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A diretoria da NTC reuniu em 
Brasí l ia ,  no últ imo dia 10 de 
setembro, empresários e líderes de 
Sindicatos e Federações para 
discutir os principais temas da 
pauta do setor do transporte de 
cargas, no tradicional encontro 
realizado mensalmente na capital. A 
reunião foi presidida pelo vice-
presidente da NTC&Logística, 
Urubatan Helou. Dentre os líderes 

sindicais estava o presidente do SETCEB, Rogério Souza.
Entre projetos em análise no Parlamento, foi debatida a proposta de Reforma 

Tributária (PEC  45/2019) que começou a tramitar na Câmara dos Deputados. A 
intenção da entidade é apresentar uma sugestão de emenda para que o setor de 
serviço tenha uma alíquota diferenciada e não seja penalizado.

Aprovada recentemente pelo Congresso Nacional, a Medida Provisória 881/2019, 
a chamada MP da Liberdade Econômica, foi considerada uma maior segurança 
jurídica para todos garantida em lei. O projeto de cassação da inscrição do ICMS 
também foi discutido, a partir do exemplo do DF.

A Política do Piso Mínimo de Fretes foi abordada, depois do adiamento do Supremo Tribunal Federal sobre a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade apresentada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Confederação Nacional de Agricultura (CNA).

Entre os eventos importantes no calendário anual, começaram os preparativos para a realização do Conselho Nacional de Estudos em 
Transporte, Custos, Tarifas e Mercado (CONET&Intersindical), realizado a cada seis meses, marcado para fevereiro de 2020 em Curitiba 
(PR). Sugestões ao CONET de Curitiba estão sendo encaminhadas à NTC.

Também no Paraná, em Foz do Iguaçu, a Comjovem realiza o XII Encontro Nacional de 7 a 10 de novembro de 2019, com o objetivo de 
reunir gerações de transportadores, pro�ssionais do setor, fornecedores e outros integrantes que compõem a cadeia do Transporte 
Rodoviário de Cargas e seus familiares.

Foi ressaltada em pauta, a proximidade da Fenatran na SP Expo, de 14 a 18 de outubro de 2019. A área locada em relação à última 
Fenatran, de 2017, cresceu 30% e as mais de 450 marcas con�rmadas podem ser conhecidas no site do evento (www.fenatran.com.br).

Rogério de Souza

31 anos

“Coração sem amor é como caminhão sem motor”

Mês de setembro, mês de 
comemoração. O dia 17 de 
setembro é especial para os 
pro�ssionais do setor, quan-
do é comemorado o Dia 
Nacional do Transportador 
Rodoviário de Cargas, criado 
por meio do Decreto de 9 de 

julho de 1993 pelo então presidente da Repú-
blica, Itamar Franco e dia de celebrar o aniver-
sário da NTC&Logística. Fundada em 1963, a 
associação trabalha na defesa dos interesses do 
transporte brasileiro e do País. Pela ação da NTC, 
em conjunto com a Confederação (CNT), as 
Federações, Sindicatos e Associações Especiali-
zadas, o TRC é ouvido e respeitado por todas as 
esferas da administração pública e pelos prin-
cipais segmentos da economia.

NTC&Logística reúne em Brasília diretores 
para discutir principais temas do TRC

Na tarde do dia 12 de setembro, o ex-presidente do SETCEB, Antonio Siqueira, foi homenageado durante 
evento da COMJOVEM BAHIA. Nesta data, a sua foto foi inserida na Galeria dos Presidentes da entidade. Após 
um bate-papo informal nas instalações do SETCEB, Siqueira �cou lisonjeado com a homenagem e contou um 
pouco sobre sua trajetória de 34 anos na liderança sindical patronal.

