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SETCEB comemora 50 
anos de conquistas

Fretes estão 
defasados em 9,66%, 
informa estudo 
realizado pelo
Departamento
Técnico da 
NTC&Logística. 
Saiba mais sobre o 
assunto na 
página 3.

Há 50 anos, um grupo de empresários do setor de transpor-
te de cargas na Bahia resolveu tomar a grande decisão de unir 
forças, traçar metas para o setor e para o desenvolvimento da 
economia regional. Nestes 50 anos de história, o objetivo do 
SETCEB sempre foi atender as expectativas de seus associados 
e contribuir para um Brasil melhor. Conheça um pouco desta 
trajetória nas páginas 9, 10 e 11.
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Com o intuito de conhecer como são 
os órgãos reguladores de trânsito da cida-
de de New York, nos Estados Unidos, bem 
como as operações em algumas empresas, 
a experiência das entregas noturnas e o 
contato com as tecnologias e as práticas 
logísticas da cidade mais cosmopolita 

Presidente do SETCEB participa de viagem técnica à 
cidade de New York

do mundo, o SETCESP organizou uma 
viagem técnica entre os dias 17 e 24 de 
agosto. Dentre os empresários que fizeram 
parte da comitiva, estavam o presidente do  
SETCEB, Antonio Siqueira e sua esposa.

Durante a visita à TRANSCOM, insti-
tuição cujo objetivo é organizar de forma 
centralizada as obras, modernização das 
vias, trânsito, grandes eventos e emergên-
cias, o grupo foi recebido por Mathew 
Edelman, diretor executivo.

 Em seguida, Michael Fowles, dire-
tor de Frotas da instituição, levou o gru-
po para conhecer uma entrega noturna 
da Rede de farmácias e lojas de conve- 
niência Duane Reade, que conta com 250 
lojas no Estado de Nova York e 160 lojas 
apenas na cidade de Nova York. O execu-
tivo explicou os benefícios e os pontos fra-

cos das entregas noturnas que estão sendo 
feitas à noite e segundo ele, a intenção é 
aumentar. “Por mim, eu faria tudo à noite, 
com algumas raras exceções”, disse Fow-
les.

Os empresários e líderes sindicais pu-
deram conhecer a American Truckin Asso-
ciation – ATA e a New York Truckin As-
sociation, ambas apresentadas por Martin 
Rojas, além de fazer uma visita às instala-
ções da UPS New York, conhecendo o car-
regamento, hub e despachos, onde ficaram 
a par de toda a tecnologia empregada.  Um 
encontro no NYDOT com representantes 
dos departamentos de transporte de cargas 
e combustíveis alternativos também fez 
parte da viagem técnica, assim como visita 
à Autoridade Portuária da Cidade de New 
York.

De 1964 a 2014 passaram-se 50 anos. 
Em meados de 1964 foi criado o 

Sindicato das Empresas de Transportes 
de Cargas da Bahia – SETCEB pelos 
empresários, Norberto Carrera Franco, 
Isaac Leal Sampaio, Raymundo Leal 
Sampaio, Ney Rocha Bandeira, Gontran 
Guimarães Netto, dentre outros da velha 
guarda, que naquela época operavam 
em transporte de cargas, em nossa Sal-
vador da Bahia.

Anos difíceis, pois estávamos em 
pleno Governo Militar, quando não se 
podia reivindicar muita coisa tendo em 
vista o regime de governo “linha dura” 
que se instalou naquela época. Mas foi 
criado o nosso SETCEB, e daí prá fren-
te o setor passou a ter uma forma de se 
unir. 

O SETCEB, os demais sindicatos de 
outros estados e a NTC puderam co-
meçar a organizar o setor na parte das 

tarifas e demais procedimentos e, que aos 
poucos, foi tomando corpo.

Os anos foram passando e tivemos a 
criação do Frete Valor, que era baseado no 
frete marítimo, o qual cobrava esta taxa em 
forma de percentual sobre o valor dos pro-
dutos, para que pudéssemos ter uma forma 
mais adequada de cobrar o frete através 
do frete peso único e, para diferenciar um 
produto mais barato de outro mais caro, 
cobrava-se então, o Frete Valor, que mais 
tarde passou a ser confundido com segu-
ros, mas que são duas taxas completamente 
diferentes.

Tivemos grandes embates nos anos 80 / 
90, como a luta para se criar barreiras con-
tra a entrada do capital estrangeiro no País, 
e, o primeiro teste de telefonia para se co-
municar de uma base com o caminhoneiro, 
cujo teste foi feito pelo então Presidente 
José Sarney com um motorista aqui de Sal-
vador, de nome Luiz Gonzaga, já falecido, 
que na época era motorista da Rajan Trans-
portes. Ainda neste período, conquistamos 
nossa liberdade de eleição direta para Pre-
sidente da República. 

Tivemos em 1993 a criação do nosso 
SEST/SENAT, nossas entidades sociais que 

vieram para preencher uma lacuna mui-
to grande nas áreas sociais bem como de 
treinamentos voltadas exclusivamente 
para o setor de transporte. Tivemos tam-
bém a criação do Registro Nacional dos 
Transportadores Rodoviários de Cargas 
- RNTRC, através da ANTT, que veio 
para regular um pouco o setor. Logo 
depois, tivemos a Regulamentação pro-
priamente dita através da Lei 11.442/07, 
que estabeleceu normas para operação 
dos transportadores rodoviários de car-
ga, além de exigências para constituição 
de novas empresas do setor. E, recen-
temente foi aprovada a Lei 12.619/12, 
intitulada Lei dos Motoristas, que deu 
forma mais concreta na contratação tan-
to de motoristas profissionais como de 
caminhoneiros autônomos.

Portanto, nestes 50 anos muita coisa 
foi feita, mas ainda falta muito. Continu-
amos com alto índice de assalto, carece-
mos de melhores estradas, necessitamos 
urgente de uma reforma tributária, mas 
os transportadores rodoviários de cargas 
estão aí, firmes e fortes, para o bem do 
nosso Brasil, apesar das dificuldades en-
contradas no nosso dia a dia.
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Os crimes de trânsito são resultados danosos das ações in-
consequentes de condutores ao volante e que trazem diversos 
prejuízos à sociedade. Para entender como a justiça brasileira 
trata destas questões no Brasil e no mundo, o professor Rodrigo 

Estudo indica defasagem no frete de 9,66%
Durante a Conferência Nacional 

de Estudos em Transportes, Tarifas e 
Mercados – CONET&Mercado, reali-
zada no dia 09 de setembro, na cidade 
de Fortaleza, o engenheiro de transpor-
tes da NTC&Logística, Lauro Valdívia, 
apresentou para empresários e lideran-
ças sindicais do setor de transporte de 
cargas de todo o Brasil, o Estudo da 
Defasagem de Fretes no TRC, realiza-
do pelo DECOPE – Departamento de 
Custos Operacionais, Estudos Técni-
cos e Econômicos da entidade.

De acordo com o estudo, o valor co-
brado pelo frete precisa ser reajustado 
em 9,66%. Segundo o engenheiro, o re-
sultado é medido por uma comparação 
entre o valor que representa somente 
os custos do serviço e uma média do 
preço cobrado pelas empresas, já com 
todos os impostos e, teoricamente, al-
guma margem de lucro.

O presidente da NTC&Logística, 
José Hélio Fernandes afirma que, ape-
sar dos esforços, as empresas não estão 
conseguindo reajustar seus valores de 
frete e destaca que o reajuste de 9,66% 
é apenas o mínimo desejável para equi-
librar receitas e despesas, “sendo preci-
so assegurar lucros que possibilitem os 

indispensáveis investimentos futuros”, 
explica.

Além do reajuste do frete, Fernan-
des lembra também da necessidade da 
remuneração adequada de custos e ser-
viço adicionais, não contemplados nas 
tarifas normais. “O resultado do estudo 
sinaliza às empresas do setor que não 
abram mão, sob qualquer pretexto, do 
ressarcimento de custos significativos 
cobertos pelos demais componentes ta-
rifários, como o frete-valor, o GRIS, a 

cubagem e as generalidades, pois, mui-
tas vezes, os custos com esses serviços 
são superiores ao próprio frete arreca-
dado”, declarou.

Para o presidente do SETCEB, An-
tonio Siqueira, o evento foi muito pro-
veitoso, que além deste tema, foram 
debatidos outros assuntos de grande 
importância para o setor, como Cus-
to Brasil, a Lei nº 12.619, conhecida 
como Lei dos Motoristas e tecnologias 
aplicadas ao TRC.

Crimes de trânsito 
trazem diversos prejuízos à sociedade

Ramalho apresentou no dia 24 de julho, nas instalações do Detran-
-BA, o artigo que deu origem aos Seminários de Crimes de Trânsito 
– Atualização da Lei 12. 971/14.

