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Bahia Transporte

Destinada, exclusivamente, aos pro! ssio-
nais das empresas de transporte, dos modais 
rodoviário de cargas e passageiros, ferroviá-
rio, aquaviário, operadores logísticos e aéreo, 
! liados às federações e/ou associações que 
integram o sistema CNT, a Especialização em 
Gestão de Negócios é uma pós-graduação 
latu sensu ministrada pela FDC (Fundação 
Dom Cabral). Tem como objetivo capacitar 
gestores e executivos de empresas de trans-
porte e logística nas mais modernas técnicas 
de gestão de negócios. Visa, ainda, desenvol-
ver as competências necessárias para tornar 
o setor mais competitivo. Dúvidas podem ser 
esclarecidas pelo e-mail inteligencia@itl.org.br 
ou pelo telefone (61) 2196-5817. 

anuncie aqui! anuncie aqui!

O último dia 04 de abril foi para o caminhoneiro baiano Luis Carlos dos Santos, 
mais um dia histórico em sua trajetória, quando recebeu na Casa Scania Movesa, em 
Salvador, o caminhão top de linha Streamline R 440 6x2 zero quilômetro, com progra-
ma de manutenção Scania, seguro e Pacote Desempenho dos Serviços Conectados. 

Este prêmio foi uma conquista do caminhoneiro por ter sido consagrado no ! nal do ano passado como campeão da América 
Latina, através do concurso Scania Driver Competitions, realizado pela Scania do Brasil. O caminhoneiro disputou com motoristas 
concorrentes de quatro países: Brasil,  Peru, Chile e Argentina.

SDC - A competição entre motoristas da Scania nasceu em 2003, na Suécia, e tem por objetivo valorizar a pro! ssão, incentivar o treina-
mento e promover a segurança nas estradas. “A Scania é marca líder na transição para um transporte sustentável e se orgulha de todo o 
conhecimento que está deixando como legado para os mais de 56 mil inscritos. O resultado será percebido em ações mais seguras nas 
estradas, pro! ssionalismo e aumento da autoestima dos participantes. É por este resultado que investimos tanto em treinamento. Aliás, 
somos a única fabricante a promover uma ação entre motoristas focada na quali! cação”, explica Roberto Barral, diretor-geral da Scania. 

O programa de investimento da Scania, referência mundial em soluções de transporte sustentável, 
teve início no ano passado e vai até 2020 no mercado brasileiro, com recursos no valor de R$ 2,6 bilhões 
destinados ao desenvolvimento de novos produtos, atualização e modernização do parque industrial 
de São Bernardo do Campo, bem como à rede de concessionárias.

Os investimentos programados asseguram a continuidade da evolução tecnológica da unidade bra-
sileira, e a Scania reforça a estratégia de manter o Brasil como um espelho da Suécia. “Continuamos 
investindo no que há de melhor em tecnologia do setor automotivo, e isso reforça o compromisso com 
o País e com um sistema de transporte sustentável”, ressalta Rogério Rezende, diretor de Assuntos Ins-
titucionais e Governamentais da Scania Latin America. “Não podemos apenas olhar a situação de hoje 
ou do próximo ano, pois quando falamos de investimentos temos de olhar para 10 ou 20 anos à frente.”

 “Nossa história reH ete o investimento que ! zemos para ter um parque industrial de ponta com tec-
nologia avançada e uma marca sólida, superando obstáculos e evoluindo com nossos produtos e servi-
ços e, sobretudo, investindo em pessoas e em relações – bases do nosso negócio”, ! naliza.

Melhor motorista de caminhão da América 
Latina ganha um caminhão Scania “0km”

Scania investirá R$ 2,6 bilhões no Brasil até 2020

Na Estrada           

Somente nos dois últimos anos, a concessionária Bravo Caminhões e Ônibus, líder do segmento 
na Bahia, realizou a venda de 270 cotas de consórcio. Segundo gerente Geral de Vendas da Bravo, 
Marcelo Silva, o consórcio para veículos pesados é certamente uma das grandes modalidades para 
aquisições de caminhões. “Acredito que as montadoras, de um modo geral, nunca deram tanta ên-
fase a este produto quanto agora. A crise acabou por despertar o interesse das montadoras e con-
cessionárias, dada a segurança e garantia de grande percentual de créditos que os grupos propor-
cionam aos clientes durante o período de existência do grupo, que dura em média 72 meses”, disse.

Convido a todos os 
amigos transportadores, 
para que no próximo dia 
10 de maio, estejam pre-
sentes no XVII Seminário 
Brasileiro do Transporte 
Rodoviário de Cargas. O 
evento será realizado em 

Brasília, no Congresso Nacional, trazendo 
como temas principais o novo Marco Re-
gulatório do TRC e as propostas prioritárias 
para a Reforma Trabalhista. 

