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Transportadoras baianas 
reajustam salário em 8,34% 

Desde o dia 1º de maio, os empregados das empresas de transpor-
te de cargas da Bahia estão recebendo seus salários com 8,34% 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 receber R$ 1.166,00, motoristas de 6 a 15 tone-
ladas, R$ 1.343,00 e motoristas acima de 18 toneladas, R$ 1.604,00. 
Saiba mais detalhes na página 3.

Lei dos Caminhoneiros  
é regulamentada

No dia 17 de abril o governo 
regulamentou a Lei dos Cami-
nhoneiros, sancionada no iní-
cio de março. As novas regras 
já estão valendo. Pág. 3

SE T C E B



Editorial

BAHIA TRANSPORTE - Informativo do SETCEB - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Estado da Bahia. Presidente: Antônio Pereira de Siqueira.
Vice-Presidente: Benedito Teles Santos. Diretor Secretário: Daguimar Alves Martins. Diretor Tesoureiro: Tescon Rodrigues Nogueira e Diretor Suplente: Rogério de Sou-
za. Conselho Fiscal: Miguel Diz Gil, Tatiana Rodrigues Nogueira Oliveira e George Antonio de Almeida Freire. Conselho Fiscal – Suplente: Helder Alves de Carva-
lho. Edição: Nilza Vaz Guimarães, Mtb 2724 -E-mail:publinil@uol.com.br. Tel. (71) 3525.0777 Diagramação e Computação Gráfica: Helida Rocha. Fotolitos e Impressão:
Bureau Gráfica e Editora. As sugestões para este jornal devem ser enviadas para a Av. Estados Unidos, 27 - Ed. Cidade de Aracajú - Sala 818 - Comércio - Salvador, BA,
CEP 40.010.020 Tel.:(71) 3525.0788 - Fax: (71) 3525.0770 - E-mail: secretaria@setceb.com.br A distribuição do Bahia Transporte é feita pelo SETCEB e a 
 versão digital pode ser visualizada no site www.setceb.com.br.

Bahia TransportePágina 2

O governo federal anunciou no início de junho, mais uma 
etapa de concessões como parte do PIL (Programa de Investi-
mento em Logística). O plano contempla concessões nos mo-
dais rodoviário, ferroviário, portuário e aéreo.

Segundo o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, o 
objetivo é "aumentar a competitividade da economia, escoar 
com eficiência a crescente produção agrícola e reduzir os cus-
tos de logística para a indústria".

Em rodovias, serão R$ 66,1 bilhões. Vão ser leiloados 11 
trechos, já a partir de 2015. Em ferrovias, serão R$ 86,4 bi-
lhões. Já o setor portuário receberá R$ 37,4 bilhões. Os aero-
portos, R$ 8,5 bilhões.

O plano inclui concessões que já haviam sido anunciadas 
pelo governo federal, cujos leilões ocorrerão somente neste 
ano. É o caso de cinco trechos rodoviários e do primeiro bloco 
de arrendamentos em portos organizados, que inclui 29 áreas.

Dos recursos, R$ 69 bilhões devem ser aplicados até 2019. 
O restante ocorrerá após esse prazo.

O presidente da CNT (Confederação Nacional do Transpor-
te), Clésio Andrade, parabeniza o governo pelo anúncio feito 

Novo pacote de concessões de infraestrutura

em investimentos em infraestrutura no país. “Porém, a CNT 
quer mais investimentos em infraestrutura. Nosso plano calcu-
la que o valor necessário é de cerca de R$ 1 trilhão”, destacou 
o presidente.

EXPEDIENTE

Antônio P. de Siqueira
Presidente

Nosso Brasil está vivendo um momento muito delica-
do quando se trata de educação. 

 Desde que foi instituído o programa governamental de 
não repetição de ano pelos alunos do ensino básico, nossas 
crianças passaram a piorar e muito nos quesitos de conhe-
cimento, principalmente na língua portuguesa.

 Portanto, estamos a muitos anos fazendo com que 
nossas crianças passem de ano, porém nada sabem. E a 
consequência vem quando os mesmos pretendem entrar 
na faculdade fazendo os vestibulares, e aí é que o bicho 
está pegando... Imaginem que até os bacharéis em Direito, 
estão tendo dificuldades com a língua portuguesa, logo es-
tes profissionais que deveriam saber, e muito bem, nossa 
língua. Infelizmente nosso país com esta de não repetição 
de ano, está entrando numa situação complicada, à qual 
não sabemos onde vai parar. Razão que poucos passam na 
prova da OAB.

 Cotas para entrar em faculdade deveriam ser pela qua-
lidade de notas conseguidas e não por cor, credo ou raça... 
Não podemos colocar no mercado pessoas incompetentes, 

pois se não for pelas melhores notas, estas pessoas podem 
até se formar, mas com certeza, vão continuar sendo por-
teiros de prédios. Todos os países no mundo que investi-
ram em educação estão hoje colhendo os bons frutos, mas 
com certeza pela qualidade das pessoas formadas e não 
pela quantidade de pessoas formadas, sem o mínimo co-
nhecimento para adentrar ao mercador de trabalho, pois 
hoje só vencem os competentes.

 O nosso setor de transporte no passado admitia pes-
soas semianalfabetas para trabalhar como ajudante ou 
carregador de caminhão, hoje já não pode mais, pois o 
mercado mudou muito e estas pessoas não tem mais cam-
po para o trabalho. No mundo em que estamos vivendo 
onde praticamente cada brasileiro tem um celular, não 
tem mais lugar para analfabetos e muito menos para in-
competentes.

 Portanto, o nosso governo muda sua política de ensino 
no Brasil ou esta educação acaba com o Brasil do futuro... 
Não podemos mais viver no mundo do “control Z”, onde 
se cola tudo e não se lê nada...
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Desde o dia 1º de maio, os empregados das em-
presas de transporte de cargas da Bahia estão receben-
do seus salários com 8,34% de aumento. Este acordo 
foi feito entre o SETCEB e a Federação dos Trabalha-
dores que representa todos os sindicatos da categoria. 
Com o aumento salarial, os motoristas que trabalham 
com carga seca até 6 toneladas passaram a receber R$ 
1.166,00, motoristas de 6 a 15 toneladas, R$ 1.343,00 
e motoristas acima de 18 toneladas, R$ 1.604,00. Os 
motoristas que trabalham com carga líquida inflamá-
vel, químicos e petroquímicos a granel até 6 toneladas 
passaram a receber R$ 1.188,00, de 6 a15 toneladas, 
R$ 1.368,00 e acima de 18 toneladas R$ 1.635,00. Os 
ajudantes passaram a receber R$ 878,00 e os conferen-
tes R$ 914,00. Para as demais funções, empregados em 
escritório das empresas do setor, vendedores e outros 
não beneficiados pelo salário normativo/piso, foi asse-
gurada a correção de 8,34% a ser aplicada em 1º de 
maio de 2015, independente da faixa salarial em que 
estejam enquadrados, sobre os salários praticados até 
30 de abril de 2015. 

No dia 17 de abril o governo regulamentou a Lei 
dos Caminhoneiros, sancionada no início de março. 
As novas regras já estão valendo. Uma das mudanças 
da nova lei, que era reivindicação dos caminhonei-
ros, é a isenção de pedágio para cada eixo suspenso 
de veículos que circularem vazios.