A plateia composta para motoristas de caminhão, ônibus e mo-
tocicleta se manteve atenta a cada detalhe explanado pelo professor, 
que fez uma abordagem a respeito dos desafios e obstáculos en-
frentados por estes profissionais no exercício de suas funções, bem 
como sua relação com acidentes e suas consequências. 

“Embora o Código de Trânsito Brasileiro não considere os Cri-
mes de Trânsito como “Dolosos” e que as punições para homicídio 
ainda sejam abrandadas pelos Juizados Especiais – que somente 
deferem condenações de penas alternativas - existem uma série de 
fatores que podem configurar a Teoria do Dolo Eventual e a Culpa 
Consciente. Isto significa que em muitos casos, os pilotos e condu-
tores são julgados pelo Código Penal com cumprimento de reclusão 
de liberdade no cometimento de homicídio e outros crimes de trân-
sito”, explica o professor.

Para que os participantes ficassem conscientes de seus deveres e 
direitos, inclusive dos aspectos civis e criminais dos acidentes auto-
mobilísticos, Ramalho, mergulhou na Lei 12. 971/14 que entra em 
vigor no próximo mês de novembro.  
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 A Secretaria de Fazenda do Estado da Bahia – Sefaz/BA 
informa que os contribuintes do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) devem estar atentos aos prazos 
para recolhimento do tributo. Para as empresas enquadradas no 
regime normal do ICMS ou no de diferimento tributário, tendo 
como termo final a entrada de mercadoria, o prazo para quitar 
o imposto é o dia 9 de cada mês – no caso do diferimento, o 
recolhimento deverá ser realizado por meio de documento de 
arrecadação distinto.

Já para os contribuintes sujeitos ao regime de antecipação 
tributária total ou parcial, o recolhimento do imposto deve ser 
feito no dia 25 de cada mês. O dia 25 também é a data men-
sal para entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD) dos con-
tribuintes inscritos no cadastro estadual do ICMS. Na Bahia, 
todos os contribuintes do ICMS são obrigados a enviar os ar-
quivos da EFD, com exceção daqueles optantes pelo Simples 
Nacional.

EFD
A EFD é um arquivo digital formado por um conjunto de 

escriturações de documentos fiscais e de outras informações 
que interessam aos fiscos das unidades federadas e da  Secre-
taria da Receita Federal do Brasil (RFB). Ele possui registros 
de apuração de impostos referentes às operações e prestações 
praticadas pelo contribuinte.

Esse modelo garante a padronização, a racionalização e o 
compartilhamento das informações fiscais digitais, integran-
do todo o processo relativo à escrituração fiscal, com a subs-
tituição do documento em papel pelo eletrônico.

Trata-se de mais um passo da Sefaz-Ba no sentido de am-
pliar o universo de empresas monitoradas de forma eletrônica, 
a partir da análise das bases de dados do Sistema Público de 
Escrituração Digital (SPED). Além da EFD e da Nota Fiscal 
Eletrônica (NF-e), o SPED inclui o Conhecimento de Trans-
porte Eletrônico, a Escrituração Contábil Digital, o Manifesto 
de Documentos Fiscais Eletrônicos, entre outros projetos.

Com a implementação da EFD, parte da escrituração que 
era feita em papel passou para o formato eletrônico e ficou 
padronizada em todo o território nacional, substituindo, em 
2009, a impressão dos livros Registro de Entradas, Registro 
de Saídas, Registro de Apuração do ICMS e do IPI e Regis-
tro de Inventário. Em 2011, foi dispensada a impressão do 
livro Registro de Controle do Crédito do Ativo Imobilizado 
(CIAP) e, a partir de 2015, o mesmo acontecerá a impressão 
do livro Registro de Controle da Produção e Estoque. Além 
disso, na Bahia, a entrega dos arquivos do Sistema Integrado 
de Informações sobre Operações Interestaduais com Mer-
cadorias e Serviços (Sintegra), foi dispensada para todos os 
contribuintes obrigados à EFD a partir de 2012.

Multa em caso de não envio da EFD
A Sefaz-Ba lembra que o valor da multa em caso de des-

cumprimento do envio dos arquivos da EFD é de R$ 1.380,00 
por declaração não entregue. A Lei nº 12.917, de 31/10/13, 
que ajusta o Art. 42 da Lei 7.014/96, prevê a mesma multa 
nos casos de entrega de arquivos incompletos, sem registros 
e/ou informações obrigatórias.

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.

Sefaz-BA alerta sobre 
recolhimento de tributos

Desde o dia 17 
de julho  as tarifas de 
pedágio do Sistema 
BA-093 foram rea-
justadas, conforme 
publicado no Diário 
Oficial do Estado 
de 11 de julho de 
2014, com base no 
índice de Preços ao 
Consumidor Amplo 
(IPCA) e aplicação 
dos critérios de ar-

Câmara analisa projeto para 
transporte de combustíveis

A Câmara 
dos Deputados 
está analisando 
o Projeto de Lei 
(PL5000 /13) 
que tem como 
finalidade es-
tabelecer a Po-
lítica Nacional 
de Transporte 
Rodoviário de 
Combustíveis. 

Tarifas do sistema BA-093 
foram reajustadas 

redondamento estipulados. A tarifa básica (automóveis, caminho-
netes e furgões de dois eixos com rodagem simples) passaram de 
R$3,00 para R$ 3,20. As demais categorias de veículos (motocicle-
tas, ônibus, caminhões etc) também foram reajustadas conforme a 
regra acima.  A Bahia Norte distribuiu folhetos para os motoristas e 
também informou as novas tarifas nos painéis eletrônicos, cabines 
de pedágio e no site cbnorte.com.br.

Obras e Investimentos
Desde agosto de 2010, quando assumiu o Sistema BA-093, a 

Bahia Norte já investiu mais de R$600 milhões em obras de restau-
ração, ampliação e na operação das rodovias. A Bahia Norte con-
cluiu a duplicação integral da CIA/Aeroporto (BA-526 – 14km) 
e da Via Parafuso (BA-535 – 25km), a restauração definitiva das 
rodovias BA-512, BA-521 e Canal de Tráfego (BA-524) e a ins-
talação de quatro passarelas com iluminação e cobertura na CIA/
Aeroporto. Ainda estão em andamento a restauração e duplicação 
da BA-093, avançadas em 75% e 76%, respectivamente, duplica-
ção dos 5km da Via Perimetral – 55% finalizada, e a conclusão 
de três passarelas para travessia das comunidades para o CEASA 
(70% concluída).

A proposta determina a redução de taxas e impostos como 
forma de desonerar o transporte de combustíveis, fundamen-
tal para o funcionamento do País. O texto prevê investimen-
tos na qualificação dos profissionais envolvidos no segmen-
to, modernização e renovação dos caminhões, diminuição 
dos riscos de acidentes e racionalização das restrições a esse 
tipo de transporte. A Comissão de Minas e Energia já apro-
vou o projeto. 
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A Superintendência de Trânsito e Transporte - Transalvador intensificou a 
fiscalização de carga e descarga na cidade. Apenas em uma semana, mais de 
170 caminhões foram multados por descumprir a lei municipal, que proíbe a 
circulação de veículos com mais de 6,5 m de comprimento e 2,20 m de largu-
ra no perímetro urbano fora do horário determinado pela legislação.

“Estas operações têm acontecido com frequência em importantes vias 
da cidade com a finalidade de impedir que veículos de grande porte circu-
lem em horário de pico e, assim, permitir uma maior fluidez do trânsito”, 
afirma o superintendente do órgão, Fabrizzio Muller. Ele lembra que a 
infração por circular durante período proibido é considerada de natureza 
média e prevê multa no valor de R$ 85,14, com quatro pontos na carteira. 
O veículo levado ao pátio só pode ser retirado quando forem regulariza-
das todas as pendências.

Carga e Descarga - Pelo decreto nº 23.975 que regulamenta a lei, 
ficam proibidas operações de carga e descarga de bens e de mercadorias 
nas Zonas de Restrição de Operação de Carga e Descarga (ZRCD), em 
estabelecimentos comerciais e de serviços nos seguintes dias e horários: 
de segunda a sexta-feira, entre 6h e 21h, e das 6h às 14h aos sábados, para 
veículos acima de 6,5m de comprimento.

Transalvador notifica mais de 170 caminhões 
em apenas uma semana

Essas zonas incluem as avenidas Jequitaia, Marechal Castelo Bran-
co, Vasco da Gama, Juracy Magalhães Júnior, Antonio Carlos Magalhães 
(desde a Juracy Magalhães Júnior até a Tancredo Neves), Tancredo Neves 
(desde a Antonio Carlos Magalhães até a Professor Magalhães Neto) e 
Professor Magalhães Neto, além do Túnel Américo Simas. Existem al-
gumas exceções, entre elas operações de carga e descarga realizadas com 
automóveis e motocicletas, serviços de tratamento e abastecimento de 
água, assistência médica e hospitalar e coleta de lixo.

