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Bahia Transporte

•  Grupos de Trabalho para combater o Roubo de Cargas - Em sua pri-
meira reunião de trabalho realizada no último dia 10 de janeiro, nas 
dependências do Ministério da Justiça em Brasília, o Comitê da Polí-
tica Nacional de Repressão ao Furto e Roubo de Cargas criou quatro 
importantes grupos de trabalho: Inteligência, Operacional, Legislação, 
Tecnologia/Sistemas. Embora tratem de assuntos especí' cos, os gru-
pos trabalharão de maneira integrada e coordenada e contarão sem-
pre com a colaboração da NTC, empresários e outras entidades.

•  FENATRAN 2017 deve re# etir a retomada de crescimento do setor -  
A 21ª edição da FENATRAN – Salão Internacional do Transporte Rodo-
viário de Cargas – que acontece de 16 a 20 de outubro deste ano, em 
São Paulo, deverá evidenciar o início da recuperação do setor, acom-
panhando alguns indicadores positivos, como o aumento da produ-
ção no agronegócio e o crescimento das exportações de caminhões 
e de implementos rodoviários. 

1•  CONTRAN aprova composição de veículos de carga remontados - 
Por meio da Resolução 630/2016, o Conselho Nacional de Trânsito 
aprovou os requisitos para o transporte de Composições de Veícu-
los de Carga Remontados (CVR). Entende-se por Composição de 
Veículo Remontada (CVR) aquela com quatro unidades (tritrens), 
nas quais as duas unidades traseiras circulam na volta descarrega-
das e transportadas pelas duas primeiras unidades.

2• NTC pede providências à ANTT /SEM PARAR - A NTC&Logística 
encaminhou ofício a ANTT, com o intuito de que a Agência in-
ter' ra nas alterações no contrato em vigor e nos próximos que 
venham a ser celebrados pela SEM PARAR CGMP. De acordo com 
nota divulgada pela prestadora de serviços, a mesma passará a 
cobrar 3% sobre o valor da fatura mensal, a título de remuneração 
dos serviços prestados e somente não haverá acréscimo se utiliza-
do o sistema pré-pago do pedágio.

“Felicidade não é um destino, 
mas um jeito de viajar”.

Mão Dupla

Lombada

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

TRANSPORTES DE 
PRODUTOS QUÍMICOS/

PETROQUÍMICOS
E CONTEINERES

POR TODO O BRASIL
TEL. (71) 3625.7400

www.concordiatransportes.com.br

CCPICCPI

(71) 3243.3606

Comissão de 

Conciliação 

Prévia 

Intersindical 

do Transporte

No dia 20 de janeiro começou a valer as regras de carga e descarga especí' cas 
para a montagem e desmontagem das estruturas dos circuitos do Carnaval 2017 
em Salvador. Caminhões com comprimento acima de 6,5m e 2,2m de largura, pres-
tadores de serviço de montagem de camarotes, postos de serviços e palcos têm 
livre circulação em determinadas áreas da cidade. A permissão, concedida pela 
Transalvador por meio de Portaria, vigora até o dia 13 de março de 2017.

De acordo com o superintendente Fabrizzio Muller, nas demais vias da cidade 
não incluídas na portaria, a exemplo da Luís Viana Filho (Paralela) e da Mário Leal 
Ferreira (Bonocô), permanece a restrição de circulação para os veículos de grande 
porte. “É necessário que os motoristas de caminhões e tratores, ainda que a serviço 
do Carnaval, esperem os horários permitidos para trafegar pela cidade”, frisou.

Exceção  -  A portaria proíbe a realização dos ser-
viços de carga e descarga no período diurno, aos sá-
bados e domingos, entre 21 de janeiro e 12 de março, 
no Largo do Farol da Barra e na Av. Oceânica, entre o 
Largo do Farol da Barra e a Rua Marquês de Caravelas. 