A lei que entrou em vigor também determina a 
ampliação de pontos de parada para descanso, a jor-
nada de trabalho de até 12 horas, o tempo máximo 
de direção foi ampliado para até cinco horas e o re-

Transportadoras baianas reajustam 
salário em 8,34% 

Regulamentada lei dos caminhoneiros
pouso dos caminhoneiros. De acordo com o decreto, 
caberá ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran) 
regulamentar modelos de sinalização, de orientação 
e de identificação dos locais de espera, de repouso e 
de descanso dos motoristas.
PAGAMENTO ELETRÔNICO DE FRETE

A ANTT publicou resolução no que se refere ao 
PEF (Pagamento Eletrônico de Frete). De acordo 
com ANTT, a cobrança foi transferida para o contra-
tante do serviço de frete. 

Adicional de Função: O empregado que exercer a 
função de motorista de veículo denominado “Bi-Trem” 
(cavalo mecânico e dois semi-reboques) receberá adi-
cional de função correspondente a 10% e os denomi-
nados “Treminhão” (cavalo mecânico e três sem-rebo-
ques) receberá adicional de função correspondente a 
25% do piso salarial estipulado para motorista de carre-
ta. Em ambos os casos já está incluído o repouso sema-
nal remunerado. Este adicional será devido no período 
em que a atividade for exercida e não será incorporado 
à remuneração quando o empregado for destituído des-
sa função ou atividade. 

Outros Benefícios: Todas as empresas estão obri-
gadas a pagar a Participação no Lucro e/ou Resultado 
- PLR, no valor mínimo de R$ 326,00. O seguro tam-
bém é obrigatório no valor de R$ 9 mil para ajudantes, 
conferentes e carregadores, enquanto que para moto-
ristas e demais empregados o valor do seguro é de R$ 
18 mil. Em caso de falecimento do empregado, será 
pago pela apólice de seguro, ao dependente legalmen-
te identificado, auxílio funeral, conforme exigência da 
nova lei do motorista 13.103/15.
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As rodovias federais brasileiras têm quase dois mil 
pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e ado-
lescentes. O levantamento é da PRF (Polícia Rodoviária 
Federal), em parceria com a Secretaria de Direitos Huma-
nos da Presidência da República, a Organização Internacio-
nal do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a ONG 
Childhood Brasil e algumas entidades do setor privado. O 
estudo contabiliza informações levantadas entre 2013 e 
2014. 

São considerados pontos vulneráveis ambientes ou esta-
belecimentos onde foram encontradas características como 
prostituição, pouca iluminação, ausência de vigilância e 
consumo de bebidas alcoólicas. O objetivo do projeto Ma-
pear é ajudar na formulação de estratégias para combater 
o crime.

As denúncias feitas por quem percorre as rodovias e 
identifica a prática também são fundamentais para que as 
autoridades possam agir, afirma a presidente da Comis-
são Nacional de Direitos Humanos da PRF, Márcia Frei-
tas Vieira. “Eu costumo dizer que os caminhoneiros são os 
nossos olhos e os nossos ouvidos nas rodovias, porque a 
polícia não tem como estar as 24 horas do dia ao longo de 
todos os quilômetros de rodovias. Então, a gente pede que 
denunciem”. Conforme Márcia, a denúncia tem o anonima-
to garantido, é gratuita e pode ser feita a qualquer hora do 
dia por qualquer meio: orelhão, celular, telefone fixo. 

Entrou em vigor no dia 21 de maio a lei que regula e disciplina a ativi-
dade de desmontagem de veículos. A norma foi sancionada pela presidente 
Dilma Rousseff com prazo de um ano para entrar em vigor.

Segundo a lei, os estabelecimentos deverão abastecer o banco de dados 
com informações sobre as peças removidas. Os veículos poderão ser des-
montados somente depois que for dada a baixa junto ao Detran (Departa-
mento de Trânsito). Os desmanches deverão ser registrados junto ao órgão 
de trânsito, possuir alvará de funcionamento e estar regular no Registro 
Público de Empresas. 

De acordo com o assessor de segurança da NTC&Logística, coronel 
Paulo Roberto de Souza, a norma deve ajudar no combate ao furto e roubo 
de cargas e veículos. “Quando desmanchadas, as peças entram numa cadeia 
controlada, e aquilo que não se aproveita é encaminhado para um local 
seguro, do ponto de vista ambiental. Você controla o estabelecimento e o 
fluxo das peças”. Conforme ele, uma legislação semelhante que passou a 
vigorar em agosto de 2014, em São Paulo, já resultou no fechamento de 
mais de 600 desmanches irregulares, e os reflexos já aparecem na redução 
dos furtos de veículos.  

As empresas que descumprirem as exigências deverão pagar multa de 
R$ 2 mil a R$ 8 mil. 

Instalação do Tag Siniav 
foi prorrogado para 2016

Foi prorrogado para 1º de janeiro de 2016, o início 
do Emplacamento Eletrônico - Sistema Nacional de 
Identificação Automática de Veículos (SINIAV) para 
que veículos nacionais e importados possam ter ins-
talado o “TagSiniav”. O adiamento foi decidido na 
reunião do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) 
do dia 17 de junho e tem como objetivo a prevenção, 
fiscalização e a repressão ao furto e roubo de veículos 
e de cargas no país.

O sistema consiste na identificação de veícu-
los por radiofrequência, por meio de dispositivo de 
identificação eletrônico instalado no veículo, antenas 
leitoras, centrais de processamento e sistemas infor-
matizados de monitoramento. A instalação do “Tag-
Siniav” na frota nacional obedecerá a um cronograma 
com início em 1º de janeiro de 2016.

Rodovias Federais têm dois mil pontos
vulneráveis à exploração sexual infantil

18 de maio – Dia Internacional de Combate à Exploração Sexual  
de Crianças e Adolescentes

Entra em vigor lei que regula e disciplina  
desmontagem de veículos

A Chil-
dhood Brasil 
e o Programa 
Na Mão Certa 
lançam o Ciclo 
de Workshops 
Regionais 2015 
para formação 
de pontos fo-
cais e multi-
plicadores.As 

NA MÃO CERTA EM SALVADOR

oficinas apontam o caminho para a empresa atuar de manei-
ra estratégica e efetiva por uma infância livre de exploração 
sexual nas rodovias brasileiras. Facilitam os entendimentos 
práticos do passo a passo e oferecem ferramentas para o de-
senvolvimento de ações.

No último dia 13 de maio, foi a vez de Salvador receber 
o Programa Na Mão Certa. O workshop realizado nas insta-
lações do SETCEB ficou a cargo da consultora do Programa, 
Eva Dengler, que trocou experiências com os colaboradores 
de diversas empresas da região, e que unidas pelo mesmo 
propósito, irão dar visibilidade à luta pela garantia dos direi-
tos e proteção de meninas e meninos, compartilhando dados, 
distribuindo material e sensibilizando todos os funcionários, 
bem como a comunidade.
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A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) 
estabeleceu em portaria que a partir do dia 22 de junho os radares 
notifiquem os motoristas de caminhões que circulam fora dos horá-
rios estabelecidos nas vias identificadas como Áreas de Restrição a 
Circulação (ARC). 

As ARCs foram definidas através de um decreto municipal re-
gulamentado em 2013. Segundo o decreto, o trânsito de caminhões 
e tratores é proibido em 19 pontos da cidade nos períodos entre 6h 
e 10h, de segunda a sábado; entre 17h e 20h, de segunda a sexta-
-feira; e entre 9h e 20h, aos sábados, domingos e feriados na orla de 
Salvador. Além de não transitar, os caminhões e tratores não podem 
estacionar, parar ou fazer carga e descarga nesses locais.