Fica proibido também o trânsito de caminhões e tratores acima de 
6,5m de comprimento nas Áreas de Restrições à Circulação (ARC) do 
município, nos períodos compreendidos entre 6h e 10h de segunda a sába-
do; 17h e 20h de segunda a sexta-feira; e 9h e 20h aos sábados, domingos 
e feriados na orla de Salvador.

As áreas de restrição envolvem as avenidas Antonio Carlos Maga-
lhães, Barros Reis, Fernandes da Cunha, General Graça Lessa (Ogunjá), 
General San Martin, Luis Eduardo Magalhães, Mário Leal Ferreira (Bo-
nocô) e Otávio Mangabeira (entre a Avenida Amaralina e o Jardim dos 
Namorados), além da BR-324 (a partir do acesso a Luis Eduardo Maga-
lhães, sentido Bonocô).

A unidade de Salvador do SEST 
SENAT em conjunto com a Transal-

Meta da Transalvador é reduzir número de mortes na cidade
vias terão velocidade regulamentar de 30 e 40 km/hora”, 
esclareceu. A Prefeitura de Salvador pretende implantar 
10 km/mês de ciclovias, criando novas oportunidades de 
mobilidade em Salvador e segundo o diretor, a meta é 
diminuir a quantidade de mortes para 200 por ano, um 
número que nunca foi atingido. “Pretendemos alcançar 
este objetivo através do sistema de fiscalização eletrônica 
e uma série de ações que serão realizadas”, conclui.
Memorial do Transporte

No final do evento, os participantes puderam visitar 
o Memorial do Transporte localizado nas próprias ins-
talações da unidade. 

vador, realizou no dia 19 de setembro o seminário te-
mático O Produto do Transporte e sua Gestão. O pales-
trante convidado foi o diretor executivo de Transporte 
da Transalvador, Eládio Gomes. O evento contou com 
a presença de mais de 200 pessoas e para satisfação 
do diretor da Transalvador, Marcelo Correia, o órgão 
está conseguindo mudar a situação caótica do trânsito 
da cidade de Salvador com as intervenções que vem 
fazendo, principalmente neste ano, quando o tema da 
Campanha Nacional de Segurança no Trânsito trata do 
assunto Cidade para as pessoas: Proteção e Prioridade 
ao pedestre. “Estamos valorizando o pedestre e muitas 
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Considerado o maior evento na área de produtos e serviços 
destinados aos transportadores de cargas e operadores logís-
ticos da América Latina, a Fenatran (Salão Internacional do 
Transporte Rodoviário de Carga) terá, pela primeira vez, uma 
edição regional. Goiânia será sede da Feira, agendada para 
acontecer entre os dias 14 a 17 de outubro. Na capital goiana, 
o encontro recebe o nome de Fenatran Centro-Oeste.

Organizada pela Reed Exhibitions Alcantara Machado 
e realizada pela NTC & Logística (Associação Nacional do 
Transporte de Cargas), a Fenatran Centro-Oeste espera rece-
ber oito mil visitantes, entre empresários e líderes sindicais do 
setor de transporte, profissionais, industriais, comerciantes, 
distribuidores e técnicos dos setores e afins.

Goiânia sediará a primeira edição da Fenatran Centro-Oeste
Na programação, estão previstas exposição interna e ex-

terna de veículos pesados, estandes para lançamentos de pro-
dutos e serviços, seminários empresariais, workshops comer-
ciais, rodada de negócios, Clube Comprador Premium, Test 
Drive, entre outras atividades. A Feira trará a oportunidade de 
realização de negócios e a exposição de lançamentos globais 
para milhares de profissionais do setor interessados em co-
nhecer as tendências do segmento, além do desenvolvimento 
de debates e de apontamentos de tendências do setor.

A expectativa dos organizadores é receber cerca de 80 em-
presas expositoras, de setores como caminhões e veículos; 
implementos e equipamentos; autopeças, motores e pneus; 
combustíveis, derivados e componentes; equipamentos para 
oficinas; terminais e movimentação de carga; transportadores 
modais de carga; rastreadores, informática, segurança e ou-
tros; bancos, financeiras e seguradoras; entidades e serviços; 
e demais modais do setor do transporte. Essas empresas vão 
apresentar novidades relacionadas às novas tecnologias, sus-
tentabilidade, além de produtos e serviços para garantir mais 
segurança, conforto e redução de custos operacionais.

Importância estratégica
A escolha do Centro-Oeste para sediar o Salão Interna-

cional do Transporte Rodoviário de Carga se deve à impor-
tância estratégica da região para o Brasil, que tem potencial 
industrial e se configura como um dos principais celeiros 
do agronegócio brasileiro. 

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

SERVIÇOS REALIZADOS:

- INSPEÇÃO DE VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM PRODUTOS PERIGOSOS

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

- VEÍCULOS CONVERTIDOS AO USO DE GNV

- VEÍCULOS SINISTRADOS, MODIFICADOS E TRANSFORMADOS

- COM RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA

- ÔNIBUS, CAMINHÕES E SEMI-REBOQUES

- TESTE DE OPACIDADE E RUÍDO

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

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

FILIAIS BAHIA: 

FIT INSPEÇÃO VEICULAR LTDA.

Feira de Santana (075) 3625-9790 (Inclusive Produtos Perigosos) 
Salvador - (071) 3384-6074 
Simões Filho – (071) 3669-1111 (Inclusive Produtos Perigosos)
Vitória da Conquista - (077) 3426-0299 (Inclusive Produtos Perigosos)
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Entre os dias 06 e 09 de novembro, a Ilha de Comandatuba, no litoral 
da Bahia, irá receber jovens empresários, executivos e líderes sindicais do 
setor de transporte de cargas para o VII Encontro Nacional da ComJovem. 
A coordenadora nacional da Comissão de Jovens Empresários e Execu-
tivos do TRC, Ana Carolina Ferreira Jarrouge, destaca o alinhamento do 
evento e da própria Comissão com o lema Atitude e Gestão, encabeçado 
pelo presidente da NTC, José Hélio Fernandes, para os anos de seu man-
dato. “Em 2014 desenvolvemos uma estratégia diferenciada, com metas 
e objetivos mais concretos para incentivar e demonstrar que podemos nos 
aperfeiçoar sempre, prezando pelo desenvolvimento do setor”, afirmou a 
coordenadora.

VII Encontro Nacional da Comjovem será em Comandatuba
O evento, assim como nas edições anteriores, terá programação mista, 

unindo atividades técnicas, visando o desenvolvimento pessoal e profis-
sional dos empresários, com jantares e festas para confraternização. “Para 
incentivar a profissionalização, o crescimento constante e o engajamento 
dos jovens, premiaremos os melhores resultados em três categorias, Des-
taque, Melhor Desempenho e Melhor Artigo”, contou Jarrouge.

O evento é uma realização da NTC com apoio da CNT (Confederação 
Nacional do Transporte)  e SETCEB (Sindicato das Empresas de Trans-
porte de Cargas do Estado da Bahia) e patrocínio da Bgm Rodotec, Cantu 
Pneus, Cummins, Iveco, MAN Latin America, Mercedes-Benz, Pirelli, 
Scania, SEI Soluções Corporativas e TOTVS.

Comjovem Bahia Convida
Mensalmente, a Comjovem Bahia tem realizado encontros e palestras que contribuem para o  

aperfeiçoamento de jovens empresários e profissionais do setor de transporte de cargas na Bahia.

PROGRAMA PAEX - PARCEIROS 
PARA O FUTURO

Recentemente, o SETCEB 
firmou uma parceria com a Fun-
dação Dom Cabral, que viabiliza 
condições especiais para a parti-
cipação das empresas associadas 
no programa PAEX – Parceiros 
para a Excelência na Bahia. Para 
apresentar o programa, no dia 16 
de julho, a Comjovem Bahia reali-
zou um evento em conjunto com a 
Fundação Dom Cabral e a M Pelá-

PAPEL DA LIDERANÇA
Gestão de Grandes Contin-

gentes de Pessoas em Ambientes 
Operacionais – O Papel da Lide-
rança” – Case Parceiros Logísti-
cos Ambev foi o tema da palestra 
proferida por Alexandre Mio Lis-
boa, Mestre em Administração, 
com ênfase em Gestão Estraté-
gica de Pessoas e Relações de 
Trabalho (PUC Minas, 2008), no 
auditório do SETCEB, no dia 14 

ITINERANTE EM 
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

A cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, recebeu no ínicio de 
setembro, o Seminário Itinerante ComJovem, realizado pela NTC&Logística, 
com o apoio do SETCEB. Com a presença marcante de empresários do setor, 
líderes sindicais e embarcadores, o evento discutiu assuntos de extrema im-
portância para o setor, como a aplicação da Lei nº 12.619, conhecida como Lei 
dos Motoristas, aspectos tecnológicos, além de custos do setor.

