
que a empresa disponibiliza no mercado.

Segundo o presidente da Autotrac, Nelson Piquet, o evento na 
Bahia mostrou mais uma vez a responsabilidade da empresa em 
estar perto do cliente. “Através do Circuito Autotrac, a empresa 
pode dirimir quaisquer dúvidas, fazendo com que os clientes se 
sintam mais confortáveis e confiantes em adquirir o melhor equi-
pamento do mercado, com a qualidade, robustez, confiança e se-
gurança que a nossa empresa sempre promoveu”, esclarece.

De acordo com Sérgio França, sócio - diretor da Brasiltrac, 
concessionária da Autotrac na Bahia e Sergipe, o mercado baiano 
está em franco desenvolvimento devido ao grande número de em-
presas que estão se instalando aqui no estado. “Esse crescimento e 
expansão estamos sentido no dia-a-dia”. 

 Em relação à segurança de cargas e caminhões, a Bahia e Ser-
gipe mostram claramente que são estados privilegiados no que-
sito, pois o número de incidentes são mínimos. “Hoje a Autotrac 

Lei 12.977 regulamenta 
desmanches de veículos

A Lei 12.977, de 20 de maio regulamenta e disciplina 
a atividade de desmontagem de veículos automotores ter-
restres no Brasil e deve ajudar a coibir crimes como furto e 
roubo de motos, carros e caminhões. “Essa é uma bandeira 
antiga e prioritária da NTC&Logística, que há duas décadas 
vem lutando e cobrando essa regulamentação, pois entende 
que essa legislação é o arcabouço legal para coibir as práti-
cas irregulares”, afirmou o assessor.

A lei entrará em vigor no prazo de um ano após sua pu-
blicação, permitindo assim que as empresas de desmonta-
gem hoje existentes e os órgãos de trânsito se adequem à 
nova regra. 

De acordo com a lei, os estabelecimentos poderão se de-
dicar exclusivamente a desmontar os veículos e, para isso, 
devem estar registrados nos órgãos estaduais de trânsito. 
Além disso, a desmontagem só poderá ocorrer após expe-
dida certidão de baixa de registro do veículo pelo Detran 
(Departamento Estadual de Trânsito), que ocorre quando os 
automóveis são considerados irrecuperáveis.

Cresce o roubo de cargas nas rodovias
à receptação e gerenciamento de risco pelas empresas. Se-
gundo ele, o Congresso Nacional deve acelerar a apreciação 
de projetos de lei que já tramitam na Câmara e no Senado, 
e o Executivo precisa regulamentar a Lei Complementar 
121/2006, considerada prioridade. “A norma, que cria o Sis-
tema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao 
Furto e Roubo de Veículos e Cargas, foi aprovada há oito 
anos, mas ainda espera um posicionamento do governo fe-
deral,” esclarece.

Circuito Autotrac em Salvador

pode dizer categoricamente que foi fundamental para a diminui-
ção expressiva em roubo de cargas e caminhões, em clientes que 
utilizam dos seus serviços, pois a segurança embarcada é ativa e 
cíclica, dificultando os crimes, ainda mais com o Serviço de Pronta 
Resposta”, conclui França.

Estiveram presentes também ao evento o diretor do SETCEB,  
George Freire, o diretor comercial Norte e Nordeste da Autotrac, Ma-
rio Augusto e o gerente Nacional de Pós-Venda, Elton Evangelista.
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Os coordenadores da Comjovem Bahia, foram reeleitos para 
mais um mandato (01 de abril de 2014 à 31 de março de 2016).

Quem continuará à frente da comissão nos próximos dois anos 
será o empresário Rogério de Souza, administrador de empresa, 
sócio diretor da Bahia Xpress, atuando há nove anos no mercado 
e como vice-coordenadora da comissão, Gabriela Velame Andra-
de, advogada e responsável pelo departamento jurídico da Martins 
Medeiros Logistica Ltda, empresa consolidada no mercado baiano.

De acordo com o presidente do SETCEB, Antonio Siqueira, a 
troca de experiências é a melhor lição que os jovens levarão duran-
te toda a vida, tanto na relação profissional como individual. 

Comjovem Bahia completa seis anos de vida
No dia 17 de junho, a Comjovem Bahia - Comissão de Jovens 

Empresários e Executivos do setor de transporte de cargas da 
Bahia completou seis anos de vida.