Desrespeitar os horários de circulação nas ARCs é considerado 
infração média, e custa ao motorista quatro pontos na carteira  e mul-
ta de R$ 85,13. 

A ideia é que, com a priorização das principais vias da cidade 
para outros usos, o trânsito melhore nesses horários. “Quem passa 
nas principais vias em horários de pico observa o impacto negativo 
que esses veículos podem ter.  A fiscalização da lei vai ajudar na me-
lhoria da eficiência do trânsito da cidade”, defende Fabrizzio Muller, 
superintendente da Transalvador.

Para o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de 
Cargas do Estado da Bahia – SETCEB, Antônio Siqueira, a fiscaliza-
ção é positiva. “Há uma lei da prefeitura que estabelece os horários, 
há um acerto com os estabelecimentos de uso de veículos menores 
em determinados horários, mesmo assim há quem burle isso e é uma 
concorrência desleal”, explica Siqueira, que ainda chama a aten-

A ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres prorrogou 
o prazo de validade dos certificados de RNTRC - Registro Nacio-
nal de Transportadores Rodoviários de Cargas. Todos os registros 
com data de vencimento compreendida entre os dias 31/05/2015 e 
30/07/2015 tiveram seu vencimento prorrogado para 31/07/2015, nos 
termos da Resolução ANTT nº 4.490/ 2014.

A medida visa garantir a continuidade do exercício da atividade 
de transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante 
remuneração, não demandando nenhuma ação por parte dos transpor-
tadores.

As novas regras e documentos necessários para inscrição e manu-
tenção no RNTRC e o cronograma de recadastramento serão divulga-
dos por meio do site da ANTT, http://www.antt.gov.br/

Radares de Salvador passaram a notificar
caminhões irregulares 

ção para a economia que o poder público pode fazer com a medida. 
“Quando melhora o trânsito, impedindo o jeitinho brasileiro, quer di-
zer que precisaremos de menos obras no trânsito”, conclui.

RADARES
Os equipamentos serão os mesmos já utilizados para outro tipo de in-

fração, como excesso de velocidade. Os radares serão programados para 
identificar, através da informação da placa, o tipo do veículo.  “Estamos 
modernizando os equipamentos para que eles sejam mais eficientes no 
controle do tráfego”, afirma o superintendente.

VUC´S DEVEM SER CADASTRADOS
Os motoristas dos Veículos Urbanos de Carga, considerados cami-

nhões de pequeno porte (com menos de 6,5 metros de comprimento e 2,2 
metros de largura), precisam cadastrar os veículos na Transalvador para 
ter direito a transitar nessas vias. Veículos maiores, que não tem permis-
são para trafegar nesses horários, não precisam passar pela vistoria.

“Criamos uma espécie de lista branca de veículos que são classifica-
dos como caminhões para o Detran/BA, mas que estão dentro das medi-
das que são permitidas para trafegar nas Áreas de Restrição da cidade”, 
explica  Muller.

A Transalvador não cobra taxas pela vistoria, que tem validade de 
um ano.

 . 
MULTAS

No ano passado, 778 motoristas foram multados por circularem nas 
ARCs fora dos horários permitidos. Grande parte dessas multas ocorre 
em operações de fiscalização da Transalvador — 41% a menos do que 
no ano anterior, ano em que a portaria entrou em vigor, quando 1.326 
motoristas de caminhão foram autuados. 

ANTT PRORROGA PRAZO DE 
VALIDADE DO RNTRC
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A Secretaria Executiva do Ministério dos Transportes publicou 
portaria aprovando o Regimento Interno do Fórum Permanente para 
o Transporte Rodoviário de Cargas no âmbito desta pasta. O seu ob-
jetivo é discutir e oferecer medidas técnicas para aperfeiçoar o trans-
porte rodoviário de cargas, que contará com representantes do Mi-
nistério dos Transportes, da ANTT (Agência Nacional de Transportes 
Terrestres), do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes), transportadores autônomos, empresas de transportes e 
embarcadores de cargas. O colegiado estrutura-se em Plenário, Coor-
denação, Secretaria-Executiva e Grupos Técnicos. Dentre as atribui-
ções dos membros, destaca-se: contribuir com suas experiências para 
alcançar as melhores soluções das demandas submetidas, participar 
das reuniões e debater as matérias em exame, propor e requerer es-
clarecimentos para apreciação das matérias, compor grupos técnicos, 
relatar processos e elaborar notas técnicas, quando designado pelo co-
ordenador. As reuniões do Fórum ocorrerão, ordinariamente, de acor-
do com o calendário previamente aprovado ou quando convocado, 
extraordinariamente, por seu coordenador.

No dia 17 de junho, a Comjovem Bahia – Comissão de Em-
presários e Executivos do SETCEB – Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas do Estado da Bahia completou sete 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, 

Coordenadores e vices de diversos núcleos da ComJovem – Co-
missão de Jovens Empresários e Executivos do Setor de Transporte 
de Cargas de todo país marcaram presença no VII Congresso Técnico 
Olhar Empresarial, realizado em Brasília, no dia 28 de abril. Entre os 
coordenadores, estava presente o coordenador da Comjovem Bahia, 
Rogerio Souza.

O Congresso contou com palestras sobre Gestão de Negócios, 
Desenvolvimento Profissional e Responsabilidades das Lideranças.
Durante a abertura do evento, o presidente da NTC&Logística (As-
sociação Nacional do Transporte de Cargas & Logística), José Hélio 
Fernandes, salientou a importância do papel do jovem no futuro do 
setor e na gestão de negócios de suas empresas.

 

Foi realizado com muito sucesso o II Encontro Regional Comjo-
vem São Paulo, no Grande Hotel Campos do Jordão, nos dias 21 a 23 
de maio. O evento reuniu jovens empresários e executivos ligados aos 
sindicatos filiados à FETCESP e lideranças do setor no Estado e de ou-
tras regiões do País. O coordenador e a vice-coordenadora da Comjo-
vem Bahia, Rogério Souza e Gabriela Andrade, prestigiaram o evento.

Na ocasião foram proferidas algumas palestras, entre elas, os ser-
viços oferecidos pelo SEST SENAT e o Recadastramento no Registro 
Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas (RNTRC).

Para debater o posicionamento das lideranças em movimen-
tos de paralisação dos caminhoneiros, foram convidados o presi-
dente da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística 
(NTC&Logística), José Hélio Fernandes, e o diretor da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT), Geraldo Vianna. Um dos pontos abor-
dados envolveu a responsabilidade civil dos empresários nestes movi-
mentos. 

O encerramento do evento ficou por conta da palestra motivacional 
“Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez”, apresentada por Ste-
ven Dubner, especializado em esporte para as pessoas com deficiência 
no Brasil e nos Estados Unidos.

Comjovem Bahia
completa mais um ano de vida

além de promover a integração entre os mesmos, criando laços de 
amizade, troca de informações e networking, a Comjovem Bahia 
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 negócios com 
fornecedores também fazem parte das ações da Comjovem Bahia.