 “Verificamos que a Lei dos Motoristas era uma preocupação generali-
zada dos transportadores da região e por essa razão, a NTC e a ComJovem, 

gio Consultoria Empresarial nas instalações do SETCEB. O consultor Marcelo 
Pelágio apresentou o programa para os jovens empresários presentes e o pro-
fessor Michel Abras, falou sobre Estratégia e Modelos de Gestão, abordando a 
importância do planejamento em uma organização.

de agosto. Com larga experiência profissional como Gerente de Logística e 
de Transportes em empresas de grande e médio porte e com larga vivência na 
gestão de equipes de perfil operacional em ambientes dinâmicos e turbulentos, 
Lisboa abordou principalmente a utilidade das ferramentas de gestão para a 
sustentabilidade das empresas, com o foco no setor de transportes. Estiveram 
presentes o coordenador Rogério de Souza e a vice coordenadora Gabriela 
Andrade da Comjovem Bahia, que sortearam para os participantes ao final do 
evento,  convites para o II Forum Nordeste Logística ADVB BA e promove-
ram um coquetel de integração no final do evento. 
AÇÃO SOCIAL 

A Comjovem Bahia promove em todas as palestras e reuniões a campanha 
de arrecadação de mantimentos não perecíveis para o Lar Irmã Maria Luiza, um 
abrigo de idosos localizado no bairro dos Mares, em Salvador.

acharam importante realizar a segunda edição nesta tão importante cidade do 
oeste baiano, com o intuito de  esclarecer detalhes sobre o assunto”, afirmou 
o diretor jurídico da entidade, dr. Marcos Aurélio Ribeiro, responsável pela 
palestra da Lei dos Motoristas. 

Apesar de modificações na Lei estarem em discussão no Congresso Na-
cional, a NTC reitera que a legislação atual continua em vigor e que todos que 
não cumprirem com todas as determinações estarão sujeitos a sanções previstas 
em lei.

O engenheiro de transporte da NTC, Lauro Valdívia, falou aos presentes so-
bre o tema “Raio X Tarifário do Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil”, um 
assunto de grande interesse e que deve ser levado a sério por todas as empresas.

Para o presidente do SETCEB e vice-presidente regional da NTC para o 
Estado da Bahia, Antônio Siqueira, a realização deste evento foi de grande valia, 
pois tanto as empresas de transporte de cargas, como os trabalhadores e os cami-
nhoneiros autônomos da região, 
aproveitaram esta oportunidade 
para se atualizar e manter contato 
com fornecedores do setor.

Estiveram também presentes 
ao evento, o vice-coordenador da 
ComJovem Nacional, Antônio 
Tiburcio de Santana Neto, o coor-
denador e a vice-coordenadora da 
ComJovem Regional da Bahia, 
Rogério de Souza e Gabriela An-

Programa de 
Formação de Novos Motoristas

Durante o Seminário Itinerante ComJovem Luis Eduardo Maga-
lhães, o público também pode conhecer de perto o Programa de Forma-
ção de Novos Motoristas, do SEST SENAT.  “O mercado de trabalho está 
cada vez mais competitivo e o profissional precisa estar preparado para 
os desafios constantes para atender as necessidades das organizações”, 
informa o presidente do SETCEB, Antonio Siqueira. Segundo ele, hoje, o 
mercado de trabalho busca profissionais que tenham não só habilidades 
técnicas, mas também humanas e conceituais. 

drade, o diretor executivo da NTC, Dimas Araújo e o presidente do SEDICS, 
George Freire. O evento contou com o patrocínio da ABAL, Petrobras, Cum-
mins, MAN Latin America, Sascar, SEI Soluções Corporativas e TOTVS.
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O Despoluir – Programa Ambiental do Transporte com-
pletou no dia 18 de julho, sete anos de atividades e soma 1,1 
milhão de avaliações ambientais realizadas junto a mais de 
23 mil transportadores, segundo balanço da CNT (Confede-
ração Nacional do Transporte) e do Sest Senat. Os números 
demonstram a relevância do Programa criado em 2007, com 
o objetivo de promover o engajamento de transportadores, 
caminhoneiros autônomos, taxistas e sociedade em ações de 
conservação do meio ambiente e reduzir as emissões de po-
luentes causadas pela atividade transportadora. 

Como parte do compromisso com a mobilidade urbana 
de Cajazeiras, a Prefeitura, através da Secretaria de Infra-
estrutura e Defesa Civil (Sindec), começará a construir, até 
novembro, uma nova via em Cajazeiras, ligando o bairro 
à BR-324. Serão investidos R$ 38 milhões, beneficiando 
não apenas Cajazeiras, mas também regiões como Valéria e 
Águas Claras, por exemplo. Em pista dupla, a nova via prevê 
ações de urbanização, baias para ônibus e iluminação. 

Nova via ligará 
Cajazeiras à BR-324

Um dos principais eixos da iniciativa é o Projeto Redu-
ção da Emissão de Poluentes pelos Veículos, realizado em 
parceria com as Federações de Transporte de cada região. 
Por meio dele, são realizadas avaliações ambientais em ve-
ículos de profissionais autônomos e na frota de transporta-
doras. 

No trabalho, os técnicos do Despoluir verificam, com 
base em normas do Conama (Conselho Nacional do Meio 
Ambiente), se a opacidade da fumaça emitida está de acordo 
com padrões estabelecidos. Em caso positivo, é emitido um 
selo do Despoluir, que atesta a regularidade. Do contrário, 
as equipes indicam a manutenção necessária para a correção 
do problema e o veículo é posteriormente reavaliado. 

Programa Despoluir soma mais de 
um milhão de avaliações  ambientais
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            o mesmo ano em que o Golpe Militar no 
Brasil completa 50 anos, o Sindicato das Empresas 

de Transporte de Cargas do Estado da Bahia –  
SETCEB comemora seu cinquentenário.

Mais precisamente, em 06 de julho de 1964, um 
dos períodos mais conturbados da história brasileira, 

um grupo de empresários corajosos e que  
acreditavam no futuro do transporte rodoviário de 

cargas, tendo à frente o empresário 
Isaac Leal Sampaio, deu vida ao SETCEB. 

Por outro lado, foi um período marcado pelos 
grandes investimentos estatais e de obras polêmicas, 

trazendo com isso, um crescimento expressivo do 
transporte de carga, obrigando empresas, sindicatos e 

governo a discutir e regulamentar normas 
para reger o setor. 

A primeira chapa oficial de diretoria foi presidida 
por Geraldo Gonçalves Casanha, que ficou por pouco 

N

tempo na direção da entidade e logo depois assumiu a presidência o empresário Isaac Leal Sampaio.
Isaac ocupou a presidência pelo período de 14 anos, quando implantou as atividades da entidade, trazendo  

reconhecimento do setor de transporte de cargas perante a categoria e as autoridades. O presidente Nestor Norberto 
Carrera Franco continuou o trabalho de Isaac, seguido de Raymundo Leal Sampaio, que permaneceu no cargo por 

dois mandatos e, em 1984, assumiu o destino do SETCEB, Antonio Pereira de Siqueira.
Siqueira que está em sua 10ª gestão frente à entidade, deu uma grande dimensão à luta da categoria a nível  

municipal, estadual e nacional. As péssimas condições das rodovias, fiscalização de balanças, regulamentação do  
setor, a excessiva carga horária dos motoristas de caminhão, redução de acidentes, operação de carga e descarga,  

roubo de cargas e fretes justos, compõem as lutas travadas por Siqueira ao longo de sua gestão. Vale destacar  
também sua atuação para o tratamento diferenciado do motorista, realizando convenções coletivas de trabalho  

com os sindicatos de empregados.  
E com firmeza e dedicação, durante estes 50 anos, a entidade continuou seguindo em frente, prestando serviços 

relevantes ao setor de transporte de cargas na Bahia, bem como aos seus associados.

A luta contra o roubo de cargas XV Congresso Nacional do TRC, em Salvador
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UMA TRAJETÓRIA DE SUCESSO

E já se vão 50 anos... 1964, pouco depois do que se chamou de 
Revolução, um grupo de abnegados cria o nosso SETCEB.

Não fizemos parte desse grupo, sequer existíamos como em-
presa, mas tivemos o privilégio de conviver com algumas figuras 
da maior relevância para o segmento, em uma época em que o 
romantismo fazia parte da nossa atividade. Hoje a tecnologia se 
por um lado nos permite uma operação mais segura e previsível, 
roubou esse aspecto lúdico que fazia parte da vida dos nossos 
caminhoneiros. Não é a toa que hoje temos carência de profissio-
nais do volante. O pai caminhoneiro não traz mais o filho para a 
profissão. Encaminha para a faculdade. A sensação de liberdade 
que fazia parte da profissão não existe mais.

