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Associado do SETCEB tem descontos especiais para estudar!
Você não pode �car de fora!  Associe-se agora mesmo!

CORONA VÍRUS
TODO CUIDADO É POUCO !

CUIDE DA SUA SAÚDE ! 
NÃO TOQUE OS OLHOS, NARIZ OU BOCA 

SEM ANTES HIGIENIZAR AS MÃOS

Campanha de doação de sangue: 
COMJOVEM SALVA VIDAS

A campanha de Doação de Sangue: COMJOVEM Salva Vidas, 
uma realização da NTC&Logística com a COMJOVEM  neste ano 
completa 4 anos e já conseguiu com o apoio de entidades e dos 
núcleos da comissão por todo o país, um total de 1.062 doações e 
118 inscrições para a doação de medula óssea. Esses números são 
muito signi�cativos considerando que cada doação de sangue 
pode salvar até 4 vidas. Neste ano queremos salvar ainda mais 
pessoas e para isso contamos novamente com o esforço do setor, 
seja doando ou divulgando a campanha. 

Saiba mais abaixo como participar: 
Entre em contato com o centro de doação de sangue mais 

próximo;
Quando for doar sangue, não esqueça de fazer uso de máscara e 

álcool gel, a �m de proteger-se do Covid-19;
Divulgue a campanha a todos os integrantes da COMJOVEM e 

ao seu Sindicato, onde deverá ser repassado aos colaboradores, 
familiares e amigos;

Utilize os Meios de comunicação online, como o Facebook, 
Instagram, Linkedin, WhatsApp, entre outros meios para fortalecer 
a campanha e utilize a hashtag #comjovemsalvavidas para que 
todos possam acompanhar nossas ações neste importante projeto.

Solicite no centro de doação o atestado da sua participação e 
envie por e-mail ao coordenador do núcleo para que possamos 
fazer o relatório da participação de todos os envolvidos na 
campanha.

Condições necessárias para ser doador:
 Estar com boa saúde Ter entre 16 e 59 anos;
 Pesar no mínimo 50kg Estar descansado e alimentado;
 Apresentar documento original com foto.

Participe da campanha, doe sangue, doe vida! 
#comjovemsalvavidas. 
Campanha válida durante os meses de Junho, Julho e Agosto.

A Carteira Digital de Trânsito (CDT), aplicativo que reúne a CNH e 
CRLV digitais desenvolvido pelo Serpro para o Denatran, ganhou 
uma nova funcionalidade. Agora, já é possível o pagamento de 
multas emitidas em parte do Distrito Federal e mais 13 órgãos 
autuadores de diferentes municípios do país. A CDT também 
permite a todos os motoristas visualizarem as infrações cometidas.

Os órgãos atuadores que já disponibilizam essa facilidade aos 
motoristas são o Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito 
Federal, além das prefeituras de Boa Vista (RR), Macapá (AP), Balsas 
(MA), Imperatriz (MA), Mossoró (RN), Pitimbu (PB), Petrolina (PE), 
Catu (BA), Itararé (SP), São José dos Campos (SP), Pedregulho (SP), 
Cuiabá (MT) e Sinop (MT).

Tudo em um só aplicativo - Além de armazenar todos os 
documentos de porte obrigatório no trânsito em formato digital, a 
CDT avisa sobre o vencimento da CNH. Outras funcionalidades 
disponíveis são o recebimento de noti�cações de recall, a relação de 
veículos de propriedade e, ainda, a lista de infrações de trânsito 
vencidas, a vencer e pagas. Também é possível receber mensagens 
de campanhas o�ciais do Denatran. "Estamos transformando a CDT 
no principal canal de comunicação e interface entre o cidadão e as 
autoridades de trânsito nacionais�, explica o secretário nacional de 
Transportes Terrestres (SNTT), Marcello da Costa.

Por enquanto, a CDT só permite o desconto de 20% sobre a 
multa, caso a quitação ocorra antes do vencimento. Após essa data, 
deve-se pagar o valor integral e eventuais acréscimos. O abatimento 
de 40% é possível em outro aplicativo desenvolvido pelo Serpro, o 
Sistema de Noti�cação Eletrônica (SNE), desde que o motorista  
pague a multa antes do vencimento e abra mão de recurso. A 
previsão é que, até o �nal do ano, o SNE seja totalmente incorporado 
à CDT, que passará a permitir ambos os descontos.