Ministério dos Transportes cria
 Fórum Permanente para o TRC

Comjovem Bahia participa de 
Encontro Regional

Gestão e responsabilidades  
do empresário
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MAIO AMARELO 
O Maio Amarelo, movimento internacional que surgiu no 

Brasil e se espalhou, tomou as ruas, escolas, entidades pú-
blicas e privadas, conquistando novos apoios e parceiros e 
sensibilizando a sociedade como um todo, para colocar em 
evidência o debate sobre a questão da segurança no trânsito, 
ações de prevenção de acidentes e de mortes nas vias e muita 
conscientização para que haja um trânsito mais seguro.

O Brasil está entre os 10 países mais violentos no trânsito, 
de acordo com relatório da “Global Status Reporton Road Sa-
fety 2013”, da ONU (Organização das Nações Unidas), que 
mostra o número de mortes de 183 países.O Brasil ocupa a 4ª 
posição entre aqueles que mais registram mortes no trânsito, 
ficando apenas atrás da Índia, China e Nigéria.

De acordo com dados do DPVAT (Seguro de Danos Pes-
soais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres), 
mais conhecido como Seguro Obrigatório, em 2013, foram 
mais de 52 mil indenizações pagas por mortes no trânsito. E 
esse número sobe para mais de 700 mil indenizações, compu-
tando-se os feridos e sequelados.

SÍMBOLO
O laço usado como símbolo do Maio Amarelo já é um 

velho conhecido, utilizado também em outros movimentos. 
A cor amarela foi escolhida por ser a cor de advertência no 
trânsito. 

É possível atingir zero acidentes envolvendo caminhões? 
Sim. Esta foi a resposta das transportadoras que participaram 
do Seminário Volvo Zero Acidentes realizado em Salvador, no 
dia 18 de junho, pelo Programa Volvo de Segurança no Trân-
sito (PVST) e pelo Grupo Gotemburgo, concessionário Volvo 
na região. 

“A meta Zero Acidentes é uma realidade na empresa des-
de 2007”, afirma Leandra Alves, gerente de Meio Ambiente, 
Segurança e Qualidade da Concórdia Transportes, especiali-
zada em cargas perigosas. A executiva conta que a empresa 
tem um programa de segurança consolidado, baseado em três 
pilares: treinamentos constantes em segurança para os mo-
toristas; estabelecimento e fiscalização de regras de controle 
de velocidade e comportamento; e reconhecimento das metas 
alcançadas”. 

A XPress Logística também investe em segurança. A trans-
portadora tem uma série de ações e investimentos com este 
foco, tanto em educação e treinamentos quanto em tecnologia 
embarcada nos caminhões. “A meta de chegar a zero aciden-
tes é um sonho que todo mundo está trabalhando para tornar 
realidade. É um caminho sem volta. Não tem como calcular o 
valor de uma vida”, afirma Rogério de Souza, diretor da XPress 
Logística e coordenador da Comjovem Bahia. 

Uma das medidas que podem ajudar as empresas a reduzir o 
número de acidentes envolvendo seus veículos é a ISO 39001, 
certificação que estabelece critérios para a implementação de 
um sistema de gestão de segurança viária nas empresas.  “O 
objetivo é que as empresas melhorem sua gestão de segurança 
no trânsito, baixando a acidentalidade e melhorando a própria 
produtividade, em função da redução de acidentes”, argumenta 
J Pedro Corrêa, especialista em segurança no trânsito e consul-
tor do PVST. 

De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, as ro-
dovias federais da Bahia ocupam o segundo lugar no ranking 
nacional de mortos em acidente. Em 2014, foram registrados 
10.346 que deixaram 798 mortos, ou seja, um índice de 2,2 
mortes por dia.  Deste total, 2.073 acidentes envolveram cami-
nhões e resultaram em 208 vítimas fatais, o que corresponde a 
26% das mortes por acidentes nas rodovias federais do Estado. 

“Além de poupar vidas, a gestão da frota com foco na se-
gurança viária traz ganhos para o negócio. O transportador não 
fica com o caminhão parado, não perde o prazo de entrega e 
ainda preserva a imagem da empresa”, afirma Ricardo Pamplo-
na, presidente do Grupo Gotemburgo. 

Seminário Volvo discute medidas para
reduzir acidentes com caminhões

“A redução do número de acidentes envolvendo caminhões 
é decisiva para a sustentabilidade econômica das transportado-
ras e valorização do transporte rodoviário de cargas”, afirma 
Anaelse Oliveira, responsável pelo Programa Volvo de Segu-
rança no Trânsito. 

Zero Acidentes - O Zero Acidentes é a visão de segurança 
do Grupo Volvo que tem como ideal de futuro  zero acidentes 
envolvendo seus veículos.  Em 2014, a Volvo adotou a visão de 
Zero Acidentes no Brasil, e direcionou as ações do Programa 
Volvo de Segurança Trânsito (PVST) para o transporte de carga 
e passageiros, com foco na redução de acidentes com veícu-
los comerciais e na valorização dos profissionais de atuam no 
setor.  Há 28 anos, o PVST mobiliza a sociedade em busca de 
soluções para diminuir os acidentes de trânsito no Brasil.
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As atrativas ofertas de caminhões seminovos da SelecTrucks com garantia de 
até 12 meses, ganham cada vez mais relevância entre as ações criadas pela Merce-
des-Benz para estimular a aquisição de veículos pelos clientes. Em 18 meses, aproxi-
madamente 680 caminhões novos foram vendidos pela montadora a partir de negó-
cios com caminhões usados. Criada em setembro de 2013 – com uma loja em Mauá, 
na Região Metropolitana de São Paulo – esta unidade de negócios do Grupo Daimler 
está expandindo sua atuação no mercado brasileiro. Além de projetar mais uma loja, 
em Minas Gerais, prevê a criação de postos avançados em concessionários, com 
consultores especializados para atendimento focado nessa modalidade de venda.

“Nos últimos anos, o segmento de caminhões usados vem crescendo de forma 
consistente no Brasil. Em sintonia com este movimento do mercado, a SelecTrucks 
oferece excelentes oportunidades para o cliente trocar o seu veículo por um zero 
km ou por um mais novo. A SelecTrucks também tem colaborado para um maior 
volume de serviços e de peças, gerando mais resultados para a empresa e para nossos 
concessionários”, afirma Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas, Marketing e 
Pós-Venda de Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil”. 

Iveco inaugura Campo de Provas em Sete Lagoas

 
A Iveco instalou, numa área de 300 mil metros quadrados dentro de 

seu complexo industrial em Sete Lagoas (MG), três pistas de testes para 
validar sua linha de produtos, dos leves aos pesados, e ainda veículos 
de defesa, como o Guarani.O Campo de Provas conta com uma pista de 
alta velocidade, do tipo oval, com 1.650 metros de extensão, uma pista 
para teste de ruído e um circuito projetado para atender a demanda dos 
veículos comerciais e para o Guarani, completam o empreendimento. “Os 
testes dinâmicos, ou seja, que envolvem a movimentação dos nossos ve-
ículos, já podem ser feitos totalmente nas nossas dependências”, afirma 
Darwin Viegas, diretor de Engenharia de Desenvolvimento do Produto. 

SelecTrucks alavanca a venda de  
caminhões Mercedes-Benz

SPRINTER STREET 
GANHA MAIS POTÊNCIA 

A Mercedes-Benz lança no mercado brasileiro uma nova versão de seus 
consagrados furgões e chassis da linha Sprinter 311 CDI Street. O grande des-
taque desse lançamento é a nova classe de potência do motor da Sprinter 311 
CDI Street. Atendendo às demandas dos clientes e do mercado, o consagrado 
OM 651 CDI ganhou 12% a mais de potência (129 cv, contra 114 cv da versão 
anterior) e 7% a mais de torque (30,5 kgfm@1200-2400 rpm, frente a 28,5 
kgmf da versão anterior). Isso significa melhores arrancadas e retomadas, com 
mais agilidade no trânsito e maior rapidez nas entregas.