Não conseguiríamos listar tudo que aconteceu de importante 
para o País e para o segmento de transporte ao longo desses 50 
anos. Os equipamentos evoluíram de forma espetacular, as rodovias 
foram destruídas para na sequencia serem privatizadas, e claro, pe-
dagiadas. Passamos por vários planos econômicos, até que o Real 
deu certo, um Presidente da República foi destituído do cargo... 
Mas algo se destaca no meio de tantos acontecimentos: finalmente 
em 2012, foi regulamentada a profissão do Motorista Profissional, 
algo da maior importância no sentido de se colocar ordem em uma 
relação que nunca foi clara quando se tratava do estabelecimento 
de direitos e deveres, associada à demonstração de respeito a uma 
categoria profissional da maior importância para o País.

Não deverei estar mais aqui para ver, mas desejo vida longa 
ao nosso aniversariante, e que outros tantos 50 anos se sucedam!”

Benedito Teles

Vice-presidente do SETCEB, diretor da Concórdia Transportes 
Rodoviários Ltda. – 35 anos

“Este tema é apaixonante. Temos um sindicato com 50 anos, 
onde seus fundadores, nossos companheiros, muito fizeram, bus-
cando o equilíbrio entre os interesses das partes envolvidas. Dos 
que passaram pelo SETCEB, destaco, os senhores Gontran Gui-
marães e Adelson Andrade como bons exemplos de pessoas com-
prometidas com nossos objetivos sociais.

 Desde quando me associei ao sindicato,tenho procurado par-
ticipar ativamente de suas promoções, dos eventos envolvendo a 
ABTC, NTC e demais entidades na sua luta pela valorização do 
segmento. Contudo, como parte integrante da administração, dou 
meu testemunho, do empenho da diretoria e em particular do nos-
so presidente, Antonio Siqueira, o qual tem buscando valorizar os 
trabalhadores do setor. Diminuir as diferenças salariais, promover 
eventos que melhorem a qualificação, dando demonstração firme, 
de quem tem consciência do importante papel social que representa 
o SETCEB. Parabéns à todos pelo histórico acontecimento”.

Daguimar Martins

Diretor Secretário do SETCEB, diretor da Djam Transportes e 
Serviços – 27 anos

Isaac Leal Sampaio, o primeiro 
presidente

Engajamento na Segurança do Trânsito

Posse da 6a Gestão

Regulamentação 
Carga e Descarga

Siqueira recebe Medalha JK
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“Completar 50 anos de atuação representando os interesses 
das empresas transportadoras é um marco na vida do SETCEB. 
Nossa empresa está participando desta história desde 2003 quan-
do formalmente se filiou à entidade, participando, desde então 
ativamente de suas conquistas. Atualmente como presidente do 
Sindicato das Empresas de Transporte de Conteineres do Estado 
da Bahia – Setconteiners participo de todos os assuntos envolven-
do os mais diversos tópicos relacionados à logística de comércio 
exterior. 

Quando a Prefeitura de Salvador estabeleceu limites para o 
trânsito de caminhões na cidade em 2012, fui um dos maiores in-
terlocutores perante o Município para defender a liberdade total 
de movimentação de caminhões de e para o Porto de Salvador, 
com resultado excelente para a classe. Nossa empresa iniciou 
suas atividades em logística no ano de 1988 e em breve estará 
com um novo galpão para armazenagem geral e específica, tudo 
com foco em atender à crescente demanda por serviços completos 
de seus clientes.

No ritmo que estamos envolvidos, não será difícil estar no-
ticiando os próximos 50 anos de atuação do SETCEB e também 
mais meio século de serviços prestados por nossa empresa”.

José Rubem Moreira de Souza Filho

Presidente do SETCONTEINERS e diretor da José Rubem Trans-
porte e Equipamentos Ltda – 26 anos

“O setor mudou muito nestes 50 anos... Como meu pai George 
Freire tinha uma grande experiência no setor de transporte de car-
gas, no ano de 1964 se juntou a outros empresários para fundar o 
SETCEB. Cresci praticamente dentro de uma transportadora. No 
final da década de 80, eu e meu irmão Marcelo começamos a tra-
balhar na Transportadora Primeira do Nordeste, fundada pelo meu 
pai em 1957. A partir desta época, passamos a frequentar também as 
reuniões do sindicato e de lá para cá, houve uma grande mudança 
no modo de se transportar carga. Alguns fatores foram importantes 
para isso, como regulamentação do setor, melhorias nas estradas e 
avanço da tecnologia. Posso citar como exemplo a facilidade que 
o cliente tem em poder localizar o caminhão onde sua carga está 
sendo transportada desde o início até a entrega da mercadoria, sem 
sair do escritório, apenas utilizando o computador. 

Na década de 80 se falava muito em tabela de frete, mas para 
o mercado o que importa é a lei da oferta e da procura. E é assim 
até hoje. Por outro lado, com a entrada de novas empresas mul-
tinacionais de logística, a concorrência se tornou mais acirrada 
existindo uma maior disputa nos valores do frete.

Para continuar no mercado, as empresas estão cada vez mais 
investindo em programas de qualificação, em caminhões com 
avançada tecnologia e ao mesmo tempo, os clientes exigindo uma 
melhoria da frota pela razão de serem corresponsáveis pelos ris-
cos ambientas. E a história continua”.

George Freire

Presidente do SEDICS – Sindicato das Empresas de Distribuição 
de Cargas de Salvador e diretor da Transportadora Primeira do 
Nordeste Ltda. – 57 anos

Criação da Associação em Feira de SantanaImportantes decisões a nível nacional

George Freire, 
um dos fundadores

Raimundo Leal Sampaio e seus pares



A Hyundai CAOA acaba de entregar ao Exército 
Brasileiro o lote de 16 caminhões HD 78. Na ava-
liação de Mauro Correia, Vice-Presidente do Grupo 
CAOA, isto representa a confiança tanto nos atributos 
do HD 78 quanto nos serviços de pós-venda ofereci-
dos pelo Grupo CAOA aos modelos Hyundai: “É um 
orgulho muito grande fornecer estes veículos para o 
Exército Brasileiro. Este contrato reflete a credibilida-
de que temos como fabricantes de veículos e a quali-
dade dos modelos que produzimos em Anápolis”. 

O caminhão Hyundai HD 78 é produzido em 
Anápolis, GO, na fábrica da CAOA Montadora, des-
de 2011. Com peso bruto total de 7,8 toneladas, o 
caminhão leve HD 78 é destinado aos mais diversos 
serviços, sempre oferecendo a motoristas autônomos 
e transportadoras uma das melhores relações custo-
-benefício do mercado.
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Ford lança os novos F-350 e F-4000

A Ford apresenta os novos caminhões F-350 
e F-4000 nas versões 4×2 e 4×4, com motor Euro 
5 que atende a nova legislação ambiental. Des-
tinados aos segmentos de veículos comerciais 
semileves e leves, esses caminhões fazem parte 

da Nova Série F, linha que retorna ao mercado 
como resultado de um projeto que absorveu in-
vestimentos de US$ 70 milhões.

Os novos caminhões Ford estão sendo pro-
duzidos na fábrica de São Bernardo do Campo 
e vão atender os mercados do Brasil e da Argen-
tina, este último exclusivamente com a versão 
F-4000. 

As principais diferenças entre o F-350 e o 
F-4000 estão na capacidade de carga e no sis-

FordTrac para nova série F e Cargo
A Ford Caminhões passou a oferecer em todos os veículos das linhas Série F e Cargo o sistema de 

monitoramento e rastreamento FordTrac instalado de fábrica. O serviço, criado em parceria com a Auto-
trac, empresa pioneira nessa tecnologia do País, oferece várias opções de monitoramento, de acordo com 
as necessidades do cliente, e pode ser habilitado em todos os 140 distribuidores da Rede Ford Caminhões.

Axor da Mercedes-Benz 
amplia a capacidade de 

transporte

Entre as novidades introduzidas no mercado 
pelo conceito ECONFORT da Mercedes-Benz – 
novo e elevado patamar de economia, conforto, 
força e desempenho dos caminhões da marca – 
destaca-se o entreeixos mais curto, de 3.100 mm, 
para os cavalos-mecânicos Axor 2536, 2541 e 
2544, todos na versão rodoviária 6×2. Esta solu-
ção, que já esta disponível na rede de concessioná-
rios da marca, amplia a capacidade de transporte 
em operações com semirreboques longos, como 
baú carga seca, baú frigorífico, sider e cegonheiro.