Áreas permitidas  -  Será permitida a circulação, 
no período, nas seguintes vias do circuito Barra e 
Ondina: Av. Sete de Setembro, Largo do Farol da 
Barra, rua Afonso Celso, rua Almirante Marques de 
Leão, entre outras. No Centro, será permitida nas 
ruas Araújo Pinho, Viaduto Menininha do Gantóis, 
rua João das Botas, Largo do Campo Grande (Praça 
Dois de Julho), rua Leovigildo Filgueiras entre outras. 

Carga e descarga para estruturas 
do Carnaval já estão liberadas

anuncie aqui! anuncie aqui!

O novo Centro de Distribuição de Exportação de Peças da Ford, em Simões 
Filho, na Bahia, funciona no Complexo Logístico da Columbia Nordeste e tem 
como objetivo agilizar o envio de itens automotivos do Brasil para sete fábricas 
da Ford no mundo. Este é o primeiro CD do Nordeste a usar um novo conceito 
de exportação de autopeças, em que todo o processo é feito dentro de uma 
área alfandegada, trazendo mais velocidade, controle e competitividade para 
a operação.Com uma área de 1.500 metros quadrados, o novo armazém conta 
com área de escritório e docas virtuais para depósito de contêineres. 

Os clientes Mercedes-Benz Caminhões e Ônibus passam a contar com novos modelos de 
Planos de Manutenção de fábrica: BestBasic, Select, Select Plus e Complete, que permitem 
várias composições de serviços, envolvendo manutenções preventivas, reparos, troca de itens 
de desgaste e socorro mecânico, conforme real necessidade e desejo dos clientes. Dessa for-
ma, eles contam com novas ferramentas para trabalhar com previsibilidade de gastos, redu-
zindo os custos operacionais e também contam com mão de obra treinada e certi' cada pela 
fábrica, com utilização de peças originais (genuínas, Renov e Alliance), ferramental e instala-
ções adequadas, tudo de acordo com os rígidos padrões de qualidade da marca.

Novo CD de Exportação de Peças da Ford na Bahia

Mercedes-Benz lança novos Planos de Manutenção 

Na Estrada           

Caminhões VW e MAN agora com IPVA grátis 
A MAN Latin America começa o ano de 2017 oferecendo ainda mais vantagens 

a seus clientes. De janeiro a fevereiro deste ano, na compra de qualquer caminhão 
Volkswagen ou MAN existente no estoque da rede o cliente recebe IPVA grátis e três 
anos de garantia do trem de força. A promoção é válida em qualquer uma das mais de 
150 concessionárias Volkswagen Caminhões do Brasil. A novidade traz uma grande 
economia para o cliente, uma vez que o IPVA não tem valor ' nanciável e no início do 
ano tem seu valor integral. A garantia oferecida ao produto é total no primeiro ano, 
enquanto nos dois últimos, é estendida para motor, câmbio e diferencial.

O jornal Bahia Trans-
porte, veículo de comu-
nicação do SETCEB, com-
pleta este mês 29 anos e 
vem circulando entre as 
empresas de transporte 
de cargas e logística tan-
to no Estado da Bahia, 

como em diversas regiões de todo o Brasil. 
Durante este tempo, o jornal tem se 

preocupado em pautar fatos relevantes 
deste setor, que é tão importante para 
nossa economia. 

Além disso, o Bahia Transporte tem 
ajudado no dia-a-dia dos pequenos em-
presários, principalmente os que ' cam lo-
calizados em cidades do interior da Bahia 
e que são carentes de informação sobre o 
setor de transporte rodoviário de cargas.

Boa leitura !

Editorial Antônio P. de Siqueira  

A Secretaria Cidade Sustentável de Salvador (Secis) assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
em conjunto com a Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom), Reciclanip, Limpurb e Ministério Público da 
Bahia para incluir nos programas municipais de educação ambiental ações e orientações sobre o adequado 
descarte de pneus inservíveis. 