Volvo lança versão atualizada de 
articulados

A Volvo ConstructionEquipment está apresentando no Brasil e em 
toda a América Latina a atualização dos caminhões articulados da sé-
rie F. A linha é formada pelos caminhões A25F, A30F, A35F e A40F,  
além das versões A35FS e A40FS. São muitas as modificações feitas na 
linha de articulados. A começar pelo novo visual, mais arrojado e atual. 
O visual ficou igual ao dos equipamentos da série G de caminhões arti-
culados, comercializada nos Estados Unidos e na Europa, com o mesmo 
design para todas as máquinas. Os caminhões articulados também manti-
veram as importantes funções que garantem elevada produtividade. Com 
o sistema Contronic, os operadores podem ajustar o ângulo máximo de 
basculamento. 

Ford anuncia lançamento 
de novos caminhões

A Ford anunciou o lançamento de seis novos caminhões este ano, am-
pliando a sua linha de veículos comerciais para o mercado. O anúncio foi 
feito por Steven Armstrong, presidente da Ford América do Sul, durante a 
comemoração da produção de 400.000 caminhões na Fábrica de São Ber-
nardo do Campo, SP,  desde o início de operação, em 2001, da unidade 
dedicada a veículos desse segmento. Steven Armstrong destacou a visão 
global da Ford no negócio de caminhões, com operações na América do 
Sul, América do Norte, Europa e futuramente na China. “Nos últimos anos, 
realizamos importantes investimentos em caminhões e agora, teremos no-
vos produtos, entre os quais versões automáticas que garantem mais con-
forto ao motorista e um caminhão com configuração 8×2,  que permite 
maior rendimento em determinadas operações”, afirmou.

Scania expõe três caminhões 
na M&T Expo

A Scania participou da M&T 2015 com três caminhões e um motor 
industrial. No espaço Scania estavam expostos os caminhões P 310 8×4 
(betoneira), G 440 8×4 e um Streamline Highline R 620, que pode ser uti-
lizado em diversas operações rodoviárias. O motor industrial estacionário 
DC13 74A serve para diversos tipos de aplicações severas, especialmente, 
no setor de construção em equipamentos originais ou repotenciamento.O 
P 310 8×4 tem redução nos cubos dos eixos traseiros sendo indicado para 
operações de construção urbana com caçambas e betoneiras, tendo PBT de 
39 t. A Scania é a única fabricante a comercializar a caixa de câmbio auto-
matizada, o Scania Opticruise, para a faixa de 310 cv de potência. 

Uma das mais completas estruturas do Brasil para testes em veículos 
comerciais e de defesa já está em funcionamento em Minas Gerais, mais 
precisamente em Sete Lagoas, no complexo Industrial da Iveco. A marca 
inaugura seu Campo de Provas, adicionando nas suas dependências mais 
um valioso instrumento para assegurar a qualidade final para os clientes 
de todas as linhas de produtos fabricadas no local.

ESTRUTURA

“Nosso objetivo é tornar ainda melhor o processo final de validação 
dos produtos, desde a linha de veículos leves até o blindado Guarani, com 
a realização de aproximadamente três mil testes anuais, que comprovam 
qualidades como a durabilidade e a robustez dos veículos que oferecemos 
aos nossos clientes. De tão completa, a estrutura será também utilizada para 
a validação de produtos comercializados pela Iveco em outros países da 
América Latina”, diz Marco Borba, vice-presidente da Iveco para a Amé-
rica Latina.

Ao todo, foram investidos R$ 24 milhões para o projeto se tornar 
realidade. O valor integra o montante de R$ 650 milhões anunciado re-
centemente pela Iveco em um grande projeto de incremento de compe-
titividade.
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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

Coluna Jurídica

Obrigatoriedade do 
extintor ABC é adiada para outubro

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) atendeu ao pedido do mi-
nistro das Cidades, Gilberto Kassab, apresentado ao Departamento Na-
cional de Trânsito (Denatran), para prorrogar por mais 90 dias a obrigato-
riedade do uso dos novos extintores veiculares do tipo ABC. A decisão foi 
tomada durante a reunião do Conselho no dia 17 de junho. O motivo para 
essa prorrogação seria para atender a um pedido da ABIEX - Associação 
Brasileira das Indústrias de Equipamentos Contra Incêndio e Cilindros 
de Alta Pressão, sob alegação da falta de tempo hábil para abastecer o 
mercado.

Em sua 7ª etapa, o Circuito AUTOTRAC passou por Luís Eduardo Ma-
galhães, oeste da Bahia, no dia 10 de junho e apresentou dois grandes lança-
mentos de 2014, resultados de parcerias estratégicas, que foi o FORDTRAC 
e o CYBERFLEET em parceria com a FORD e a PIRELLI respectivamente.

“Gosto muito de encontrar os clientes e ouvir diretamente deles quais as 
suas necessidades, desejos e dúvidas. Da mesma forma, gosto de apresentar 
pessoalmente as novidades que desenvolvemos na AUTOTRAC e por isso 
não abro mão de participar de todas as etapas do Circuito, desde a primeira 
há quase 12 anos atrás”, conta o presidente Nelson Piquet.

O Circuito AUTOTRAC teve sua primeira edição no ano de 2001, na 
cidade de Salvador/BA, e até 2007 percorreu mais de 150 cidades brasileiras 
divulgando as mais modernas tecnologias de comunicação, telemetria e ras-
treamento de frotas, disponíveis no mercado. Em todo o período de atuação 
desse importante evento itinerante, a AUTOTRAC contou com a presença de 
mais de 23 mil executivos das áreas de transporte, logística, gerenciamento 
de riscos, além de embarcadores e caminhoneiros autônomos. Em 2014 a 
AUTOTRAC passou por 22 etapas em vários estados do Brasil, proporcio-
nando o encontro direto entre o presidente da empresa Nelson Piquet e os 
clientes AUTOTRAC, além de levar de norte a sul do país as mais modernas 
ferramentas para gerenciamento de frotas utilizando tecnologias via satélite, 
celular e Prime. 

