
Serviços SEST SENAT: Precisa de ajuda?

“O mundo é chato para quem é quadrado”

Os novos caminhões A30G foram atualizados e trazem novidades e avanços 
tecnológicos. �Eles �caram ainda melhores�, observa Gilson Capato, diretor 
comercial da Volvo CE no Brasil. Voltado para trabalhos de infraestrutura, 
construção pesada, setor �orestal, pedreiras e pequenas e médias minerações, 
o novo caminhão tem uma caçamba de 18 m³ e uma capacidade de carga de 29 
toneladas métricas �  uma tonelada a mais que seu antecessor, num crescimen-
to de 3,5%. �Feito com materiais mais leves, o A30G tem agora uma tara menor, 
garantindo também maior produtividade�, lembra o diretor.

Projetado para trabalhos pesados e difíceis, o A30G tem como opcional de 
fábrica o consagrado OBW (On Board Weighing), um sistema de pesagem de 
carga que garante maior produção por ciclo de trabalho. O OBW registra todas 
as cargas transportadas, proporcionando uma gestão completa da carga útil.

Novo caminhão articulado chega ao   A30G
mercado com maior capacidade de carga

O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) aumentou o limite do compri-
mento dos caminhões conhecidos como cegonha de 22,40 metros para 23 
metros. A resolução nº 75, publicada no Diário O�cial da União (DOU), tem o 
objetivo de atender a nova realidade do setor de transporte de veículos, que 
cresceram de tamanho nos últimos anos, demandando mais espaço nas 
cegonhas. De acordo com o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, a novidade 
bene�ciará a vida de usuários em todo o país. �Trará economia para o setor, com 
possibilidade de reduzir custos no transporte, peças e outros componentes 
automotivos�, explica. 

Segundo o diretor do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), 
Mauricio Pereira, o comprimento dos caminhões cegonha que era permitido já 
não comportava mais o número de automóveis. �O objetivo, com esta medida, 
não é ampliar a quantidade de unidades por caminhão, mas sim garantir que o 
mesmo número de veículos seja transportado�, explica Pereira.

CONTRAN aumenta limite do comprimento dos 
caminhões cegonha em 60 centímetros

Já chegou às concessionárias de todo o país o novo caminhão MAN TGX em sua 
versão 2019. A principal vantagem está no conforto: os modelos da linha agregam 
agora ainda mais atributos para a maior comodidade dos motoristas pelas estradas.

O pro�ssional vai sentir a diferença no seu bem-estar no dia a dia de trabalho 
para proporcionar mais produtividade à operação. O aspecto de maior impacto 
está na cama que as cabines TGX abrigam, que passa a contar com um console para 
diversas atividades, como o controle de operação dos vidros elétricos, relógio com 
função alarme, tomadas de 12v e 24v, além de entrada USB.

A parte de trás da cabine também ganhou três novos porta-objetos e inclui 
diferentes luzes de leitura para o pro�ssional eleger a que melhor lhe atende. Isso 
também se observa com novo porta-copo e cinzeiro na cabine.

Caminhão ganha atributos para mais conforto na versão 2019 MAN TGX 

1) CURSO GERENCIANDO FROTAS REDUZINDO CUSTOS � Com o objetivo de 
apresentar aos participantes novas estratégias para a implantação de uma 
Gestão de Frotas de Veículos com ênfase na redução dos custos operacionais, 
aumento de produtividade e disponibilidade de equipamentos no segmento 
do Transporte, o facilitador Láercio Almeida Rodrigues ministrará o curso nos 
dias 08 e 09 de agosto, no auditório do SETCEB. Mais informações e inscrições 
através do e-mail contato@jlrodriguestreinamentos.com

2) TABELA DE FRETE - ANTT RECEBE SUGESTÕES ATÉ DIA 03 AGOSTO - Com o 
objetivo de colher contribuições para aprimorar a metodologia e respectivos 
parâmetros utilizados na elaboração da tabela de frete com os preços mínimos 
referentes ao quilômetro rodado, por eixo carregado, de que trata a Medida 
Provisória nº 832/2018, que instituiu a Política de Preços Mínimos de Frete, a 
ANTT solicita que as contribuições sejam encaminhadas à Agência até às 18 
horas do dia 03 de agosto de 2018. Entre no site da ANTT.