   Passo a passo: - O aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) 
está disponível gratuitamente na Google Play e App Store.- Depois 
de baixar o aplicativo, basta fazer o cadastramento. O usuário cria 
login e senha, que também servirão para acessar o Portal Gov.br, 
podendo ser utilizado em diversos outros serviços públicos online. 
Se o usuário já for cadastrado no portal do governo, basta usar os 
mesmos login e senha.- Após a ativação, deve-se fazer login no 
aplicativo, clicar em �Infrações� e selecionar o �ltro desejado: �Por 
infrator� ou �Por veículo�- Na sequência, é possível selecionar a 
infração. Caso o Órgão Autuador (OA) já tenha aderido ao 
pagamento de infração na CDT (20% de desconto), será apresentada 
a opção �Solicitar boleto� ao usuário. Apesar do aviso do prazo de até 
72 horas, a disponibilização do boleto é realizado em tempo real.

Carteira Digital de Trânsito

Mercedes-Benz realiza ação social para 
proteger motoristas da Covid-19
A Mercedes-Benz está novamente nas estradas ao lado dos motoristas com uma ação social que visa 

cuidar e proteger os pro�ssionais do volante frente à Covid-19. �Siga com Saúde� é uma iniciativa que vai 
ao encontro dos motoristas para distribuir kits de prevenção com máscaras e álcool gel e também um kit 
lanche. Eles também recebem medição de temperatura, além de um folheto de boas práticas com dicas 
para evitar a contaminação do Coronavírus.

O �Siga com Saúde� teve início no mês de maio e já passou por rodovias importantes das cidades 
paulistas de Cubatão, Registro e Sumaré. As próximas etapas, neste mês de junho, ocorrerão na Via Dutra 
em Guaratinguetá (SP) e na Fernão Dias em Oliveira (MG).

�Desde o início da pandemia, os motoristas não pararam nenhum minuto. Continuaram abastecendo 
nossas casas e movimentando esse Brasil. E nós, como a maior fabricante de caminhões do País, não 
podíamos deixá-los sozinhos nesse desa�o. Estou muito orgulhoso desse projeto, que mostra a essência 

da Mercedes-Benz: trabalhar 'para todos que movem o mundo'�, diz Ari de Carvalho, diretor de Vendas e Marketing Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil.
Essa ação está totalmente alinhada ao compromisso da Mercedes-Benz com a responsabilidade social. �Este é um momento de ajuda, de solidariedade. 

Estamos cuidando de quem sempre cuida da gente. Nesse período difícil do nosso País, eles continuaram transportando alimentos, remédios e insumos 
para unidades de saúde, como também as cargas e mercadorias que movimentam a economia do País. Estamos juntos para enfrentar os efeitos da Covid-19�, 
conclui Ari

PepsiCo investe em frota sustentável com foco na redução de emissão de 
gases de efeito estufa em sua cadeia logística

Alinhada às suas metas globais de sustentabilidade, a PepsiCo, uma das maiores empresas de Alimentos 
e Bebidas do mundo, inova e investe em uma frota cada vez mais sustentável. Para isso, anuncia a compra 
de 18 caminhões Scania movidos a GNV (gás natural veicular), ou gás biometano, a maior aquisição de 
veículos com esta tecnologia da história do país. A parceria da PepsiCo com a Scania tem como propósito 
tornar sua cadeia logística mais sustentável, colaborando para atingir a metas globais das emissões totais 
de CO2 até 2030. A iniciativa se soma a outras como investimentos em veículos elétricos e projeto-piloto 
com energia solar.

"Como uma das maiores empresas do setor de Alimentos e Bebidas do mundo, a PepsiCo tem a 
responsabilidade de contribuir para mitigar as emissões de CO2 em toda a sua cadeia logística, aliando o 
fornecimento de suprimentos aos consumidores ao desenvolvimento econômico e social, enquanto 
ajuda a proteger o planeta e diminuir impactos", a�rma João Campos, CEO da PepsiCo no Brasil. 