Com o propósito de reunir jovens empresários e executivos 
do setor para promover o aprendizado e o conhecimento sobre os 
principais temas relacionados ao transporte rodoviário de carga, 
além de promover a integração entre os mesmos, criando laços 
de amizade, troca de informações e networking, a Comjovem tem 
como objetivo despertá-los para futuras frentes de lideranças no 
setor de transporte de cargas e logística.

Realização de eventos, benchmarking e visitas técnicas de 
modo a promover maior interação entre as partes e possíveis negó-
cios com fornecedores também fizeram parte das ações da Comjo-
vem Bahia, nestes seis anos de funcionamento.

Os jovens empresários participaram ao longo deste período de 
diversos eventos locais, regionais e nacionais, sempre com o apoio 
do SETCEB. Estiveram também junto com os empresários do se-
tor para discutir a pauta de reivindicações salariais dos emprega-
dos e para analisar as mudanças que a lei 12.619/12 trouxe, sobre 
a profissão do motorista. Participaram também de evento nacional 
do setor na Câmara dos Deputados e além de tudo isso, realizaram 
diversas ações sociais.

“É com grande satisfação que comemoramos os seis anos de 
atuação da Comjovem na Bahia.  O caminho percorrido resultou 
em integração entre as empresas do setor e abriu novas frentes de 
trabalho, visando a otimização dos nossos resultados. Continua-
remos persistindo e convidamos a todos que compartilham dos 
mesmos objetivos, a se juntarem a nós”, comemora o coordenador, 
Rogério de Souza.

Reeleitos para mais um mandato

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.fitbr.com.br - fit@fitbr.com.br - fitbr@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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O Hyundai HR 
mostrou mais uma 
vez desempenho 
positivo no merca-
do brasileiro, acu-
mulando de janeiro 
a maio 3.185 uni-
dades emplacadas, 
segundo números 
do Renavam. En-
quanto o mercado 
de automóveis e co-

Ford Caminhões lança programa exclusivo 
de pré-venda dos novos modelos Série F

A Ford Caminhões realiza mais uma etapa de preparação 
do lançamento da Nova Série F no mercado brasileiro: um pro-
grama especial de pré-venda do F-4000 e do F-350.  Essa ação 
é inédita na marca e oferece aos clientes a possibilidade de 
reservar os dois modelos, que serão entregues com a chegada 
ao mercado no segundo semestre.  A Série F é uma das mais 
tradicionais do Brasil e possui muita experiência de mercado.  
O F-4000 e o F-350 estão entre os caminhões mais vendidos da 
história do País com mais de 170 mil unidades.  Eles se desta-
cam pelo conforto da cabine, fácil acesso e posição de dirigir 
similar a veículos de passeio, além de baixo nível de ruído in-
terno. Em termos de design, o teto rebaixado não interfere em 
aplicações como movimentação aeroportuária e manutenção de 
redes elétricas. O F-350, de rodado simples, e o F-4000, de du-
pla rodagem, destacam-se também pela robustez, durabilidade, 
resistência, confiabilidade, economia e versatilidade para uma 
grande variedade de aplicações.

Caminhões Leves - A Ford Caminhões teve um bom de-
sempenho no segmento de leves no primeiro quadrimestre de 
2014: com 2.001 unidades emplacadas, a marca obteve uma 

Mercedes-Benz incorpora mais de 40 novidades aos 
caminhões Atego, Axor e Actros

Reafirmando seu compromisso com a evolução permanente dos veículos da mar-
ca, a Mercedes-Benz traz importantes inovações e novidades para sua linha de ca-
minhões. O semipesado Atego e os extrapesados Axor e Actros atingem um padrão 
ainda mais elevado no transporte rodoviário de cargas, tendo por base o conceito 
ECONFORT (Economia+Conforto+Força/Desempenho), filosofia de desenvolvi-
mento que resulta num maior valor agregado ao produto.

“As linhas de caminhões Atego, Axor e Actros passam a oferecer mais de 40 
novidades relacionadas ao ECONFORT”, afirma Philipp Schiemer, presidente da 
Mercedes-Benz do Brasil e CEO para América Latina. 

Com a introdução do ECONFORT, a Mercedes-Benz amplia ainda mais sua com-
petitividade nos dois maiores segmentos do mercado de caminhões no País. O obje-
tivo é alavancar significativamente a participação da marca, tanto nos extrapesados, 
que representam cerca de 40% do volume total de caminhões comercializados no 
País, como no de semipesados, com aproximadamente 30%.