Para ele, que continua fazendo parte da diretoria no cargo de vice-presidente, foi um prazer estar com um 
seleto grupo de jovens empresários.  �É uma alegria estar aqui conversando com vocês. Graças ao SETCEB sou o 
empresário que sou. Quando iniciei na entidade, não tínhamos praticamente comunicação. O telex e os correios 
eram os nossos únicos aliados. A comunicação era muito complicada e as reuniões tinham que ser a cada quinze 
dias. Por outro lado, íamos para Brasília a cada 60 dias para a reunião do CONET - Conselho Nacional de Estudos 
em Transporte�. Mas hoje, nem se compara, a�rma Siqueira: �temos tecnologia, mas não temos lei. Os 
empresários querem fazer e o governo atrapalha. A maioria dos funcionários tem curso superior, mas ainda 
pre�ro contratar funcionários que se formaram no ano 2.000, onde o interesse era maior pelo conhecimento, ao 
invés da mera obtenção de diploma�.  

Para o ex-presidente, não adianta ter apenas graduação, tem que ser competente e aplicar o conhecimento 
que obteve na faculdade no seu dia-a-dia, caso contrário, nada disso terá importância. O problema no Brasil 
segundo Siqueira, não são os salários que são baixos e sim os impostos que são muito altos. Os empresários 
estão a cada dia que passa, terceirizando suas frotas e a tecnologia está chegando a galope. O mundo está muito 

complexo e o TRC é mais complexo ainda... Veículos autônomos, híbridos, elétricos, sem falar na energia eólica e tantas outras tecnologias. 
Assistir palestras é importantíssimo, mas não basta somente assisti-las, o mais importante é praticá-las na sua empresa. A maioria dos empresários 

quebrou porque não praticaram o aprendizado! Fica a dica: A pessoa tem que decidir o que quer ser na vida e ir fundo!  Trabalhe certo, trabalhe forte! Persiga 
os seus objetivos com garra que terá sucesso na vida !

Para Gabriela Andrade, coordenadora da Comjovem Bahia, foi uma tarde de conhecimento, confraternização e alegria. �Além de estarmos contribuindo 
com os mais carentes, através da Campanha do Alimento que realizamos�.

Siqueira é homenageado durante evento da COMJOVEM BAHIA

Startups de transporte de cargas podem 
aumentar e�ciência no segmento de "last mile" 

A adesão a novos sistemas desenvolvidos por startups de transporte é 
uma das alternativas para reduzir os gargalos na entrega de encomendas, 
no segmento conhecido como �last mile�. Atualmente, metade de cada mil 
pedidos de entregas chegam fora do prazo solicitado pelo cliente, segundo 
estimativa da consultoria especializada em e-commerce Synapcom. O 
aumento da e�ciência também pode impactar positivamente a economia, 
uma vez que o setor de logística é responsável por quase 13% do Produto 
Interno Bruto (PIB) do Brasil, a soma de todas as riquezas produzidas por 
um país.

Embora a busca por inovação seja intensa, especialistas avaliam que os 
problemas logísticos ainda geram perdas no setor. O CEO da Movetogo e 
especialista em transporte, Claudio Alvadjian, avalia que o setor segue 
rumo a um futuro promissor, com novas possibilidades de inovação. 
"Empresas estão se adaptando, mesmo diante de um processo custoso e de 
infraestrutura precária do país. Portanto, cada vez mais será necessária a 
busca por novas tecnologias que facilitem o monitoramento e a condução 
dos processos de entrega dos produtos, sempre com foco na melhora do 
relacionamento com o cliente", diz.

São questões relacionadas à infraestrutura rodoviária, segurança, alta 
taxa de tributação e até mesmo falta de cuidados durante o transporte. 
Para ser considerado e�ciente, o processo de entrega para qualquer pessoa 
deve ser realizado dentro de um prazo de até três horas, após a coleta, 
dentro dos grandes centros urbanos.

VIABAHIA libera mais um 
trecho duplicado na BR-116

Operação Avati desarticula esquema que 
sonegou R$ 6,5 mi em ICMS na Bahia

Um esquema que causou pre-
juízo de mais de R$ 6,5 milhões aos 
cofres do Estado da Bahia foi desar-
ticulado no dia 12 de setembro, pela 
Operação Avati, de�agrada por 
força-tarefa formada pelo Ministério 
Público do Estado da Bahia (MPBA), 
Polícia Civil e Secretaria da Fazenda 
(Sefaz-Ba). A ação cumpriu três 
mandados de prisão temporária e 20 
de busca e apreensão nos muni-

cípios baianos de Luís Eduardo Magalhães, Barreiras, São Desidério e 
Formosa do Rio Preto, e ainda em Posse (GO), Uruguaiana (RS) e nas 
alagoanas Taquarana e Arapiraca. Um quarto alvo com mandado de 
prisão expedido não foi localizado e é considerado foragido. 