De acordo com o vice-presidente das Operações Comerciais da Scania no Brasil, Roberto Barral, o objetivo das empresas é a transição para um sistema de 
transporte mais sustentável por todo o país. "A Scania está empenhada em apoiar seus clientes com soluções rentáveis que contribuam com a sustentabili-
dade nos âmbitos econômico, ambiental e social."

Caminhões mais sustentáveis - Os caminhões movidos a GNV e/ou biometano (são 10 modelos G 340 4x2 e oito R 410 6x2) são destinados para percorrer 
médias e longas distâncias. Seus motores são Ciclo Otto (o mesmo conceito dos automóveis) e 100% à gás e biometano, ou a mistura de ambos. Os motores 
não são convertidos do diesel para o gás, eles têm garantia de fábrica e tecnologia con�ável, com desempenho consistente e força semelhante ao caminhão 
a diesel. Além de serem 20% mais silenciosos.

Volvo apresenta novidades na linha 2021 dos caminhões VM e FH
Atendendo a uma lacuna de mercado para caminhões mais robustos e e�cazes na distribuição 

urbana, a Volvo está introduzindo em sua linha 2021 o novo VM City. Equipado com o e�caz motor 
de 270 cv, de reconhecida economia, a nova versão conta com cabine curta, transmissão de seis 
marchas e um eixo traseiro de dupla velocidade. �Projetamos esse caminhão para atender tudo o 
que os transportadores com operações de tiro curto, dentro das cidades ou de distribuição 
regional, precisam. Mas sem abrir mão da qualidade e robustez de um Volvo�, a�rma Alcides 
Cavalcanti, diretor comercial de caminhões da marca.

FH ainda mais econômico e seguro - Outra novidade da linha Volvo 2021 é a nova 
con�guração de série do FH 4x2 e 6x2. Agora essas versões passam a ser oferecidas com o entre-
eixos de 3500 mm como padrão, acompanhado de de�etores laterais de ar para melhorar a 
aerodinâmica entre cavalo-mecânico e carreta e trazer ainda mais economia. As opções de entre-
eixos 3200mm e 3600mm continuam disponíveis para o FH 460 6x2. Mas, nesse caso, o de�etor 
lateral de ar é considerado um item opcional.

Segurança ativa mais acessível - Um benefício adicional, válido para todos os Volvo FH 
modelo 2021, é a popularização de alguns recursos de segurança ativa.  Itens como as luzes de frenagem de emergência (lanternas traseiras piscam 
automaticamente em desacelerações bruscas), sensor crepuscular (faróis acendem automaticamente no entardecer), sensor de chuva (limpadores de para-
brisa são acionados automaticamente) e as luzes �três marias� (aumentam a visibilidade noturna do veículo em aclives), passam a estar disponíveis já nas 
versões de acabamento intermediário do caminhão. �São recursos importantes para atingirmos nosso ideal de 'Zero Acidentes' com veículos Volvo�, 
assegura Clóvis Lopes, gerente comercial de caminhões da Volvo.

FORD LANÇA FINANCIAMENTO INÉDITO COM CARÊNCIA E PARCELAS PELA METADE 
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - A Ford lançou uma opção de �nanciamento inédita no 
mercado, com condições criadas especialmente para que o cliente possa comprar 
um carro novo com tranquilidade nesse cenário econômico difícil. O novo plano 
inclui, após a entrada, 90 dias de carência para o início das prestações, cujo valor é 
reduzido à metade até dezembro de 2021. A entrada corresponde a 50% do preço 
do veículo e o prazo total do contrato é de 48 meses. Todas as versões das linhas Ka 
Hatch, Ka Sedan, EcoSport e Ranger estão disponíveis nessa nova modalidade.  
Esta é mais uma iniciativa pioneira da Ford para oferecer uma nova opção de 
�nanciamento aos clientes, em complemento ao plano emergencial anunciado 
em março, que deu aos clientes da Ford Credit a possibilidade de transferir até três 
parcelas do �nanciamento para o �nal do contrato.