Iveco faz a primeira venda
 no Programa de Renovação de 

Frota
É da Iveco a primeira venda realizada por meio do Programa 

de Renovação de Frota de Minas Gerais. A estreia da fabricante na 
iniciativa se deu por meio da comercialização de um Stralis com 
440 cavalos de potência, negociado pela Deva Veículos, de Belo 
Horizonte, para a Waldir Transportes, também da capital mineira. 
O programa estadual tem por objetivo fomentar a aquisição de 
caminhões novos e isenta o comprador, pessoa física ou jurídica, 
do pagamento de IPVA por dez anos.

Estradeiro em sua essência, o primeiro Iveco Stralis negociado 
por meio do programa será utilizado para o transporte de longa 
distância, levando diariamente cargas de porcelanato da região de 
Florianópolis, em Santa Catarina, para a capital mineira. Segundo 
o governo mineiro, circulam no Estado cerca de 94 mil veículos 
com mais de 30 anos. A expectativa é de renovação de 10% a 15% 
dessa frota a cada ano. 

Hyundai HR 
reaf irma sucesso de vendas no 

mercado brasileiro 

participação de 24,3% e registrou crescimento de 3,6 pontos 
percentuais na categoria em comparação com o mesmo perío-
do do ano passado. Esse é um segmento que representa 20,2% 
da indústria de caminhões e é de extrema importância para a 
Ford Caminhões.

merciais leves sofreu retração de 5,2% nos cinco primeiros meses 
ante o mesmo período de 2013, o HR registrou aumento de 19% 
nas vendas.
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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

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

A INCONSTITUCIONALIDADE 
DA MULTA DE 10% DO FGTS

*Luiz Fillipe A. Figueiredo

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 con-
tinuidade 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 demitido 
sem justa causa, além de arcar com as obrigações de natureza trabalhista, a em-
presa 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 nº110/2001. 

Vale ressaltar que a referida exação fiscal foi criada após um acordo, em 
âmbito nacional, fechado entre governo, empresa 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 22.855). Assim, cada um dos integrantes do acordo assumiu direta e/ou in-
diretamente uma parte destas despesas, e o quinhão das empresas foi o pagamen-
to 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 funcionamento constitucional que motivou a 
criação da contribuição social prevista no Art. 1º da LC nº 110/2001 foi exclusi-
vamente cobrir as despesas com os expurgos inflacionários advindos dos mencio-
nados 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 justiçaram 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 significa 
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 Ope-
rador e Arrecadador da contribuição) da quitação dos valores de todos esses 
Termos, chamada “Multa de 10% do FGTS”, tornou-se absolutamente ilegal e 
inconstitucional, por lhe faltar amparo na própria LC nº110/2001 e na Consti-
tuição 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 entanto, 
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, notada-
mente naqueles realizados por meio do Fundo de Investimento do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço – FI-FGTS. Particularmente, a medida impactaria 
fortemente o desenvolvimento do Programa Minha Casa Minha Vida, cujos be-
neficiários são majoritariamente os próprios correntistas do FGTS”. Na minha 
opinião, a iniciativa do Congresso e o veto presidencial apenas reforça 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 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 n° 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 ime-
diata 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 resti-
tuídas 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 cobradas 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!!

Estão disponíveis 423 pontos credenciados para o motorista inte-
ressado em participar da quinta edição da competição Melhor Moto-
rista de Caminhão do Brasil (MMCB) fazer a sua inscrição de forma 
presencial. Vale a pena ressaltar que a participação dos condutores 
também pode ser feita de forma digital pelo site www.melhormotoris-
ta.com.br. Em ambos os casos, o prazo vai até 27 de julho.

  “O MMCB 2014 tem por objetivo avaliar as habilidades dos con-
dutores brasileiros, contribuir com a segurança nas estradas, valorizar 
o profissional e promover uma condução que alie eficiência à redução 
de emissão de poluentes,” explica Rodrigo Machado, coordenador da 
competição.