De acordo com o promotor Hugo Cassiano de Santana, os 
integrantes do esquema cometiam três tipos diferentes de fraudes. A 
primeira consistia na emissão de notas �scais falsas, emitidas por 
empresas de fachada situadas na Bahia, com a �nalidade de ocultar 
saídas de mercadorias para outros estados e obter, fraudulentamente, 
os benefícios de isenção �scal. A segunda fraude consistia no contrário: 
o grupo simulava a saída de mercadorias da Bahia para outros estados. 
Por �m, a terceira fraude era a falsi�cação de autenticações bancárias 
de comprovantes de pagamentos do ICMS devido. 

�A Sefaz então iniciou as investigações e produziu um relatório de 
inteligência �scal, que subsidiou o trabalho do MP, inclusive com a 
instauração de inquérito policial. O esquema evidencia a intenção de 
burlar o �sco estadual, contribuindo para desestabilizar o mercado, 
mediante prática de concorrência desleal, e permitindo aos envolvidos 
acumular patrimônio de forma irregular�, explicou Hugo Cassiano de 
Santana. 
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JAMEF É ELEITA TOP DO TRANSPORTE PELO 13º ANO CONSECUTIVO - A Jamef Encomendas 
Urgentes foi eleita como Top do Transporte em oito categorias, sendo elas: Têxtil; Eletro-
eletrônico; Comércio Eletrônico; Cosméticos, Perfumaria; Brinquedos; Preferência 
Nacional; Produtos Veterinários e Higiene Pessoal; Metalurgia e Siderurgia, e em duas 
dessas categorias: Brinquedos e Metalurgia recebeu o 1º lugar. A premiação, em sua 13ª 
edição, aconteceu no dia 15 de setembro, em São Paulo. A pesquisa foi realizada entre 
março e junho desse ano e consultou aproximadamente quatro mil empresas embar-
cadoras de cargas de 14 diferentes segmentos econômicos.

USO DO CINTO DE SEGURANÇA PODE REDUZIR EM ATÉ 70% MORTES NAS ESTRADAS - Estudos da 
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia esclarece que o uso do cinto de 
segurança pode reduzir em até 70% as mortes e lesões graves, mas infelizmente muitos 
caminhoneiros ainda teimam em não usar. Essa é a categoria que mais morre no exercício 
da pro�ssão, mas muitos resistem ao utilizar o cinto. Quem é condutor pro�ssional, tem 
obrigação em usar o cinto de segurança e fazer com que seus passageiros também usem. 
Além do mais, a utilização do item, também pode evitar acidente. Numa manobra de risco 
na estrada ou área urbana, o cinto retém o corpo do motorista junto ao assento, o que 
permite manter o controle do veículo. Com o corpo solto no banco, o condutor perde 
facilmente a condição de dirigir.

ESTADO DA BAHIA EXIGE AET PARA TRÂNSITO DE VEÍCULOS E CARGAS COM DIMENSÕES EXCEDENTES - 
O documento é emitido online, pela Secretaria de Infraestrutura, para o trânsito de 
veículos e combinações de veículos com dimensões excedentes, como cegonha, bitrem, 
rodotrem, romeu e julieta, prancha, guindastes, treminhão, tritrem, caminhão e carreta 
boiadeira, carreta sider, caminhão e carreta com dimensões excedentes, assim como, 
para o transporte de cargas indivisíveis, cargas especiais (excedentes em peso e/ou 
dimensões).