VENDA E PRODUÇÃO DE CAMINHÕES DEVE CAIR MAIS DE 30% EM 2020 - O 
coronavírus derrubou a previsão de um ano que seria excelente para a produção e 
venda de caminhões. No início deste ano, antes da declaração de pandemia, a 
previsão era de 115 mil caminhões vendidos até dezembro de 2020. Com toda a 
crise trazida pela doença, as vendas devem chegar a pouco mais da metade disso, 
65 mil unidades. Para a Anfavea, se nada mudar no cenário atual, a queda nas 
vendas será inevitável. A produção e venda de caminhões que tem acontecido, em 
maio foram produzidos pouco mais de 4 mil caminhões, e 4.736 unidades foram 
emplacadas, tem sido puxadas pelo agronegócio, mineração e �orestal, além dos 
transportes de produtos essenciais, que também tem mantido a compra de 
veículos. 

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS SEST SENAT SALVADOR � Para realizar sua matrícula, 
E S C O L H A  O  S E U  C U R S O,  a ce s s e  o  Po r t a l  d o  C l i e n te  a t ravé s  d o 
https://portaldocliente.sestsenat.org.br, depois clique em CURSOS e escolha a 
UNIDADE A11 SALVADOR. Localize o curso desejado, realize a pré-matrícula e 
logo entraremos em contato com você. Informações: Girlene Santos - Técnica de 
Formação Pro�ssional I - Coordenação de Desenvolvimento Pro�ssional - Gontran 
Guimarães Neto - A11 - Salvador /  BA - Tel: 71 3205-5923
E-mail: girlenesantos@sestsenat.org.br

O plenário do Senado aprovou no último dia 16 de junho, a Medida Provisória 936 com 
algumas alterações em relação ao texto aprovado na Câmara. Uma das principais 
alterações foi a retirada do artigo 32 que trazia várias alterações na CLT. Desta forma a MP 
936, tal como o texto original, passa a tratar apenas medidas emergenciais trabalhistas de 
caráter temporário.

Uma das principais mudanças em relação ao texto original da MP se refere a 
possibilidade de os prazos máximos de vigência dos acordos de suspensão temporária 
do contrato (até 60 dias) e de redução da jornada e de salário (até 90 dias) serem 

prorrogados pelo Poder Executivo através de regulamento, respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública (até 31/12/20).
Durante o estado de calamidade pública o empregador poderá adotar as medidas do programa emergencial de forma parcial, tanto a suspensão do 
contrato de trabalho quanto a redução proporcional de jornada e de salário, não sendo necessário abranger a totalidade dos postos de trabalho.

Disciplina a participação das empregadas gestantes no Programa Emergencial e amplia a exigência de negociação coletiva para implementa-
ção das medidas emergenciais de suspensão do contrato e de redução de jornada de trabalho, ao alterar os parâmetros salariais para que os acordos 
possam ser individuais.
Possibilita a ultratividade nas cláusulas normativas dos acordos e convenções coletivas, proíbe a dispensa da pessoa com de�ciência durante o 
estado de calamidade pública e cria novas regras para o Benefício Emergencial, autorizando o Ministério da Economia a prorrogar o período de 
concessão do benefício através de regulamento.

Impede a aplicação do artigo 486 da CLT (fato do príncipe) na hipótese de paralisação ou suspensão de atividades econômicas por ato de 
autoridade pública durante o estado de calamidade pública decorrente da COVID-19 e os empregados aposentados poderão celebrar os acordos 
de suspensão do contrato de trabalho e de redução de jornada e de salário desde que recebam uma ajuda compensatória mensal.
Outra importante medida para o setor empresarial e que foi mantida no texto da MP 936 aprovada na Câmara é a da desoneração da folha de salários 
até 31/12/2021, inclusive para o transporte rodoviário de cargas. O texto segue agora para a Presidência da República podendo ainda sofrer algumas 
alterações, caso haja algum veto, antes de ser transformada em lei.  