Neste momento de grandes reformas 
que afetarão diretamente a vida das empre-
sas e dos cidadãos, os empresários do trans-
porte rodoviário de cargas têm a oportuni-
dade de participar das discussões, fazendo, 
com que sua voz seja ouvida diretamente 
por quem tem o poder de decisão sobre te-
mas intimamente relacionados com o pre-
sente e o futuro do setor de transportes do 
nosso País. Participe !

Boa leitura !

Editorial Antônio P. de Siqueira  

A Comissão de Viação e Transportes 
aprovou proposta que cria nova regra para 
a contratação de de! cientes físicos e apren-
dizes por empresas de transporte rodoviário 
e ferroviário de cargas. O texto aprovado é o 
substitutivo do relator, deputado Gonzaga 
Patriota (PSB-PE), ao Projeto de Lei 3002/15, 
do deputado Major Olimpio (SD-SP).

Pela proposta, a base de cálculo para de-
terminar o número de de! cientes físicos e 

aprendizes que a empresa deve contratar será o número de funcionários que exerçam 
atividades no âmbito administrativo, e não o número total de empregados.

A Lei 8.213/91 determina que a empresa com 100 ou mais empregados é obrigada 
a preencher de 2% a 5% de seus cargos, conforme o número de funcionários, com 
bene! ciários reabilitados ou pessoas com de! ciência e habilitadas.

Já a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT- Decreto-Lei 5.452/43) estabelece que 
a empresa deva empregar número de aprendizes equivalente de 5% a 15% do total 
de seus funcionários.

INCOMPATIBILIDADE  -  Porém, conforme destacou Gonzaga Patriota no caso das 
transportadoras de cargas, há incompatibilidade entre de! cientes físicos e aprendi-
zes para o exercício das atividades ! ns da empresa, como motorista, carregador e 
ajudante, em razão da natureza do trabalho. “Dependendo do tipo de de! ciência, a 
pessoa é totalmente incapacitada para dirigir um caminhão, carregar ou descarregar 
mercadorias ou, ainda, executar procedimentos para cobrir a carga”, explicou. 

Comissão altera regra de contratação de 
de) cientes para transportadoras
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P lanejamento, des-
burocratização, in-

vestimento e segurança 
jurídica. Esses foram os 
principais pontos elen-
cados por transportado-
res de todo o país, para 
o crescimento do setor 
de transporte de cargas, 
em encontro com parla-
mentares no último dia 
19 de abril, no Senado 
Federal, em Brasília.

O objetivo do encon-
tro foi consolidar a parti-
cipação dos transporta-
dores de carga na Frente 
Parlamentar Mista de Logística de Transportes e Armazenagem (Frenlog) do 
Congresso Nacional, presidida pelo senador Wellington Fagundes (PR-MT) e 
criada há cinco anos.

De acordo com o senador a ! nalidade da frente é incentivar o desenvolvi-

Transportadores de cargas reunidos 
com parlamentares em Brasília

                                             Representantes de mais de 80 empresas de transporte 
rodoviário de cargas de todo o país estiverem reunidos na sede da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT), em Brasília, para debater diversos assuntos de in-
teresse do setor, como o marco regulatório, valor do frete e a reforma trabalhista.

O evento foi realizado por diversas entidades, dentre elas, o Grupo Trans-
portando Ideias (GTI), além de federações, sindicatos e empresas representa-
tivas do setor. O SETCEB se fez presente através de Rogério Souza, coordena-
dor da Comjovem Bahia – Comissão de Jovens Empresários e Executivos da 
entidade baiana.

O Portal de Transporte e Logística

www.transportedigitalnews.com.br

mento da infraestrutura e logística nacional de transportes em todos os modais. Além de reunir toda a cadeia de trans-
portes para que juntos busquem alternativas para minimizar os problemas que afetam o setor do transporte rodoviário 
de cargas. “Com certeza os transportadores são muito bem-vindos e temos certeza que terão muito a contribuir conosco. 
Queremos estar juntos e ouvi-los”, a! rmou Fagundes.
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Investimentos no transporte 
brasileiro continuarão em queda 

As medidas adotadas pelo governo federal para cumprir 
a meta ! scal estabelecida para 2017 afetarão diretamente o 
setor transportador, avalia a CNT (Confederação Nacional do 
Transporte) no boletim Economia em Foco divulgado neste 
mês de abril. Segundo a análise, os investimentos em infra-
estrutura devem seguir em queda, ao mesmo tempo em que 
diversas empresas serão impactadas com o ! m da desonera-
ção da folha de pagamento.

Para celebrar o Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril, o SEST SENAT lan-
çou a campanha nacional “4 caminhos para um destino saudável”. O objetivo é chamar 
a atenção sobre a importância dos cuidados com a saúde para uma vida mais produtiva.

Durante o mês de abril, todas as unidades operacionais da instituição desenvolveram 
diversas atividades alusivas ao tema, como blitze educativas, palestras de conscientiza-
ção, além dos atendimentos gratuitos nas especialidades de odontologia, ! sioterapia, 
nutrição e psicologia.