ANFIR REGISTRA AUMENTO DE 119% NO NÚMERO DE MARCAS EXPOSITORAS NA FENATRAN 2019 � 
Após registrar um aumento de 30% de marcas expositoras e projetar um crescimento de 
13% no número de visitantes, a An�r (Associação Nacional Fabricantes de Implementos 
Rodoviários) também anunciou que contará com 46 empresas associadas na FENATRAN 
2019, superando a casa dos 21 da edição passada - um aumento de 119%. �Com mais que 
o dobro de associados no evento somado ao fato que estamos em plena curva positiva de 
recuperação é bem provável que as empresas realizem excelentes negócios�, a�rma o 
presidente da An�r, Norberto Fabris. Para ele, a FENATRAN pode ajudar nesse processo de 
recuperação de mercado.  

CNT REALIZA PESQUISA CNT REFORMA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA � O objetivo da pesquisa foi 
avaliar a percepção dos empresários do setor sobre uma possível reforma tributária no 
país. Cientes da grande relevância do tema foram consultados empresários dos modais 
rodoviário (cargas e passageiros), ferroviário de cargas, aquaviário (marítimo e navegação 
interior), urbano por ônibus, metroferroviário e aéreo. Esperamos que as informações 
apresentadas no relatório possam ser um instrumento útil para a sua empresa frente ao 
cenário econômico atual. Saiba mais: https://cnt.org.br/pewsuisa-reforma-tributaria

SEST SENAT REALIZA AÇÃO NA SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO � Entre os dias 15 e 20 de 
setembro, pro�ssionais das 148 Unidades Operacionais levaram atendimentos de saúde 
e orientações de segurança no trânsito para trabalhadores do transporte rodoviário de 
passageiros. Uma pessoa morre no trânsito do Brasil a cada 15 minutos. Por ano, são mais 
de 30 mil mortes. Por isso, o SEST SENAT, anualmente, realiza uma grande mobilização 
nacional dentro da Semana Nacional do Trânsito. O foco central das ações deste ano 
foram os pro�ssionais do transporte rodoviário de passageiros, num universo de 
aproximadamente 300 mil motoristas pro�ssionais que movimentam, diariamente, mais 
de 51,2 milhões de passageiros nos centros urbanos e nas rodovias que cruzam o país.

Scania apoia seus clientes com soluções para 
um setor de transporte cada dia mais sustentável

A Scania e a Citrosuco revolucionaram o mercado ao anunciar, em outubro de 2018, a 
primeira demonstração com um caminhão que pode ser abastecido com GNV (gás natural 
veicular) ou biometano, no Brasil. O início foi em dezembro e quase um ano depois, os 
resultados são animadores. O veículo rodou apenas com gás natural, e nesta aplicação, em 
relação a um modelo diesel, houve uma diminuição de 15% no custo do km rodado 
proveniente da redução do combustível, comprovando a viabilidade do transporte. A 
Morada Logística, prestadora de serviços da Citrosuco, cuida de toda a operação logística.

�Nossa solução é comprovadamente mais sustentável do que o diesel. O custo é viável 
economicamente considerando a realidade atual de preços do combustível e dos altos 
impostos�, a�rma Silvio Munhoz, diretor comercial da Scania no Brasil. �Mas, é importante 
ressaltar que será fundamental o governo federal colocar em prática os sinais que deu sobre 
seus planos para o gás natural no Brasil�.

Munhoz também destaca que o motor é 100% a gás e biometano, ou mistura de ambos. 
�Não é conversão. Ele tem garantia de fábrica e tecnologia con�ável. Na demonstração com a Citrosuco o R 410 vem tendo um desempenho 
consistente e força semelhante ao caminhão a diesel. Além de ser 20% mais silencioso�, completa. Em emissões a redução de CO2 pode chegar a 
até 15% na comparação ao diesel.