 A expectativa da marca para esta edição é alcançar 50 mil inscri-
ções. A grande final contará com 28 campeões regionais e será reali-
zada de 4 a 7 de dezembro, em São Paulo.
 Como participar

O motorista que tiver interesse na competição deve possuir cartei-
ra de habilitação categoria E, preencher um formulário e responder a 
um questionário no ato da inscrição. Os participantes serão avaliados 
por meio de provas teóricas e práticas.
Onde se cadastrar

O cadastramento presencial pode ser feito nas concessionárias 
Scania, nas redes Bridgestone, Noma e Graal, nas unidades do Ser-
viço Social do Transporte/Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte (Sest/Senat), nos centros de distribuição e fábricas da BRF, 
Cargill, C&A, Danone, Natura e Pepsico e nas salas de atendimento 
da Pamcary. A lista completa de locais e respectivos endereços pode 
ser encontrada no site da competição.
 Premiação 

Na grande final, o vencedor da competição receberá um pacote de 
prêmios no valor de R$ 40 mil distribuídos em aparelhos eletrônicos, 
móveis e eletrodomésticos, e ainda ganhará uma viagem com acom-
panhante para conhecer a matriz da Scania, na Suécia, um jogo de seis 
pneus da Bridgestone e um curso de 40 horas do Sest Senat. 

Inscrições para a Competição 
MMCB vão até 27 de julho
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MÃO DUPLA

ANIVERSARIANTES

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

JULHO
04 – Edgard F Powell – Brigada Verde Ltda.
04 – José R M Souza Fº – José Rubem Transp  Ltda
07 – José Della Volpe – Transp. Della Volpe S/A
12 – Elvira B. Simões – JSL S/A
17 – Márcia A de Morais – Rodstar Transp. Ltda.
17 – Osvaldo Kubiaki – DHL Logístics Ltda.
19 – Vicente G Ribeiro – TLL Transporte Ltda.
23 – Osvaldo Barroso – Brigada Verde Ltda.
25 – Sidnei Hahnemann – Transportes Mann Ltda.
25 – José Basso Madeira – Ability Transportes Ltda.

AGOSTO
05 – Julio E Simões – Locar NE Transp e Guindastes
07 – João H. Santana – PLMD Logist  Transp Ltda.
08 – Fábio L S Silva – Comtrasil Com. Transp. Ltda.
13 – Licia M. Portugal – Giron Logist Resíduos Ltda 
14 – Américo C. Pereira – Transp. Cometa S/A
24 – Luis S. F. Castro- Wilson, Sons Logística Ltda.
25 – José A T. Almeida – Gocil Serv Ger NE Ltda.
27 – Lourival A Nascimento – CSL Log Transp Loc
29 – Cláudio Marote – Wilson, Sons Logística Ltda.

SETEMBRO
02 – Bartolomeu Andrade – Martins Medeiros Ltda.
03 – José S. A Freitas – Rafer Transporte Rod. Cargas
03 – M. Senhora G Santos – Papa-Léguas Serv.Motoboy
04 – Rogério F Valente – Transvalente Logística Ltda.
04 – Carlos C Amaral – Expresso BR Transp Logist Ltda
10 – Virginia M.G. Pinon – Brasquímica Transp. Ltda.
13 – Katia L Marco – Bahia Xpress Org Logist Ltda.
16 – Marcelo J. A. Freire – Transp. 1ª. do NE Ltda.
17 – Sylvio Arthuso Jr – Treviso Serv Loc Maq Ltda.
20 – Wilker A L Santos – HSL Serv Logísticos Ltda.
26 – Nadia A. Tosatti – Tuna Comercial de Veíc Ltda.
30 – Miguel Diz Gil – Ibéria Transp. e Serv. Ltda.

ATLAS
O incremento do mercado de logística no País tem aumentado 
o apetite das empresas em busca de expansão. Exemplo dis-
so, o grupo brasileiro Atlas quer crescer 12,7% o faturamento 
este ano, atingindo R$ 750 milhões. Até 2015, a perspectiva 
do grupo é atingir faturamento de R$ 1 bilhão. O grupo que 
conta com 56 filiais e atua as divisões de transporte rodoviá-
rio, transporte aéreo e logística integrada investiu R$ 18 mi-
lhões ano passado em para a aquisição de novos caminhões, 
carretas e equipamentos de rastreamento de cargas.