Quem tiver pneus desgastados e sem utilidade poderá conferir os locais de coleta por meio do aplicati-
vo Coleta Seletiva Salvador, que já informa atualmente sobre descarte correto de medicamentos vencidos, 
pilhas e eletrônicos, entre outros. O app está disponível nas plataformas Play Store e Apple Store e serve na 
orientação e identi' cação dos pontos de entrega voluntária de materiais recicláveis. 

Salvador terá pontos para descarte de pneus
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Na primeira semana de janeiro, o 
diesel ' cou 6,1% mais caro nas 

re' narias. É o segundo aumento em 
um mês anunciado pela Petrobras. 

De acordo com estudo para prever 
o impacto direto no custo operacional 
dos caminhões, o Departamento de 
Custos Operacionais, Estudos Técnicos 
e Econômicos da NTC&Logística – DE-
COPE – levou em conta o provável rea-
juste integralmente repassado de 3,8% na bomba, isto é, cerca de R$ 0,12 por litro.

De acordo com Neuto Gonçalves dos Reis, diretor técnico da entidade, o cál-
culo considerou o consumo de combustível de um caminhão trator 4×2 tracio-
nando carreta furgão de três eixos, com capacidade para 26,2 toneladas de carga.

Em operações urbanas ou rotas curtas, o combustível pode representar 
entre 15 e 20% do custo de operação. Já em uma operação rodoviária, por 
exemplo, do agronegócio, onde são utilizados veículos pesados que percor-
rem grandes distâncias, o peso do combustível pode subir para 40% ou mais.

Reajuste do diesel irá impactar 
em até 1,2% o custo do frete

JANEIRO 2017

Já está em vigor a nova politica operacional 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) que de' ne os critérios 
para a aprovação de ' nanciamentos e as condi-
ções para empréstimos futuros. A prioridade do 
banco deixa de ser setorial e passa a incentivar, 
com custos menores, a Taxa de Juros de Longo 
Prazo (TJLP, hoje em 7,5%), projetos com retor-
no social maior que o privado e relevantes para 
a retomada do crescimento.

O ' nanciamento para bens de capital, ôni-
bus e caminhões com combustíveis limpos 
terão incentivo de até 80% em TJLP.

Investimentos em educação, saúde, inova-
ção, exportação, micro, pequenas e médias em-
presas (MPMEs) e meio ambiente serão prioritá-
rios, assim como projetos de infraestrutura. Na 
prática, isso signi' ca que projetos que tenham 
essas características terão melhores condições 
de ' nanciamento, com juros menores e prazos 
maiores. Ainda de acordo com o banco de fo-
mento, as políticas serão revisadas anualmente.

Já está em vigor a 
nova politica operacional 

do BNDES 

Imprudência liderou o ranking de acidentes nas rodovias baianas
Pelo terceiro ano consecutivo, a imprudência liderou o ranking das estatísticas, 

causando 81,4% dos acidentes nas rodovias estaduais em 2016. O excesso de velo-
cidade foi responsável por 79% das multas emitidas nas estradas baianas de acordo 
com levantamento realizado pela Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra). 

De acordo com dados da Seinfra, as infrações mais cometidas são: o exces-
so de velocidade, desobediência à sinalização, ultrapassagens em locais proi-
bidos e ingestão de álcool. Os trechos com maior índice de acidentes são os 
da região Sul, Extremo Sul e Litoral Norte, nos locais que dão acesso às praias.

29 anos

A Sefaz-SP irá transferir ao Sebrae a solução gratuita de emissão 
de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e do Conhecimento de Transporte 
Eletrônico (CT-e)  e, a partir de julho de 2017, a instituição passará a 
disponibilizar e atualizar as versões do aplicativo para as empresas. 
Até essa data a Sefaz-SP manterá o aplicativo em funcionamento.

Prorrogado Emissor Gratuito NF-e e CT-e