3) HONDA LANÇA NOVO CITY EXL CVT � O novo sedan Honda City 2018 é 
confortável, sendo ideal para viagens da família. Econômico tanto na cidade 
como na estrada.  O motor �ex do novo City é 1.5 16V, potência de 115cv com 
gasolina e 116cv com etanol. O torque é de 15,3 kgfm com 4.800 rpm. O veículo 
conta com revestimento dos bancos e laterais em couro e está disponível em seis 
opções de cores. Todos as versões contam com garantia de 3 anos, sem limite de 
quilometragem. 

 PROGRAMA CNT SEST SENAT DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - O SEST SENAT 
completa 25 anos de atuação e está cada vez mais presente na vida do 
transportador brasileiro. O Programa de Prevenção de Acidentes realizará 
mobilizações socioeducativas itinerantes, a �m de disseminar informações 
essenciais em busca de um trânsito mais seguro e divulgar os serviços 
oferecidos pelo SEST SENAT. Entre em contato agora mesmo através do 
telefone (71) 3622-8410 ou pelo e-mail anandabastos@sestsenat.org.br 
FORD MARCA PRESENÇA NOS 40 ANOS DO POLO INDUSTRIAL DE CAMAÇARI - O 
diretor de Desenvolvimento de Produto da Ford para a América do Sul, 
Alexandre Machado, participou no dia 05 de julho, do Fórum "Desa�os 
Competitivos do Polo Industrial de Camaçari�, na Cidade do Saber, mostrando 
em que direções a indústria precisa caminhar para ter um futuro mais 
promissor, competitivo e sustentável. A Ford tem uma grande participação na 
diversi�cação do Polo Industrial de Camaçari, tanto no impacto social da 
região, como na fabricação de mais de 3 milhões de veículos produzidos. A 
unidade também possui uma fábrica de motores e um dos oito Centros de 
Desenvolvimento de Produto da Ford no mundo. 
FTC SALVADOR REALIZA CAFÉ COM RH - A FTC Salvador realizou um café da 
manhã repleto de conhecimento e troca de experiências sobre o E-social, no 
dia 10 de julho. Durante o evento foram abordados os impactos para o 
pro�ssional de Recursos Humanos. A palestra foi realizada pelo contador e 
especialista em Gestão Trabalhista, Gilmar Mendes.

O Centro de Monitoramento On-line, projeto 
pioneiro desenvolvido pela Sefaz-Ba, já tornou 
inaptos mais de 10 mil fraudadores que 
atuavam como �laranjas� e empresas constituí-
das para sonegar impostos. O trabalho gerou 
ainda mais de R$ 400 milhões em autos de 
infração, além da arrecadação efetiva de mais 
de R$ 37 milhões.

Iniciativa pioneira no país para o combate às 
empresas fantasmas em tempo real, via web, o 
Centro de Monitoramento On-line (CMO), da 
Secretaria da Fazenda da Bahia, identi�ca as 
fraudes �scais de forma simples e rápida, em 
apenas oito cliques. 

 �Por meio do Sefaz On-Line, a Bahia tem 
implementado um conjunto  de  ações 
estratégicas com o objetivo de adequar à nova 
realidade dos dados �scais digitais, os processos 
de �scalização, arrecadação e relacionamento 
com os contribuintes�, lembra o secretário da 
Fazenda do Estado, Manoel Vitório. 

Sefaz-Ba identi�ca 
fraudes �scais em 

apenas oito cliques
A VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A divulga índice que 
mostra redução de 9% no número de vítimas fatais e 6% no registro 
de acidentes nas rodovias sob sua administração (BR-324 � rodovia 
Eng° Vasco Filho, entre Salvador e Feira de Santana e BR-116 � 
rodovia Santos Dumont, entre Feira de Santana até a divisa com 
Minas Gerais). Os dados levam em consideração o período de 
janeiro a junho de 2018, em relação ao mesmo período de 2017. 

A concessionária cita algumas ações que contribuíram para a 
redução destes números, como conscientização dos usuários 
através de entrega de folhetos durante campanhas educativas, 
investimento no treinamento das equipes operacionais, com a 
realização de simulados e cursos na área; implantação de elemen-
tos de proteção e segurança; melhoria na sinalização vertical e 
horizontal; implantação de passarelas e entrada em operação dos 
radares �xos.