Rogério de Souza
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MP 936 é aprovada no Senado

S.O.S TRUCK e SEST SENAT fazem testes rápidos 
e distribuem kits de segurança contra Covid-19
A S.O.S Truck, em parceria com o SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem 

do Transporte), realizou, de 8 a 12 de junho, uma grande ação para oferecer testes gratuitos da covid-19 além de kits 
de segurança (álcool em gel e máscaras) aos caminhoneiros autônomos, motoristas pro�ssionais do transporte 
rodoviário de cargas e motoristas cobradores do transporte coletivo rodoviário de passageiros.

Foram realizados 30 mil testes em terminais de cargas e de passageiros, postos de combustíveis, pontos de 
parada em rodovias e em unidades operacionais do SEST SENAT. Além dos testes, os parceiros ofereceram para 
todos os pro�ssionais, orientações de prevenção da doença e de higienização das mãos e dos veículos, máscaras de 
tecido reutilizáveis e álcool em gel.

O aplicativo para motoristas pro�ssionais especializado na busca de peças e serviços para caminhões, está engajado em ajudar seu público que, durante 
a quarentena dos brasileiros por conta do Coronavírus, estão rodando por todo o País.

�O termo S.O.S não está à toa no nome de nosso produto. Queremos ser a base dos caminhoneiros quando houver um problema na estrada. É muito 
importante mostrar que estamos ali, no campo, junto deles. Não somos somente um app para motoristas, somos seres humanos e estaremos engajados para 
fazer de tudo que for possível para ajudar nossos amigos da estrada�, a�rma o diretor comercial da S.O.S Truck, Alessandro Polleto.

06 de junho 
Dia do Pro�ssional de Logística

A demanda por transportes rodovi-
ários de cargas no Brasil teve leve 
avanço na última semana, voltando a 
se aproximar dos melhores níveis 
registrados desde que os principais 
e f e i t o s  d a  p a n d e m i a  d o  n o v o 
coronavírus recaíram sobre o setor, 

indica pesquisa divulgada pela NTC&Logística, nesta terça, dia 
30 de junho.

De acordo com o levantamento, a demanda atingiu variação 
negativa de 34,01% em relação aos níveis pré-pandemia, mas 
com melhora de 2 pontos percentuais em relação à semana 
anterior, quando havia registrado a primeira queda em um mês. 
Com isso, o índice volta a se aproximar do nível veri�cado na 
semana de 8 a 14 de junho (-33,9%), o melhor desde o �nal de 
março, a partir de quando quarentenas contra a disseminação 
do novo coronavírus derrubaram fortemente as atividades.

Os números começam a melhorar, mas e isso se dá pelo fato 
de alguns Estados e municípios �exibilizarem as medidas de 
isolamento social, com a abertura gradual da economia, mas 
ainda está muito longe do ideal e que a recuperação será lenta.

                   Boa leitura !

Demanda por transporte rodoviário 
de cargas volta a ter leve melhora

No último dia 29 de junho, os membros da 
C o m i s s ã o  d e  J o v e n s  E m p r e s á r i o s  d a 
Comjovem BAHIA visitaram a Associação Amai 
Simões Filho e aproveitaram para fazer uma 
ação de solidariedade para as pessoas com 
mais di�culdade e que carecem de atenção, 
principalmente neste tempo de pandemia. 
Quem está à frente desse lindo projeto há 11 
anos é dona Denise, e o trabalho dela nunca foi 
fácil, durante a pandemia a situação se torna 
ainda muito mais complicada. Dona Denise tira 
pessoas em situação de rua, principalmente 

idosos, doando amor, cuidado e dignidade, e na maioria das vezes 
consegue inserir essas pessoas de volta para a sociedade.

�De acordo com o coordenador da Comjovem BAHIA, Guilherme 
Elias, o grupo foi conhecer de perto a realidade do abrigo de idosos 
em Simões Filho, que está precisando de muita ajuda e estão 
pensando em selecionar alguns itens mais importantes para fazer 
uma campanha de arrecadação junto às empresas de transporte de 
cargas e dar um melhor conforto e alegria para os idosos.�

Comjovem Bahia realiza visita na 
Associação AMAI Simões Filho