A opção de entreeixos mais curto para os ca-
minhões Axor rodoviários 6×2 está alinhada ao 
objetivo da empresa em oferecer um portfólio de 
produtos cada vez mais completo para atender as 
mais variadas aplicações do mercado. O entreei-
xos de 3.100 mm permitirá o uso de semirrebo-
ques mais longos, propiciando uma maior produti-
vidade no transporte de cargas. 

Mercedes-Benz destaca 
soluções para o transporte 

de bebidas
A Mercedes-Benz esteve presente na 

ExpoConfenar 2014, com a exposição do 
caminhão extrapesado Axor 2544 6x2 e do 
chassi Sprinter 515 CDI, entre os dias 6 e 8 
de agosto, em SP. O estande da Mercedes-
-Benz apresentou as soluções da marca para 
o transporte de bebidas, o que inclui os cami-
nhões leves Accelo, os médios e semipesados 
Atego e Atron, os extrapesados Axor, assim 
como chassis e furgões da linha de veículos 
comerciais leves Sprinter. 

tema de rodas traseiras. O primeiro tem o cha-
mado rodado simples, com duas rodas traseiras, 
enquanto o F-4000 tem rodado duplo, ou seja, 
quatro rodas traseiras. O modelo F-4000 apre-
senta duas versões, com tração 4×2 e 4×4. Esta 
última é a única do segmento a oferecer essa ca-
racterística técnica para uso em operações fora 
de estrada. O preço do F-350 é R$ 101.290, en-
quanto o F-4000 sai por R$ 117.290 e o F-4000 
4×4 custa R$ 133.290.

Caminhões Iveco tem 
linha de crédito ampliada

O Banco CNH Industrial (Banco CNHI) anunciou 
a extensão do Finame Agrícola para caminhões de toda 
a rede da marca Iveco  — mais de 100 concessionárias 
em todo o País. Esta linha foi lançada como projeto-
-piloto em abril. Com a extensão de crédito via Finame 
PSI anunciada pelo Banco Nacional de Desenvolvi-
mento (BNDES) em agosto, passa também a financiar 
100% do valor dos veículos.

O Finame Agrícola para caminhões permite a aqui-
sição de até três caminhões Iveco, voltados ao agrone-
gócio, por CPF. Os pagamentos são semestrais, “o que 
se adequa perfeitamente no fluxo de caixa dos produto-
res rurais”, explica Jucivaldo Feitosa, Diretor Comer-
cial do Banco CNHI para o Segmento Transportes. Os 
juros se mantêm em 6% ao ano e as regras seguem o 
Programa de Sustentação do Investimento (PSI).

Foton lança caminhão de 
10 toneladas

Robustez, baixos custos, durabilidade, desem-
penho, alto padrão de conforto e economia de com-
bustível são alguns dos principais atributos que a 
Foton Caminhões oferece ao mercado brasileiro 
com o novo Foton 10-16 DT, veículo do segmen-
to de leves que chega na versão de 10 toneladas, 
com capacidade para receber terceiro eixo e se 
transformar  em um caminhão de 13 toneladas. 
Possui entreeixos de 3360 mm, 3800 mm e 4500 

mm. Com a medida de entreeixos de 3360 mm, o 
veículo atende a aplicação VUC (veículo urbano 
de carga) exigida na cidade de São Paulo e demais 
grandes metrópoles do Brasil para acessar zonas 
de restrições de circulação de veículos de carga. A 
Foton Caminhões investiu mais de R$ 2 milhões 
em esforços de engenharia e homologação do pro-
duto. A previsão de vendas do novo modelo é de 
300 unidades até o final deste ano, 800 em 2015 e 
cerca de 1500 unidades em 2016, ano em que será 
iniciada a fabricação nacional, em Guaíba, RS.
 DIFERENCIAIS TÉCNICOS

A força do Foton 10-16 DT vem do motor 
Cummins de 3.8 I, com 160 cv, torque de 600 Nm 
e elevada capacidade de carga com PBT de 9.500 
kg, podendo ser trucado, o que eleva sua capaci-
dade para 13.000 kg de PBT. Outro diferencial do 
modelo é sua conceituada caixa de transmissão 
ZF-6-S-500 de seis marchas, com over drive que 
faz com que o motor trabalhe em menor rotação, 
aumentando sua vida útil, oferecendo inclusive en-
trada para tomada de força.

Hyundai CAOA entrega 
caminhões HD 78 para 

Exército



FISCO: CUIDADO QUANDO ACUSAR!!!

(*) Marcelo N. Nogueira Reis

 No ano passado escrevi um artigo intitulado “FISCO PODE INDE-
NIZAR CONTRIBUINTES”, onde relatei os incontáveis dissabores por 
que passam alguns contribuintes, quando são indevidamente cobrados por 
tributos que efetivamente não são devidos, e o correspondente direito que 
tem estes mesmos contribuintes de buscar uma justa reparação no Judici-
ário, na forma de ressarcimento por danos morais e materiais, a ser pago 
pelo Fisco. Naquele texto tentei demonstrar que a exigência indevida de 
tributos pode resultar em grave dano moral, com a perturbação da paz, 
especialmente se a cobrança for acompanhada de alguma publicidade da 
dívida junto aos meios de comunicação, com o nome do contribuinte as-
sociado à pecha de inadimplente.

Seguindo nesta mesma linha, de eventuais reparações por danos cau-
sados pelo Fisco, tem-se como algo comum o fato de que as Procuradorias 
Fazendárias, quando ajuízam ações para cobrança de seus tributos contra 
as empresas, já incluem no pólo passivo destas ações os Sócios e Ex-
-Sócios das empresas, independente da participação societária (majoritá-
ria ou minoritária); de terem ou não administrado a sociedade no período 
da dívida; de já terem ou não se retirado da empresa regularmente. Estas 
pessoas físicas já são demandadas antecipadamente, aparecendo como 
devedores, e a partir daí já estão com os seus nomes negativados, poden-
do ter seus bens penhorados e suas contas correntes bloqueadas. E isto é 
lamentável, pois hoje já é consenso que o sócio minoritário não pode ser 
alcançado por este tipo de ação, assim como aquele que  nunca exerceu a 
administração da empresa e aquele que regularmente se retirou da socie-
dade antes de uma eventual dissolução irregular da empresa.

A Procuradoria deve ter muito cuidado quando incluir um Sócio ou 
Ex-Sócio para responder por uma dívida tributária, pois este fato poderá 
ensejar uma ação indenizatória contra o Fisco. Recentemente o STJ con-
denou um Advogado a indenizar uma pessoa que foi por ele indevidamen-
te incluída no pólo passivo de uma ação executiva, e por conta desta inclu-
são ele teve suas contas bancárias bloqueadas. Entendeu o STJ que a lei 
não oferece livre arbítrio ao exequente para “escolher quem se sujeitava à 
ação executiva, independente de quem seja o devedor vinculado ao título 
executivo”. E isto porque a sociedade tem vida e patrimônios próprios, 
não se confundindo com as pessoas dos sócios. O Código Tributário Na-
cional, em seu art. 135, inc. III, já define quem pode ser responsabilizado 
solidariamente por uma dívida de  uma sociedade, e mais especificamente 
no campo federal também já existe a Portaria PGFN nº. 180/2010 e a Por-
taria SRFB nº. 2.280/2010, que delimitam, de forma bem precisa, quem 
pode ou não ser demandado em uma execução fiscal. Fora destes precisos 
limites tem-se o abuso, e isto acontece com muita frequência, infelizmen-
te. Se há este limites legais, e mesmo assim se inclui indevidamente algum 
Sócio ou Ex-Sócio como executado para responder solidariamente por 
uma dívida tributária, não há como negar que o fato é repreensível, pois 
busca, na verdade, facilidades para o recebimento de supostos créditos 
por parte do Fisco, submetendo as pessoas a situações vexatórias, com 
emprego abusivo da ação executiva, direcionada contra pessoa que não 
era legalmente responsável pelo débito. Naquele caso do STJ os Minis-
tros entenderam que os sócios tiveram parte de seu patrimônio submetido 
a constrição, em razão da “astúcia” do credor; constataram haver “nexo 
casual entre o ato abusivo praticado pelo credor e os danos causados aos 
supostos devedores, com aborrecimentos que atingem a esfera pessoal de 
cada um”, e por fim a Turma entendeu que a indenização por danos morais 
era cabível, devendo ter como parâmetro o valor que fora bloqueado nas 
contas bancárias dos sócios, e que os danos materiais deveriam ser apura-
dos pelo Juiz de primeira instância.

 Se o STJ, em um caso específico, de natureza cível, entendeu desta 
forma, poderá fazê-lo também em um caso de natureza tributária, eviden-
temente.
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Coluna Jurídica

( * ) Marcelo N. Nogueira Reis
 (Advogado e Professor de Direito Tributário)
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O II Fórum Nordeste Logística da Associação dos Dirigentes de  
Marketing e Vendas da Bahia ADVB-BA, aconteceu entre os dias 20 e 
22 de agosto, na capital baiana.  Com tema “A logística joga o mercado 
para cima. Ou para baixo”, o evento abordou a importância da logística 
no Nordeste e no Brasil através de palestras e apresentações de cases de 
grandes empresas no âmbito nacional.