Pro! ssionais do SEST SENAT estiveram presentes nas empresas do setor de trans-
porte e também em terminais de cargas e de passageiros passando orientações que 
devem ser seguidas pelos trabalhadores para uma vida mais saudável.

Para celebrar o Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril, o SEST SENAT lan-
çou a campanha nacional “4 caminhos para um destino saudável”. O objetivo é chamar 
a atenção sobre a importância dos cuidados com a saúde para uma vida mais produtiva.

Durante o mês de abril, todas as unidades operacionais da instituição desenvolveram 
diversas atividades alusivas ao tema, como blitze educativas, palestras de conscientiza-
ção, além dos atendimentos gratuitos nas especialidades de odontologia, ! sioterapia, 
nutrição e psicologia.

Pro! ssionais do SEST SENAT estiveram presentes nas empresas do setor de trans-
porte e também em terminais de cargas e de passageiros passando orientações que 
devem ser seguidas pelos trabalhadores para uma vida mais saudável.

18 de abril 

                                                                                                     De acordo com o presidente do SETLOG-MS, Cláudio Cavol, a consolidação da Fren-
te Parlamentar do Transporte Rodoviário de Cargas tem também como objetivo, ! scalizar as políticas públicas, contribuir para as 
mudanças necessárias e para a retomada econômica. E segundo ele, o encontro com os parlamentares teve por objetivo mostrar 
a mobilização da classe empresarial em buscar soluções, não apenas para os problemas que aH igem a categoria, mas para todas 
as mazelas que atingem a nação neste momento. “Não podemos mais admitir que os erros do passado, que hoje comprometem 
o futuro do País, continuem a se perpetuar na política, na economia e a impactar na vida de todos os brasileiros. Precisamos de 
políticos que cumpram seu papel de legislar em favor de todos e não em causa própria”, explica o presidente.

O primeiro dia de evento foi encerrado com a presença do Deputado Federal, Jair Bolsonaro, que avaliou como posi-
tivo o requerimento dos empresários sobre a consolidação da frente parlamentar.

Após a reunião no Senado no segundo dia, um almoço-palestra contou com a participação dos Ministros do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira e do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra.

Frente Parlamentar  

SEST SENAT realiza Campanha Nacional de Saúde

Abertas inscrições 
para Especialização em 

Gestão de Negócios 

Copa Truck anuncia calendário
28/05 - Goiânia (GO) 

11/06 - Campo Grande (MS) 

09/07 - Caruaru (PE)  

23/07 - Fortaleza (CE)  

15/10 - Curvelo (MG)  

17/12 - São Paulo (SP) 

“Não desista de seu sonho, ele está em alguma padaria”
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• BRIDGESTONE - A maior fabricante de pneus do mundo, está 
comemorando dez anos de operação na Bahia. Com um efetivo 
de 800 empregados diretos e 430 indiretos, a planta localizada no 
Polo Industrial de Camaçari recebeu investimentos recentes na or-
dem de R$ 250 milhões, ampliando sua capacidade produtiva de 8 
mil para 10 mil pneus por dia.

• INTERMODAL -  Novas Tecnologias em logística e transporte de 
cargas movimentou a 23ª edição da Intermodal South America 
2017. Tendências tecnológicas do segmento e a “Indústria 4.0”, ! -
zeram parte das novidades.

• SEMINÁRIO BRASILEIRO - Já estão abertas as inscrições para o 
XVII Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Cargas, que 
acontece no dia 10 de maio, nas dependências do Congresso Na-
cional, em Brasília. Empresários do setor, lideranças, parlamentares 
e autoridades governamentais estarão presentes. Inscrições atra-
vés do Portal NTC&Logística.

1•  MERCEDES-BENZ PARTICIPA DE FEIRA DE AGRONEGÓCIO 
NO CENTRO-OESTE - Por meio da exposição de cinco modelos 
das famílias Atego, Axor e Actros, essa versatilidade da marca foi 
a grande atração na 16ª edição da Tecnoshow COMIGO, principal 
feira de tecnologia rural do Centro-Oeste.

2•  DAF COMEMORA 89 ANOS DE HISTÓRIA - A DAF, uma das mar-
cas líderes no mercado europeu de caminhões, comemora 89 anos 
de história. A empresa chegou ao Brasil em 2011 e, em dois anos, 
construiu sua planta em Ponta Grossa, no Paraná. A unidade é res-
ponsável pela produção do extrapesado XF105 e o pesado CF85.

3•  SOULCLASS É LANÇADO PELA IVECO BUS E CAIO INDUSCAR - 
O projeto do SoulClass se enquadra nas regras da portaria 269 do 
Inmetro, que entrará em vigor em julho, e exige dos novos ôni-
bus do segmento rodoviário equipamentos para embarque e de-
sembarque de pessoas com de! ciência ou mobilidade reduzida, 
disponibilizados também para outras versões, como os escolares. 

Mão Dupla

Lombada