Luis Eduardo Magalhães/BA 
recebe Circuito Autotrac

DO DIREITO AO CRÉDITO DE PIS E COFINS 
DECORRENTE DO PAGAMENTO DE TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO/
DÉBITO E OUTROS GASTOS NECESSÁRIOS À 

ATIVIDADE EMPRESARIAL
As Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 instituíram o regime de incidência não cumula-
tiva do PIS e da COFINS, significando dizer que os contribuintes submetidos a este 
regime recolhem tais contribuições às alíquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamen-
te, mas podem descontar créditos nos mesmos percentuais, calculados sobre certos 
gastos, a exemplo das aquisições de bens para revenda e dos insumos aplicados na 
produção.
Pouca controvérsia há na geração do crédito de bens para a revenda. O mesmo não 
ocorre com os créditos decorrentes das aquisições de “insumos”, uma vez que a 
Receita Federal do Brasil e os contribuintes divergem do conteúdo e do alcance 
deste vocábulo.
Para a Receita Federal, a abrangência da definição insumo remete à produção ou 
fabricação do produto. Dessa forma, o termo insumo não pode ser interpretado 
como todo e qualquer bem ou serviço que produz despesa necessária à atividade 
da empresa, mas, tão-somente, como aqueles bens e serviços que, adquiridos de 
pessoa jurídica, sejam, direta e efetivamente, utilizados na prestação de serviços 
e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. (Solução de 
Consulta no. 219 – COSIT).
Portanto, o Fisco utiliza para o PIS/COFINS o conceito de insumo consagrado na 
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), limitando o crédito 
apenas às aquisição de bens e serviços que integrem fisicamente o produto final. 
Há entendimento de alguns setores do Ministério da Fazenda ainda mais restritivo, 
no sentido de apenas reconhecer o crédito de PIS e COFINS, na modalidade “insu-
mos”, aos estabelecimentos industriais.
Entendemos, contudo, que esta definição está incorreta. Diferentemente do IPI, cujo 
fato gerador é a saída de produtos industrializados, o PIS e a COFINS incidem sobre 
a receita bruta, assim entendida como o total das receitas auferidas pela pessoa jurí-
dica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. 
A nosso sentir, o problema se resolve com lógica elementar: se insumos para o IPI 
são os bens e serviços necessários para a fabricação do produto destinado à venda 
(fato gerador do IPI), insumos para o PIS e COFINS devem ser os bens e serviços 
igualmente necessários para a obtenção da receita bruta (fato gerador do PIS/CO-
FINS). 
Pensar-se de forma diferente culminaria numa não-cumulatividade ilusória do PIS 
e COFINS, sem qualquer correlação econômica entre o que gera débito (qualquer 
receita do contribuinte, independentemente de sua classificação contábil) e o que 
gera crédito (apenas os bens e serviços fisicamente integrantes do produto final).
Por isso, há uma tendência de alinhamento do PIS e da COFINS com os institutos do 
IRPJ/CSLL. Segundo esta corrente, com a qual concordamos, geram créditos de PIS 
e COFINS, na qualidade de insumos, todos os gastos necessários à atividade em-
presarial do contribuinte. Em outras palavras, as despesas operacionais necessárias 
seriam insumos para a manutenção da atividade-fim da empresa e, assim, gerariam 
créditos de PIS e COFINS.
Feitos estes esclarecimentos, resta evidente que a taxa de administração de cartão 
de crédito/débito é um gasto necessário à manutenção da atividade-fim de qualquer 
varejista. 
A experiência comum demonstra que boa parte dos consumidores, seja por influ-
ência de propaganda, seja por comodidade, utiliza o cartão de crédito/débito como 
principal método pagamento de suas compras, estando em desuso o cheque ou o 
dinheiro.
Consequência disso,  não há como a empresa obter sua receita (fato gerador do PIS e 
COFINS) sem, por outro lado, incorrer no gasto com as administradoras de cartão de 
crédito, repassando-as um percentual sobre as vendas pagas com os cartões. 
Adotando esta linha de raciocínio, uma grande empresa varejista obteve, em 2010, 
junto ao Tribunal Regional Federal da 1a. Região (que também engloba a Bahia), 
decisão autorizando o desconto de créditos de PIS e COFINS sobre a taxa de ad-
ministração de cartão de crédito/débito.  Assim, desde 2010, esta empresa vem re-
colhendo PIS e COFINS com dedução deste gasto, o que revela uma vantagem 
comercial enorme sobre os concorrentes.
É importante lembrar que outras despesas também podem ser passíveis de discussão 
judicial para equiparação a insumos. São elas: Publicidade e propaganda; Servi-
ços de telefonia utilizados na atividade da empresa; Fornecimento de alimentação, 
transporte, passagens, hospedagens, diárias, fardamento e equipamentos de proteção 
individual; Rastreamento da frota e de cargas, seguros e pedágio; Alugueis  de veí-
culos para transporte de empregados; Frete entre estabelecimentos da empresa, etc.
Cabe agora ao empresariado tomar coragem e buscar os seus direitos junto ao Poder 
Judiciário. Em tempos de crise, qualquer vantagem econômica pode ser o diferen-
cial para a sobrevivência no mercado. Fica a reflexão e vamos à luta!!! 

Carlos Eduardo Lemos de Oliveira
Advogado, Sócio da Nogueira Reis Advogados S/C 
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MÃO DUPLA

ANIVERSARIANTES
JULHO
04 – Edgard F Powell – Brigada Verde Ltda.
04 – José R M Souza Fº – José Rubem TranspLtda
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 LogistTransp Ltda.
08 – Fábio L S Silva – Comtrasil Com. Transp. Ltda.
12 -Marco Aurélio Torres – PamTransp . Ltda.
13 – Licia M. Portugal – GironLogist Resíduos Ltda 
14 – Américo C. Pereira – Transp. Cometa S/A
24 – Luis S. F. Castro- Wilson, Sons Logística Ltda.
25 – José A T. Almeida – GocilServGer NE Ltda.
27 – Lourival A Nascimento – CSL Log TranspLoc
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 – Alex Almeida Ferreira – Coomcab
04 – Rogério F Valente – Transvalente Logística Ltda.
04 – Carlos C Amaral – Expresso BR TranspLogist Ltda
05 – Frederico M Santos – OceanoTransp e Serv. Ltda.
10 – Virginia M.G. Pinon – Brasquímica Transp. Ltda.
13 – Katia L Marco – Bahia Xpress OrgLogist Ltda.
16 – Marcelo J. A. Freire – Transp. 1ª. do NE Ltda.
17 – Sylvio Arthuso Jr – TrevisoServLocMaq 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.

M&T EXPO 2015 
A M&T Expo 2015 – 9ª Feira e Congresso Interna-
cionais de Equipamentos para Construção e 7ª Feira 
e Congresso Internacionais de Equipamentos para 
Mineração, entre os dias 09 e 13 de junho, no São 
Paulo Expo Exhibition&Convention Center, em São 
Paulo, e considerada a maior e mais importante feira 
do segmento de equipamentos para construção e mi-
neração da América Latina, surpreendeu por ter tido 
uma expressiva frequência de público qualificado – 
nada menos que 45.755 visitantes passaram pelos 100 
mil m2 de área de exposição – e pela concretização 
de muitos negócios. A realização de negócios nesta 
edição também foi expressiva, reforçando o papel da 
M&T Expo como ponto de encontro para executivos 
e profissionais do setor da construção e mineração de-
cidirem suas compras. “Com base nos depoimentos 
de diversos expositores, chegamos a conclusão de que 
a movimentação de vendas antes, durante e depois da 
M&T Expo 2015 deve representar entre 20% e 30% 
do volume total de vendas anuais, que historicamen-
te se situa em R$ 15 bilhões, mas que neste ano, em 
função da desaceleração, deve ser da ordem de R$ 10 
bilhões”, afirma Afonso Mamede, presidente da So-
bratema – Associação Brasileira de Tecnologia para 
Construção e Mineração, idealizadora e organizadora 
da feira. 

DIA DO TRABALHADOR
Para comemorar o Dia do Trabalhador, foi dada a lar-
gada do 6º Campeonato de Futsal dos Trabalhadores 
no dia 1º de Maio, nas instalações do SEST SENAT, 
em Simões Filho. Além do tradicional torneio, foram 
realizadas avaliações médicas e dicas de saúde. E 
como não poderia faltar, o evento contou com música 
ao vivo e petiscos. Os trabalhadores e seus familiares 
também puderam desfrutar de toda a área de lazer do 
SEST SENAT.