Durante os três dias, mais de 300 pessoas, entre estudantes, profis-
sionais, empresários e associados da ADVB, prestigiaram o evento. “A 
possibilidade de discutir as várias atribuições da logística e os projetos de 
infraestrutura, permitiu uma ampla visão do segmento e tornou o evento 
muito interessante”, afirma o gerente de Novos Negócios da Prumo Lo-
gística, Fernando Guerreiro, que aproveitou a ocasião para apresentar o 
novo Porto de Açu.

O evento contou com o patrocínio da Brasilgás, Columbia Nordeste 
e do Grupo TPC e o apoio institucional do Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas do Estado da Bahia – SETCEB e do Portal de No-
tícias Transporte Digital News.
Kangoo ZE 100% elétrico

O coquetel de lançamento do II Fórum foi marcado pela apresenta-
ção do primeiro veículo de carga 100% elétrico a entrar em operação de 
logística no Nordeste. Criado a partir da parceria do Grupo TPC, Natura 
e Renault, o modelo Kangoo ZE fará entrega dos produtos da Natura em 
Salvador e região metropolitana.

Durante o evento, o presidente da Associação Brasileira dos Ope-
radores Logísticos (Abol), César Meirelles, abordou as transformações 
vividas no setor de operadores logísticos nos últimos 25 anos. O diretor 
de operações e negócios da moderna operadora logística da Bahia, Co-
lumbia do Nordeste S.A, Murillo Mello, debateu a integração logística 
através dos portos secos e os gargalos que afetam este mercado. Já o 
Instituto Senai de Inovação em Logística apresentou, por Leonardo San-
ches de Carvalho, os desafios enfrentados para o desenvolvimento de 
uma logística urbana. À tarde, 100 participantes fizeram a visita técnica 
ao C-port, Terminal Portuário Cotegipe, do M Dias Branco com o Grupo 
TPC. Os temas Logística reversa de produtos pós-consumo – a cadeia 
de responsabilidades,  Logística de Distribuição a Granel e um case da 
Prumo Logística também foram temas abordados durante o evento.

II Fórum Nordeste Logística 
reuniu grandes cases
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MÃO DUPLA

ANIVERSARIANTES

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

OUTUBRO
03 –Hélcio R Faria – Expresso BR Transp Log Ltda.
08 – Regivaldo Rosa Correia – Log Transportes.
17 – Walter Harth – Transpirajá Transp Serv Ltda.
20 – Renato Vedovato – Empresa de Transp. Paraná Ltda.
21 – Adriano Lima – Jamef Transportes Ltda.
26 – Rafael G. Castro – Transpirajá Transp Serv Ltda.
27 – Carlos R. Vedovato – Empresa  Transp Paraná Ltda.
31 – Cristiane Santos – SUED Express Serviços Ltda.

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

DEZEMBRO
02 – José D. Carreira – Unitrans Transp.  Serv Ltda.
07 - Felipe J S Pieri - Bahia Xpress Org Logística Ltda
11 - Maria L.B. Nogueira – Transtap Transp. Ltda.
13 – Angélica S. Siqueira – Rajan Transp. Com. Ind. Ltda.
13 - Paulo França Cavalcanti - Brigada Verde
16 – Marcos Aurélio A Pereira – Papa-Léguas Motoboy
18 – Paulo Benevides Neto– Transbet Transp. Ltda
18 - André G. Castro - Transpirajá Transp Serv Ltda.
19 – Efigência A Cazini – Transparaná Transportes
23 – Carlos A Lauro – Transbiaga  S/A
28 – Ricardo M Souza – Poli Express Serviços Ltda.
30 – Ricardo L. Santana – Polimodal Transportes Ltda.

CONGRESSO 
TRÂNSITO & VIDA
A 9ª. edição do Congresso Brasileiro Trânsito & Vida 
será em Salvador, entre os dias 4 e 6 de novembro do 
ano que vem. Paralelamente acontecerá o 5º Congres-
so Internacional. Ainda não está definida a programa-
ção e o tema será decidido por meio de uma enquete 
no site www.fenasdetran.com.br

TRANSPOSUL
De 15 a 17 de julho, aconteceu a 16ª Feira e Congres-
so de Transporte e Logística – Transposul. Palestras, 
Fóruns e seminários fizeram parte da programação, no 
Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre.  Pro-
movido pelo Sindicato das Empresas de Transporte de 
Cargas e Logística no Estado do Rio Grande do Sul - 
SETCERGS, o evento contou com a presença de diver-
sos palestrantes e painelistas nacionais e internacionais, 
além de expositores de todo o Brasil e representantes de 
grandes empresas da cadeia de logística do País.

CONFERÊNCIA LOGÍSTICA
A Associação Brasileira de Logística - ABRALOG 
com o apoio da Reed Exhibitions e da Business to 
Group – B2G, realizou a 18° edição da Conferência 
Nacional de Logística, evento que ocorreu dentro da 
feira Movimat no período de 16 a 18 de setembro, no 
Expo Center Norte, em São Paulo. Dentre os temas que 
foram abordados, estavam Mobilidade Urbana e Ino-
vação em Distribuição; Plano Nacional da Logística 
Integrada; Inovação na Entrega e Multimodalidade; 
Planejamento da Distribuição Física; Tendências em 
Técnicas de Roteirização; Sustentabilidade e Logística 
Reversa; Condomínios Logísticos e Galpões Compar-
tilhados, entre outros.

Comunicamos o faleci-
mento, no último dia 12 
de agosto do fundador e 
ex-presidente do Sindi-
cato dos Transportado-
res Rodoviários Autô-
nomo de Bens do Estado 
da Bahia – SINDICAM-
-BA, Fernando Pereira 
de Lucena. 

NOTA DE FALECIMENTO

A competição Melhor Motorista de Caminhão do Brasil 
(MMCB), promovida a cada dois anos pela Scania para 
capacitar profissionais, bateu novo recorde de inscrições. 
Em sua quinta edição, o MMCB chegou à marca inédi-
ta de 65 mil motoristas inscritos, aumento de 38% em 
relação ao total obtido na edição anterior, que registrou 
47 mil competidores. “Alcançamos uma marca inédita, 
quase 20 mil inscritos a mais em relação à edição ante-
rior, o que mostra que a competição vem sendo reconhe-
cida por motoristas, embarcadores, empresas e patroci-
nadores. Todos engajados em educar, profissionalizar e 
valorizar essa categoria que conduz os quase 2 milhões 
de veículos transportadores de cargas que rodam todos 
os dias pelas estradas brasileiras”, afirma Rodrigo Ma-
chado, coordenador do MMCB. O Melhor Motorista de 
Caminhão do Brasil terá 28 fases regionais disputadas 
dentro de concessionárias Scania. A etapa de Feira de 
Santana, Bahia será nos dias 11  e 12 de outubro. 

FORMAÇÃO DE AUDITORES

SIMEA 2014 
Vinte dois meses após o anúncio oficial do Programa de 
Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Ca-
deia Produtiva de Veículos Automotores, o Inovar-Auto 
se apresenta ainda maior e mais complexo desafio para 
toda a cadeia automotiva nacional. Por esse motivo, com 
o tema-central “Inovar-Auto e a Evolução Tecnológica 
do Brasil”, o 22º Simpósio Internacional de Engenharia 
Automotiva – SIMEA 2014, promovido pela Associação 
Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA), o programa 
voltou a ser debatido nos dias 6 e 7 de agosto, no WTC 
Events Center, em São Paulo, uma oportunidade de se 
fazer um balanço parcial, com foco nas dificuldades, 
benefícios e consequente análise macro setorial da indús-
tria automobilística brasileira do futuro. O SIMEA 2014 
transformou o WTC Events Center no maior palco de 

exibição tecnológica e dedi-
cou três painéis ao programa 
de incentivo do governo, com 
a presença de mais de 1.100 
profissionais nos dois dias, 
entre engenheiros, especialis-
tas do setor, representantes do 
Governo, universidades, líde-
res empresariais e jornalistas 
do setor.

MISSA DIA MOTORISTA
A Federação Interestadual dos Trabalhadores em Trans-
portes Rodoviários do Nordeste (FITTRN) juntamente 
com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes In-
termunicipais de Cargas de Salvador - Sindicar realizou 
no dia 25 de julho, uma missa em louvor a São Cristó-
vão, padroeiro dos motoristas, em homenagem a todos os 
profissionais do setor, na Igreja Basílica da Conceição da 
Praia, em Salvador.