CARAVANA DAF 
Caminhoneiros e frotistas de todo o Brasil terão a oportu-
nidade de conhecer um pouco mais sobre a DAF, uma das 
marcas líderes no mercado europeu de caminhões e subsi-
diária da PACCAR Inc. A empresa deu a largada no projeto 
Roda Brasil, uma caravana que percorrerá 21 cidades do País.  
Voltada ao motorista, a ação conta com palestras, exposição 
dos caminhões, test-drive e representantes dos concessioná-
rios para realização de negócios. “O Roda Brasil é uma ação 
voltada para o motorista. Durante a caravana, o cliente terá a 
oportunidade de conhecer os caminhões DAF e se aprofundar 
tecnicamente no XF105, por meio de palestras e esclareci-
mento de dúvidas com a equipe. Também será possível testar 
os modelos, a melhor forma de comprovarmos a qualidade do 
nosso produto”, ressalta Jorge Medina, diretor de Marketing 
da DAF Caminhões Brasil. 

FÁBRICA DA FOTON
A Foton Aumark do Brasil, representante exclusiva no País 
para os caminhões da Beiqi Foton Motors Co., marca de  
veículos comerciais leves e pesados do Grupo BAIC na Chi-
na, um dos mais importantes conglomerados industriais da-
quele país, começa oficialmente a construção de sua unidade 
industrial para caminhões no Brasil. As obras tiveram início 
em terreno de 1,5 milhão de metros quadrados que fica no mu-
nicípio de Guaíba, RS. Com investimento inicial no complexo 
industrial de R$ 250 milhões, sendo 50% recursos próprios, 
o empreendimento contará com 200 mil metros quadrados de 
área construída. 

JAMEF
A unidade da Jamef em Vitória da Conquista, na Bahia, agora 
conta também com atendimento local, pois até então, a filial 
era apenas uma unidade operacional. A novidade traz para os 
clientes maior proximidade com a equipe comercial, propor-
cionando um atendimento diferenciado e personalizado com 
a qualidade já reconhecida da Jamef para a região.Instalada 
em uma área de 16.000 m², com total infraestrutura, a unidade 
possui localização privilegiada com fácil acesso a BR 116 e 
atende, principalmente, os segmentos calçadista, comércio, 
confecção e informática.

II TRANSPOAMAZÔNIA
Entre os dias 21 e 23 de maio, a cidade de Manaus foi palco 
da TranspoAmazônia – II Feira e Congresso Internacional de 
Transporte e Logística. O evento realizado pelo segundo ano 
consecutivo, levou aos participantes, a oportunidade para discu-
tir os problemas de infraestrutura nos transportes da Amazônia e 
também os fatores que impedem o crescimento do segmento na 
Região Norte. Houve troca de experiência com os profissionais 
de todas as localidades do país e segundo o anfitrião do evento e 
presidente da Federação das Empresas de Logística, Transporte 
e Agenciamento de Cargas da Amazônia (Fetramaz), Irani Berto-
lini, o visitante teve a oportunidade de participar do congresso e 
ainda conhecer as novidades expostas nos 106 stands instalados 
na feira. Assuntos como Meio Ambiente e Competitividade do 
Transporte, Transportes Hidroviários e Construção Naval da Ba-
cia Amazônica, A Economia do Cedro – Caminhos para o Brasil, 
Transporte Fluvial na Região Amazônica,fizeram parte da grade 
de palestras do evento. 

FORROVIÁRIO 
No dia 15 de junho foi realizado mais um forró para 
o trabalhador em transporte rodoviário de cargas da 
Bahia. O evento realizado nas instalações do SEST SE-
NAT de Simões Filho, contou com mais de mil pessoas, 
entre trabalhadores e familiares. A animação do IV For-
roviário de Carga ficou por conta do Trio Sanfoneiro e 
ainda contou com uma quadrilha.

A Thomson Reuters, provedor líder mundial de soluções e 
informações inteligentes para empresas e profissionais, por 
meio de seus selos editoriais FISCOSoft e Revista dos Tri-
bunais, anuncia o lançamento do quarto volume da Coleção 
Premium de Doutrina Tributária. “ICMS sobre o Serviço 
de Transporte – Aspectos do Contrato de Logística e Trans-
porte” aborda as normas 
tributárias referentes ao 
imposto incidente sobre o 
transporte intermunicipal 
e interestadual de pessoas 
e mercadorias, com o obje-
tivo de interpretar de forma 
analítica e sistemática esse 
conjunto de normas.