UNIME
No início de abril, o SETCEB e a UNIME – União 
Metropolitana de Educação e Cultura celebraram um 
convênio de modo que a UNIME ofereça serviços 
educacionais para os associados da entidade sindi-
cal patronal, e respectivos dependentes legais, em 1º 
grau, bem como de seu cônjuge, mediante a concessão 
de descontos. Em razão do convênio, o desconto a ser 
aplicado será de até 10% (dez por cento) sobre o valor 
da mensalidade escolar.

18 DEMAIO
No dia 18 de maio o Ministério Público da Bahia rea-
lizou o Seminário“18 de Maio”, em comemoração ao 
Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes, evento que teve 
por objetivo não só mobilizar a sociedade e convocá-
-la para o engajamento pelos direitos de crianças e 
adolescentes e pela luta para o fim da violência sexu-
al, mas também aprimorar os conhecimentos acerca 
das temáticas do depoimento especial, perícia, entre 
outras,instrumentais importantes para as investiga-
ções e instruções criminais, com a minimização do 
sofrimento das crianças e adolescentes vítimas de 
violência sexual.

BAHIA FARM SHOW 
A Volvo levou sua nova linha de caminhões para a 
Bahia Farm Show, que aconteceu em Luis Eduardo 
Magalhães/BA de 02 a 06 de junho. Os veículos da 
nova Linha F da Volvo, lançados no Brasil em outubro 
do ano passado, são fabricados com avançadas tec-
nologias que o tornam o caminhão mais moderno e 
atualizado do mercado. O FH, que já era reconhecido 
como o mais econômico do mercado na categoria, está 
8% mais eficiente em consumo que o modelo anterior. 

FORROVIÁRIO 2015
O forró dos trabalhadores em transportes rodoviários 
de cargas do Estado da Bahia realizado no último dia 
21 de junho,foi um sucesso. Com muita alegria, os tra-
balhadores e suas famílias se confraternizaram, dan-
çaram quadrilha sob o comando do trio sanfoneiro e 
degustaram comidas típicas juninas. O evento foi rea-
lizado nas instalações do Sest Senat, em Simões Filho.

CARAVANA SIGA BEM
Pela primeira vez, a Mercedes-Benz está presente na 
Caravana Siga Bem, tradicional evento especialmente 
voltado a caminhoneiros e motoristas e a Bahia faz 
parte do roteiro. Com o objetivo de promover rela-
cionamento, ações de cidadania, entretenimento, la-
zer e cultura aos caminhoneiros e seus familiares, o 
projeto percorrerá postos da Rede Siga Bem e con-
cessionárias Mercedes-Benz da região, entre junho e 
novembro deste ano. Quatro caminhões extrapesados 
Actros, quatro extrapesados Axor e quatro semipe-
sados Atego, além de quatro vans Sprinter de apoio 
compõe a frota. 
Rota Bahia:
Barreiras - 5 e 6 de junho - Porto Brasil Combustíveis 
(BR 020, Km 604, s/n / Joremoabo- 11 e 12 de setem-
bro - Posto Morais (BR 110, Km 76,3 , s/n) / Tucano 
- 15 e 16 de setembro - Posto Jorrinho (BR 116, Km 
294, s/n) - Salvador - 24 de setembro - Rodobens Ca-
minhões (BR 324, nº 11.443 –Valéria).

PESQUISA CNT DE RODOVIAS
A CNT (Confederação Nacional do Transporte) e o 
Sest Senat deram início à Pesquisa CNT de Rodovias 
2015.  No último dia 22 de junho, 20 equipes de pes-
quisadores saíram de 13 de capitais para a coleta das 
informações nos próximos 30 dias. Nesta 19ª edição, a 
expectativa é de que haja um incremento da extensão 
de rodovias analisadas em relação ao ano passado. O 
estudo avalia toda a malha federal pavimentada e as 
principais rodovias estaduais pavimentadas. São leva-
das em consideração as condições do estado geral, do 
pavimento, da sinalização e da geometria da via. Tam-
bém são apontados os pontos críticos. São analisadas 
ainda as situações viárias por tipo de gestão (pública 
ou concedida), por estado e regiões geográficas, por 
corredores rodoviários e por tipo de rodovias (federais 
ou estaduais).

III SINDJUST
Será realizada nos próximos dias 30 e 31 de julho a 
terceira edição do Seminário “Sindicalismo e Justiça” 
– SINDJUST, no hotel Golden Tulip, em Salvador.O 
evento realizado pela JUSPETRUM, é coordenado 
pelo juiz Agenor Calazans da Silva Filho.

MUSEU DO TRANSPORTE 
O Museu Brasileiro do Transporte acaba de obter a 
aprovação do projeto junto ao ProAC ICMS (Progra-
ma de Ação Cultural).  Depois de alguns meses em 
análise junto à Secretaria do Estado da Cultura de 
São Paulo, a Fundação Memória do Transporte (Fu-
MTran), gestora do projeto, conquistou a autorização 
para captação de recursos por meio dos incentivos do 
ProAC ICMS. As empresas patrocinadoras, agora, po-
derão destinar valores via renúncia fiscal no ICMS.
Outro caminho para quem pretende apoiar a iniciati-
va é através da Lei Rouanet, com descontos a serem 
realizados no IR, com limites de até 6% para pessoa 
física e 4% para pessoa jurídica. No site do Museu 
Brasileiro do Transporte www.mbt.org.br  é possível 
visualizar mais detalhes do projeto, empresas que já 
estão patrocinando e informações sobre o conceito 
museológico e arquitetônico do empreendimento, e 
todas as informações sobre as diferentes  cotas de pa-
trocínio e contrapartidas.

IVECO
A Iveco apresentou, durante a M&T Expo 2015, a 
versatilidade de operação da sua linha de caminhões 
semi e extrapesados. Os veículos comerciais da marca 
atendem as mais variadas demandas do mercado com 
tecnologia, robustez, e baixo custo operacional. Os 
modelos estiveram expostos nos estandes das marcas 
de construção Case e New Holland, também perten-

centes à CNH Industrial.Os visitantes da maior fei-
ra da mineração e da construção da América Latina 
puderam ver de perto os modelos o Tector 260E28, 
e o Hi-Way 600S44T, veículos aptos a cumprir uma 
ampla variedade de tarefas para transporte urbano de 
cargas, além de trabalhos nas mais diferentes condi-
ções, como ocorre no segmento da construção civil.

AEA 
O Seminário de Segurança Veicular e Eletroeletrôni-
ca, promovido pela AEA – Associação Brasileira de 
Engenharia Automotiva, foi realizado no dia 30 de 
junho, no Milenium Centro de Convenções, em São 
Paulo/SP com o objetivo de apresentar ao público as 
inovações dos sistemas de segurança veicular com o 
incremento da eletrônica embarcada nas atuais linhas 
de veículos.O seminário foi destinado aos engenhei-
ros automotivos, técnicos de órgãos municipais, es-
taduais e federais envolvidos no segmento, fornece-
dores de equipamentos; concessionárias; profissionais 
da indústria de autopeças e montadoras, empresas 
de reparação de veículos;  pesquisadores; jornalistas 
automotivos, acadêmicos e Polícias Rodoviárias Es-
tadual e Federal.