VIABAHIA informa: redução de 9% 
de vítimas fatais nas rodovias federais

Parabéns motorista!
25 de Julho

JULHO 2018

Greve dos caminhoneiros 
derruba produção da 

indústria da Bahia em 15%

A indústria baiana sofreu com a greve dos caminhoneiros. Dados divulgados 
pelo IBGE apontam que o setor teve um recuo de 15% entre os meses de abril 
e maio, período em que aconteceu a paralisação. O recuo foi o terceiro maior 
do país, de acordo com o instituto.

À frente da Bahia, �cam apenas os estados do Mato Grosso (-24,1%) e do 
Paraná (-18,4%). O estado de Santa Catarina também apresentou recuo de 
15%. 

De acordo com o IBGE, o resultado de abril/maio foi o terceiro pior para a 
indústria baiana, na comparação com o ajuste sazonal, da história da 
Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do IBGE desde 2002. 

No acumulado de janeiro a maio de 2018, a produção industrial baiana 
voltou a �car negativa (-1,3%), enquanto a média nacional se manteve 
positiva (2%). No entanto, no acumulado nos 12 meses encerrados em maio, 
a produção industrial baiana ainda se mantém com variação positiva (0,2%), 
mas perdeu ritmo de crescimento em relação a abril (1,5%) e �cou bem 
abaixo da média nacional (3%).

Os empregados das empresas de transporte de cargas da Bahia estão 
recebendo seus salários com 3% de aumento. Este acordo foi feito 
entre o SETCEB e a Federação dos Trabalhadores que representa todos 
os sindicatos da categoria laboral. Com o aumento salarial, os 
motoristas que trabalham com carga seca até 6 toneladas passaram a 
receber R$ 1.372,00, motoristas de 6 a 18 toneladas, R$ 1.580,00 e 
motoristas acima de 18 toneladas, R$ 1.886,00. Os motoristas que 
trabalham com carga líquida in�amável, químicos e petroquímicos a 

granel até 6 toneladas passaram a receber R$ 1.398,00, de 6 a 18 toneladas, R$ 1.609,00 e acima de 18 toneladas R$ 
1.923,00. O salário do ajudante passou para R$ 1.034,00 e do conferente R$ 1.076,00. Para as demais funções, 
empregados em escritório das empresas do setor, vendedores e outros não bene�ciados pelo salário normati-
vo/piso, foi assegurada a correção de 3% independente da faixa salarial.
Adicional de Função: O empregado que exercer a função de motorista de veículo denominado �BITREM� (cavalo 
mecânico e dois semi-reboques) receberá adicional de função correspondente a 10% e os denominados 
�TREMINHÃO�  (cavalo mecânico e três sem-reboques) receberá adicional de função correspondente a 25% do piso 
salarial estipulado para motorista de carreta. 
Benefícios: Todas as empresas estão obrigadas a pagar a Participação no Lucro e/ou Resultado - PLR, no valor 
mínimo de R$ 326,00. O seguro de vida também é obrigatório e foi reajustado para R$ 9.615,00 para ajudantes, 
conferentes e carregadores, enquanto que para motoristas e demais empregados o valor do seguro é de R$ 
19.230,00. 

Transportadoras na Bahia 
reajustam salário em 3%Infelizmente o roubo de cargas 

está virando uma prática cor-
riqueira em nosso país. Diversas 
pessoas foram presas este mês 
pela Polícia Federal durante uma 
operação contra suspeitos de 
roubos de carga em Alagoas, 
Bahia, Ceará, Pernambuco, São 
Paulo e Rio de Janeiro. Estima-se 

que a organização criminosa tenha causado um 
prejuízo superior a R$ 8,6 milhões, só em relação a 
roubo de cargas e caminhões.

Esta operação da Polícia Federal visou desar-
ticular uma organização criminosa valendo-se de 
falsas comunicações de crimes de roubo, além de 
adulteração de veículos, golpes em seguradoras e 
outros delitos.

E o pior de tudo, é que o próprio motorista foi 
coadjuvante desta história. Ele mesmo simulava o 
seu sequestro e em seguida ia até a polícia para regis-
trar a falsa comunicação do crime.

Lamentável... Onde vamos parar?
Boa leitura!