Novo  é o caminhão mais seguro do mercado brasileiroActros
Com o lançamento do Novo Actros no mercado brasileiro, a Mercedes-Benz estabelece padrões ainda mais altos de segurança, economia, 

conforto, conectividade e robustez com essa linha de caminhões extrapesados rodoviários.
A chegada do Novo Actros no Brasil em 2020 irá revolucionar o segmento de caminhões extrapesados. �Estamos trazendo para os nossos 

clientes e ao mercado o caminhão mais inteligente, seguro, conectado e e�ciente de todos os tempos�, destaca Philipp Schiemer, presidente da 
Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina. �Com o Novo Actros, garanto que vamos marcar a evolução do transporte rodoviário de cargas 
desse País, porque nenhum dos nossos concorrentes tem tantos recursos tecnológicos reunidos num só caminhão. Transformamos o Actros em 
uma solução completa de transporte para os nossos clientes�. Segundo Schiemer, o Novo Actros traduz a inovação que as estradas pediram. �As 
estradas falam. A Mercedes-Benz ouve�.

Com esse lançamento, a Mercedes-Benz traz para o País novas e inéditas tecnologias de 
segurança ativa que evitam acidentes e protegem vidas: a 5ª e atual geração do Assistente Ativo de 
Frenagem (ABA 5), o Assistente de Ponto Cego, o Assistente de Fadiga e o Programa Eletrônico de 
Estabilidade (ESP). A esses sistemas juntam-se os já disponíveis Controle de Proximidade e Assistente 
de Faixa de Rolagem, fazendo do Actros o caminhão mais seguro do Brasil.

�O Novo Actros será o único caminhão de série no mercado brasileiro que freia sozinho�, diz 
Philipp Schiemer. �Isso comprova que estamos avançados quando o tema é segurança ativa, ou seja, 
preservar a vida, o caminhão, a carga e as demais pessoas e veículos nas vias. Com tecnologias 
exclusivas e inéditas, baseadas em radar, sensores, câmeras e outros recursos, estamos trazendo para 
o Brasil sistemas que já estão presentes no Caminhão Autônomo do Futuro�.

Volvo mostra caminhões e soluções para mineração na Exposibram 2019
Durante a Exposibram 2019, a Volvo Construction Equipment apresentou seus 

produtos e serviços para mineração. O evento é uma das maiores exposições de 
mineração da América Latina, e foi realizado este ano entre os dias  9 a 12 de setembro na 
Expominas, em Belo Horizonte. A Volvo também mostrou na feira suas soluções em 
caminhões vocacionais.

A marca expôs durante o evento, o caminhão articulado A60H, o maior do mundo; 
uma pá-carregadeira de rodas L150H com o Co-Pilot, o inovador sistema de assistência 
ao operador de máquinas da marca; uma escavadeira de esteiras EC750DL e um FMX, o 
caminhão vocacional da Volvo Trucks.

�A Volvo tem uma variada gama de equipamentos voltados para o setor mineral no 
Brasil e na América Latina�, declara Gilson Capato, diretor comercial da Volvo CE no Brasil. 
Ele lembra que o País é um dos maiores players mundiais de minério de ferro e precisa de 
máquinas e serviços de última geração num mercado global extremamente competitivo.

A VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A. prossegue 
com as obras de duplicação de um segmento da BR-116. 
Desde o dia 04 de setembro, a Concessionária liberou ao 
tráfego o trecho entre os quilômetros 464 ao 466 da rodovia 
federal. Outros serviços continuarão a ser feitos pela 
VIABAHIA, como a implantação de barreiras �xas e demais 
elementos de proteção e segurança.

A Concessionária reforçou a sinalização na região e 
complementa que toda a operação conta com o apoio da 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e Polícia 
Rodoviária Federal (PRF).

Com a conclusão desta etapa de obras, a duplicação 
seguirá, de forma direta, por 31 quilômetros, do povoado 
de São Caetano (Santo Estevão) até o povoado do 
Paraguaçu (Rafael Jambeiro), o que contribuirá signi�cati-
vamente para desafogar o tráfego, com diminuição no 
tempo de deslocamento dos veículos e aumento na 
segurança viária dos usuários que trafegam pela região.

A comunidade também sai bene�ciada. São duas 
passarelas construídas nestes locais, que garantem mais 
proteção e segurança para quem for se deslocar de um lado 
a outro da rodovia federal.

No trecho liberado há passarelas para 
garantir a segurança dos pedestres

 

 Parabéns Transportador !  Boa leitura !