FOTON 
A Foton Caminhões lançou o Programa Revisão Fá-
cil, que estabelece para os clientes da marca todas as 
revisões dos caminhões e peças com preços fixos em 
todo o território nacional, independente de onde es-
teja localizada a concessionária.A Foton Caminhões 
já conta com 25 concessionárias em operação e nove 
nomeadas em fase de preparação.
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FREIO DE MÃO

LOMBADA
BRIDGESTONE 
Atendendo a constante demanda do mercado por pro-
dutos com melhores desempenhos, a Bandag, empre-
sa líder mundial no setor de recapagem, lançou recen-
temente a banda de rodagem B400, primeiro produto 
emulação de um pneu Firestone (FS400). A B400 faz 
parte da nova geração de bandas de rodagem Ban-
dag e foi desenvolvida para utilização em eixos li-
vres e de tração moderada de caminhões, ônibus e 
trailers.O objetivo desse lançamento é proporcionar 
aos usuários de pneus radiais rodoviários, produtos 
com qualidade superior, melhor desempenho e que 
contribuam para a redução dos custos operacionais 
dos motoristas. 

ULTRA CLEAN BRASIL 
A contaminação interna de tubos e mangueiras é um 
dos grandes responsáveis pelas falhas dos circuitos 
hidráulicos de máquinas e veículos utilizados pelos 
mais diversos segmentos, como mineração, cons-
trução civil, agricultura, petróleo e gás, entre outros 
setores. A Ultra Clean Brasil apresenta ao mercado 
a tecnologia UC System, um sistema de limpeza e 
descontaminação a seco – e em segundos – de tubos, 
tubulações e mangueiras, sem o uso de água ou pro-
dutos químicos.

FOTON
A Foton Caminhões, representante exclusiva no País 
para caminhões leves, médios e pesados da fabricante 
chinesa Beiq Foton Motor Co. Ltd. – maior monta-
dora de caminhões da China e, em volume, a maior 
do mundo, firmou parceria com a ABAD - Associa-
ção Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, com 
o objetivo de estabelecer um relacionamento mais 
estreito com este setor, que é grande usuário de cami-
nhões. Segundo dados da ABAD, a Associação conta 
com 3,5 mil distribuidores e atacadistas associados 
de todo o Brasil, que possuem, entre frota própria e 
terceirizada, cerca de 60.000 caminhões.

AGRALE
A Agrale desenvolveu, em parceria com a Itaipu 
Binacional, um miniônibus elétrico que passará a 
integrar a frota do projeto-piloto Curitiba Ecolétri-
co, desenvolvido a partir do chassi Agrale MA 8.7 
e carroceria Mascarello. O chassi de ônibus Agrale 
MA 8.7 Elétrico possui sistema de propulsão Siemens 
com dois motores elétricos de 67 kW, caixa somado-
ra, dois inversores de frequência para gerenciamento 
dos motores elétricos e cinco baterias 100% reciclá-
veis e com alta densidade energética. Isso garante 
autonomia de até 150 quilômetros, com tempo para 
carregamento de oito horas.

•  Amigo é igual parafuso, a gente conhece mesmo é 
   na hora do aperto.
 
• Devagar se vai ao longe, mas demora um tempão !

• Discurso é igual vestido de mulher, quanto mais  
   curto melhor.

• Beijo não mata a fome, mas abre o apetite.

MICHELIN 
Indicados para clientes que buscam produtos com 
preços mais acessíveis, sem abrir mão da qualidade e 
confiança oferecidas pela Michelin, os pneus radiais 
de carga BFGoodrich® estarão disponíveis nas reven-
das de todo o País ainda este mês. A segunda marca 
do Grupo Michelin, mais conhecida principalmente 
por seus pneus para caminhonetes 4×4 e automóveis, 
chega ao mercado nacional para equipar o segmento 
de caminhões e ônibus. 

CAOA
O Hyundai HR, produzido na planta da CAOA Mon-
tadora, em Anápolis (GO) angariou dois troféus no 
Prêmio Maior Valor de Revenda – Veículos Comer-
ciais 2015, sendo vencedor nas categorias, Camioneta 
de Carga e Campeão Geral - Utilitários.A primeira 
edição do Prêmio foi resultado de um estudo inédito, 
baseado em pesquisas da Molicar, com iniciativa da 
Agência Autoinforme em parceria com a Editora Fro-
ta e Textofinal. A camioneta Hyundai HR completou 8 
anos de produção nacional, em Anápolis (GO) e, além 
de ter permissão para trafegar em grandes centros ur-
banos em que o tráfego de caminhões é restringido 
pela legislação, é o único, em seu segmento, a ofere-
cer airbag para os três ocupantes da cabine.

A NTC&Logística realizrá a 
segunda edição de 2015 do evento 
CONET&INTERSINDICAL. A cidade 
contemplada será Florianópolis, onde em-
presários e líderes sindicais terão oportuni-
dade de tomar conhecimento de um estudo 
inédito que retrata a variação dos custos do 
frete e a defasagem tarifária nos últimos 6 
meses. Será uma ótima oportunidade para 
que todos se manifestem sobre esta ques-
tão.

No mesmo dia, na parte da tarde, será 
realizada também a Intersindical, reunião 
onde será colocado em pauta temas de ex-
trema importância que serão debatidos pe-
los participantes com o objetivo de buscar 
soluções para as problemáticas do TRC.

Maiores informações através do site 
www.portalntc.org.br

CONET&INTERSINDICAL 
EM FLORIANÓPOLIS

DAF
Entre 23 e 25 de junho a DAF, uma das líderes no 
mercado europeu de caminhões e subsidiária da PAC-
CAR Inc, esteve presente na 17ª TranspoSul, Feira e 
Congresso de Transporte e Logística, com soluções 
de transporte de carga de longa distância, com condi-
ções diferenciadas para os clientes presentes no even-
to. A feira aconteceu no Centro de Eventos FIERGS, 
em Porto Alegre. A marca expôs o XF105 nas versões 
6x4 e 6x2, ambas equipadas com motor PACCAR 
MX de 12,9 litros em 410 cv ou 460 cv. 

PIRELLI
A Pirelli levou à edi-
ção 2015 da Bahia 
Farm Show os prin-
cipais produtos da 
linha agrícola e de 
caminhões. O pú-
blico baiano pode 
conferir a tecnologia 
presente nas consa-
gradas linhas agrí-
colas da empresa. 
Os pneus agrícolas 
HF85, HF75 e PHP 
foram as principais 
atrações do estande 
da fabricante na feira.Os pneus para caminhões tam-
bém estiveram expostos, com destaque para a linha 
01 Series, representada pelos modelos FG:01, FR:01 
e TG:01. A nova gama de pneus emprega tecnologias 
de ponta, desenvolvidas pela Pirelli especificamente 
para o segmento de transporte. 

A Ford exibiu uma mostra completa de suas linhas 
de caminhões e picapes na Bahia Farm Show, uma 
das maiores feiras agrícolas do Nordeste e do Brasil, 
com condições especiais de venda para os produtores 
rurais. A Ford ofereceu descontos e um novo plano 
de financiamento para caminhões com taxa de 0,99%. 
Além dos caminhões F-350 e F-4000, da nova Série F, 
os visitantes puderam conferir os modelos Cargo 816, 
Cargo 1119, Cargo 2429 e Cargo 2842. Outra atração 
da feira que teve como foco principal as tecnologias 
para a produtividade do agronegócio, na cidade de 
Luís Eduardo Magalhães, foi um F-350 com cabine 
dupla transformado pela Tropical Cabines. 

FORD



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.