Nos dias 21 e 22 de agosto, foi ministrado o curso For-
mação de Auditóres Internos Norma ISO 9001:20008 
pelo auditor, consultor e instrutor Albano Moura. 
Promovido pela empresa Albano Falcão Moura Con-
sultoria e Treinamento, com o apoio do SETCEB, o 
curso contou com carga horária de 16 horas e abordou 
o histórico da Gestão da Qualidade, Conceitos e Re-
qusitos da Norma ISO 9001 2008 e 2011.

MMCB SCANIA

VI ENCONTRO JURÍDICO 
NORDESTE
Como tema central Representação Sindical e Repre-
sentatividade Política, foi realizado entre os dias 25 
e 26 de setembro, o VI Encontro Jurídico dos Sindi-
catos dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários 
do Nordeste, na cidade de Natal/RN. Realizado pela 
Federação Interestadual dos Trabalhadores em Trans-
portes Rodoviários do Nordeste, o evento contou com 
a participação do SETCEB, através de seu presidente 
Antônio Siqueira e da assessora jurídica trabalhista 
Alice Oliveira. 

SEMINÁRIO TECON
No dia 17 de setembro, o Terminal de Contêineres de 
Salvador reuniu alguns dos principais nomes ligados 
à atividade comercial marítima no III Seminário de 
Logística – Panorama e tendências para o transporte 
marítimo de cargas. O evento realizado no Hotel Ma-
tiz, em Salvador contou com assuntos sobre a diver-
sificação da matriz de transporte até as experiências 
bem-sucedidas em logística internacional, cabotagem 
e movimentação de cargas especiais.

FORMAÇÃO DO SEST SENAT
O Sest Senat está convidando empresas, federações 
e sindicatos do setor de transportes a apoiarem os 
dois projetos da instituição que buscam a formação, 
a qualificação e a inserção de novos profissionais no 
mercado de trabalho: o “Primeira Habilitação para 
o Transporte” e o “Habilitação Profissional para o 
Transporte”. O primeiro tem o objetivo de conceder, 
gratuitamente, a carteira nacional de habilitação a 50 
mil jovens de baixa renda e estimulá-los para que 
atuem no setor; o segundo está voltado à concessão da 
mudança de categoria da CNH para 50 mil motoristas, 
para as categorias C, D ou E. Maiores informações 
através do telefone (71) 3205.5900.
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FREIO DE MÃO

TECON
As cargas de exportação voltaram a registrar cresci-
mento no primeiro semestre de 2014 nas operações 
do Tecon Salvador – terminal de contêineres da ca-
pital baiana, administrado pelo Grupo Wilson Sons. 
O volume de contêineres cheios cresceu 11,4%. Os 
embarques de celulose foram os grandes responsáveis 
pela retomada das exportações no terminal, uma vez 
que o volume, que seguia em navios de carga solta, 
tem migrado para o contêiner nos últimos anos. Ainda 
entre as cargas mais movimentadas, despontaram em 
sequência os segmentos de químicos e petroquímicos 
e minérios. Outros produtos também esboçaram in-
cremento, como as especiarias e as frutas, em especial 
o limão embarcado no início desse ano. 

CONTINENTAL
A Continental, uma das maiores fabricantes de pneus 
do mundo, anuncia o lançamento do ContiHybrid 
LA3, voltado para o uso em ônibus e caminhões leves. 
Eclético, ele atende às demandas tanto do transporte 
de passageiros e de cargas nas longas distâncias como 
em pequenos trechos urbanos. Disponível na medi-
da 215/75 R17.5 na rede de revendedores oficiais da 
Continental de todo o país, o  ContiHybrid LA3  é um 
radial sem câmara que tem entre seus vários destaques 
uma alta quilometragem aliada a um elevado índice de 

NOVO CENTRO LOGÍSTICO SERÁ INSTALADO NO 
POLO INDUSTRIAL DE CAMAÇARI
O Polo Industrial de Camaçari ganhará um novo centro logístico e industrial para potencializar o 
desenvolvimento econômico desse marco na industrialização da Bahia. O Condomínio Logístico e 
Industrial BA51 será construído em um platô único com aproximadamente 390 mil m² e 227 mil m² 

de área locável, que estão divididos em 4 grandes blocos que variam entre 18 mil e 90 
mil m2. O módulo tipo galpão tem aproximadamente 6 mil m², pátio de espera com 72 
vagas para caminhões e estacionamentos com 164 vagas para veículos. A previsão para 
a geração de empregos é de 2.400 vagas diretas.
O bloco administrativo contará com restaurante, cozinha industrial, salas de reunião, 
auditório, vestiários, apoio, administração, etc. Todo o complexo possuirá ainda infra-
estrutura com uma portaria com 6 baias, apoio ao motorista, segurança 24h e combate 
a incêndio. Há previsão de construção de um heliporto. 
O condomínio terá pé direito de doze metros, uma doca para cada mil metros quadrados 
construídos, piso com capacidade para suportar carga de 12 toneladas nivelado a laser; 
pátio de manobras e previsão de gerador de energia individual e gerador para atender 
às áreas comuns. 
Cada módulo tipo de galpão do BA51 possui 10 docas elevadas e ainda 08 vagas de 
veículos privativas. A maioria dos módulos de galpões permite a possibilidade de uti-
lização cross-docking, outro diferencial que garante praticidade no embarque e desem-
barque de cargas. 

- Deus abençoe as mulheres bonitas, e as feias se sobrar
  tempo.

- De onde menos se espera é que não sai nada mesmo.

- Difícil não é viajar, é viver longe do lar.

- Eu não sou cobra, mas só ando envenenado.

HYUNDAI
O novo Hyundai Grand Santa Fe já está nas conces-
sionárias CAOA Hyundai de todo o Brasil. A nova 
versão do utilitário esportivo de grande porte vem 
complementar a linha de SUVs da marca, trazendo ao 
mesmo tempo todas as inovações da última geração 
do segmento em nível internacional. A Grand Santa 
Fe é 22,5 cm mais longo do que a Santa Fe já conhe-
cida dos clientes brasileiros. Apenas no entre eixo a 
Grand Santa Fe tem 10 centímetros a mais do que a 
Santa Fe, vantagem explorada pelos engenheiros da 
Hyundai para aumentar o espaço interno, capacidade 
do porta-malas e o conforto dos passageiros.

 A Ford traz ao mercado a linha 2015 do EcoSport 
com novidades e um realinhamento de versões ofe-
recendo seis catálogos. A proposta é ampliar o custo-
-benefício do utilitário esportivo líder do mercado 
brasileiro. As novas versões do ano-modelo do EcoS-
port visam proporcionar uma oferta segmentada e 
mais completa. Ela é formada por três catálogos com 
motor 1.6 Sigma Flex e transmissão manual (SE, Fre-

eStyle e Titanium) e três com motor 2.0 Duratec Flex 
(as automáticas PowerShift SE e Titanium, além da 
FreeStyle 4WD com transmissão manual de seis velo-
cidades). O modelo 2015 passa a vir de série, em toda 
a linha, com rodas de liga leve, espelhos retrovisores 
com piscas integrados, maçanetas externas pintadas e 
bagageiro de teto. Com esse "upgrade", o modelo de 
entrada agora é o SE e deixa de existir a versão S.

ECOSPORT O utilitário esportivo ix35 Flex já está sendo produzido 
na fábrica da CAOA Montadora de Veículos - Hyundai 
em Anápolis, Goiás. O requintado SUV representa um 
grande avanço da empresa no mercado brasileiro, sen-
do o quarto veículo fabricado na unidade goiana. Além 
deste, a montadora produz o utilitário esportivo Tucson 
Flex e os comerciais leves HR e o HD78. Com um in-
vestimento de R$ 600 milhões, a expectativa do Grupo 
CAOA é fabricar 24 mil unidades do modelo por ano.

1.000.000 DE VEÍCULOS
A Ford registrou a marca de 1 milhão de veículos mo-
vimentados no Terminal Portuário Miguel de Olivei-
ra, na Bahia. Este é o único porto privativo da Ford 
no mundo e destaca-se pela eficiência das operações 
logísticas da empresa no Brasil. O principal produto 
movimentado no terminal, em volume, é o EcoSport, 
exportado para vários países da América do Sul. Em 
breve, essa pauta será ampliada com o Novo Ka e o 
Novo Ka+, compactos globais que começaram a ser 
produzidos em Camaçari para atender a região. O to-
tal de movimentação desde 2005, quando foi inaugu-
rado, também inclui modelos produzidos na América 
Latina e vendidos no Brasil, como Focus, Ranger e 
Fusion, além das primeiras versões do New Fiesta.
Em menor escala, há o Edge vindo do Canadá.
 

recapagem. Ele pertence à 
terceira geração de pneus 
da marca e pode ser apli-
cado em todos os eixos.
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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
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