CCPI
Comissão de 
Conciliação 

Prévia 
Intersindical 

do Transporte

CCPI

(71) 3243.3606

PLANTÃO 
JURÍDICO 
SETCEB
 ÁREA 

TRABALHISTA
Quintas-feiras 
8h00 às 12h00

juridico@setceb.com.br 
(71) 3525.0788

FUNDAÇÃO DOM CABRAL 
O SETCEB firmou parceria com a Fundação Dom 
Cabral (FDC), consagrada escola de negócios com 
padrão e atuação internacionais de desenvolvi-
mento e capacitação de executivos e empresários 
e gestores públicos para implementação do projeto 
PAEX – Parceiros para a Excelência. A Fundação 
Dom Cabral está apta para prestar todos os escla-
recimentos necessários sobre o projeto. Na Bahia, 
basta entrar em contato com Henrique Novaes, 
através do e-mail programasfdc@mpelagio.com.br

RELAÇÕES INTERPESSOAIS
Com o propósito de abrir um canal de expressão para o aper-
feiçoamento nas relações interpessoais dentro das empresas, 
no último dia 28 de abril, as especialistas no assunto, Andrea 
Lima e Gabriela Silva, ministraram um curso teórico viven-
cial no auditório do SETCEB. No dia 05 de junho, elas apre-
sentaram outro tema: Ruídos na Comunicação. De acordo 
com as profissionais, a ideia é que através destas vivências, 
os participantes possam encontrar meios para estabelecer uma 
comunicação clara e objetiva.

II SINDIJUST
Sob a coordenação do juiz do Trabalho dr Agenor Calazans 
da Silva Filho, foi realizado entre os dias 15 e 16 de maio, o 
II Encontro de Sindicalistas e Juízes de Trabalho da Região 
Nordeste – SINDIJUST, em Salvador. Com o tema principal 
Representação Sindical – Unicidade x Pluralidade, o even-
to contou com o apoio do SETCEB e a participação de de-
sembargadores, procuradores, líderes sindicais, advogados e 
empresários. 

PESQUISA CNT 
Para contribuir com o desenvolvimento do setor de transporte 
e estruturar as ações estratégicas, a Confederação Nacional 
do Transporte (CNT) realiza uma pesquisa sobre Eficiência 
Energética no Transporte Rodoviário de Cargas. A partir dos 
resultados, a ideia é propor um plano nacional de incentivo 
às ações de melhoria da eficiência energética de veículos ro-
doviários de carga no Brasil. Por isso, o levantamento é im-
portante porque busca conhecer os anseios do transportador, 
identificar os conhecimentos e a disponibilidade das empre-
sas em promover investimentos necessários.
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LOMBADA

FREIO DE MÃO

A Mercedes-Benz está ampliando ainda mais a sua 
linha de veículos comerciais leves para o transporte 
de passageiros. Chega ao mercado a exclusiva van 
Sprinter 415 CDI 9+1 (9 assentos, mais o banco do 
motorista), aumentando o atual portfólio, que já conta 
com as versões 15+1, 17+1 e a também exclusiva ver-
são 20+1, a maior do segmento no País.   A van 9+1 
oferece sofisticação e conforto para os passageiros 
e se destaca pelos seus exclusivos bancos de couro, 
seu volante multifuncional ajustável em altura e pro-
fundidade, piso acarpetado e diversos outros itens de 
alto padrão. “Com isso, assegura um excelente nível 
de qualidade para o transporte urbano, fretamento, 
escolar, executivo e turismo”, afirma Carlos Garcia, 
gerente sênior de Vendas e Marketing de Vans da 
Mercedes-Benz do Brasil.

3T SYSTEMS
Sempre em busca de soluções diferenciadas de ras-
treamento, monitoramento de cargas e gestão logís-

NOVA FÁBRICA DE
MOTORES DA FORD
A Ford inaugurou a primeira fábrica de motores au-
tomotivos de alta tecnologia no Nordeste brasileiro. 
Com investimento de 400 milhões de reais e a criação 
de 300 novos empregos diretos, a fábrica, construída 
no Complexo Industrial de Camaçari, na Bahia, vai 
produzir a mais nova geração de motores 1.0 de três 
cilindros flex, atual tendência para veículos compac-
tos. Com capacidade instalada para 210 mil motores 
por ano, a fábrica de motores 1.0 3C Duplo Comando 
Flex segue os padrões mais avançados de sustenta-
bilidade em todas as etapas de produção. Ela traz o 
estado da arte em produção de motores e é completa, 
produzindo desde o bloco e o cabeçote usinados até a 
montagem final em sua linha avançada e ergonômica.

EXCLUSIVA SPRINTER 415

tica para veículos, a 3T Systems apresenta mais um 
produto inovador: o Siga Fácil. Com sistema simples 
e objetivo, o lançamento permite a utilização de um 
chip pré-pago, de qualquer operadora, que fornece 
mensagem SMS com a última visualização real do  
veículo. Por meio dessa informação, a central de 
monitoramente, disponível 24 horas, oferece todo o 
suporte técnico para bloqueio ou tentativa de recupe-
ração do automóvel. Os diferenciais vão além e en-
globam, ainda, facilidade na instalação e preço baixo.

NOMA 
Ser um dos principais fornecedores de equipamentos 
destinados ao transporte de cargas que necessitam de 
temperaturas controladas. É esta a meta da Noma ao 
lançar neste mês a linha Furgão Frigorífica Paletei-
ro voltada  ao transporte de frutas, verduras, flores, 
lácteos, carnes, pescados, entre outros produtos. São 
diversos destaques que compõem o novo implemen-
to, dentre eles, a vedação do quadro e porta traseira 
da caixa de carga foi especialmente desenhada para 
suportar bruscas variações de temperatura e mantê-
-las baixas. Essa condição também reduz o gasto de 
energia do motor de refrigeração, ressaltando a pre-
ocupação da empresa de oferecer produtos alinhados 
com sustentabilidade.

BRIDGESTONE 
A Bridgestone apresenta ao mercado um novo produ-
to de sua linha de pneumáticos para caminhões e ôni-
bus: o Firestone FS400 II, um pneu radial sem câmara 
para todas as posições. O produto possui, além de 
excelente desempenho quilométrico, ombros arredon-
dados, que minimizam o desgaste irregular por arraste 
lateral; característica única que confere ao pneu alto 
potencial para aplicação em carretas.

- Em time que está ganhando não se mexe.

- Se correr o radar multa. Se parar o banco toma.

- Pobre é como disco de embreagem, quanto mais
   trabalha, mais liso fica.

- Me diga com quem você anda para eu te dizer  
  se vou contigo.

MERCEDES-BENZ 
Os caminhões extrapesados Axor e Actros foram as 
grandes atrações da Mercedes-Benz na 18ª edição da 
Exposafra, tradicional evento realizado anualmente no 
pátio de triagem do Porto de Paranaguá, em pleno pico 
da safra de grãos. “No setor graneleiro, como em toda a 
cadeia do agronegócio, os caminhões Axor e Actros são 
reconhecidos pela alta produtividade e excelente custo 
operacional, assegurando rentabilidade aos clientes”, diz 
Gilson Mansur, diretor de Vendas e Marketing de Cami-
nhões da Mercedes-Benz do Brasil.
 
TECON SALVADOR
Os esforços do Tecon Salvador – terminal operado 
pela Wilson Sons – para desburocratizar as operações 
de cabotagem contribuíram para reduzir o tempo de 
retirada da carga em 61% no primeiro quadrimestre 
de 2014, em comparação com o mesmo período de 
2013. A operação, que durava quatro dias e meio, 
passou a levar menos de dois dias neste ano, otimi-
zando prazo de entrega das mercadorias ao cliente 
final. Entre as medidas adotadas, um acordo entre 
o terminal e os armadores de cabotagem adiantou a 
entrega da documentação da carga antes mesmo de 
se concluir a operação no navio. Com isso, acelerou-
-se o processo de emissão do “booking”, documento 
contendo as informações sobre a carga que permite 
a sua armazenagem e o agendamento para retirada 
do contêiner.

 A Scania continua sendo a marca que mais cresce 
na categoria de caminhões semipesados. De janeiro 
a abril deste ano, a fabricante emplacou 520 unida-
des, alta de 40% sobre os 369 produtos registrados no 
mesmo período em 2013. Uma das explicações desse 
sucesso está na decisão pioneira de oferecer, de fábri-
ca, a caixa automatizada Opticruise, desde janeiro de 
2014. Ela era opcional desde 2010.

SCANIA

A Ford Caminhões iniciou a venda do novo modelo 
Cargo 1723 Kolector preparado para operação como 
coletor/compactador de lixo. O veículo vem com uma 
preparação de fábrica que facilita a implementação 
e favorece o desempenho nessa aplicação. Além do 

FORD CARGO KOLECTOR

Kolector, a Ford Caminhões está disponibilizando o 
novo caminhão leve, Cargo 1119, para a coleta de re-
síduos. A área de coleta de resíduos é uma das mais 
exigentes para veículos comerciais. 



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.
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