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A COMJOVEM (Comis-
são de Jovens Empresários 
e Executivos) Nacional, da 
NTC&Logística (Associação 
Nacional do Transporte de 
Cargas e Logística), lançou 
uma campanha de doação 
de sangue, com o objetivo 
de engajar seus membros 
em uma causa social, rever-
tendo os benefícios para 
toda a sociedade. Os par-
ticipantes de todos os Nú-
cleos Regionais da COMJO-
VEM em todo o país, terão 
45 dias para se mobilizar 
pela causa. A COMJOVEM 
BAHIA está fazendo parte desta ação.

 “A cada dois segundos no Brasil uma pessoa precisa de sangue. Por 
isso optamos por essa campanha”, a' rma André de Simone, vice-coorde-
nador da COMJOVEM Nacional.

Em 2017 a COMJOVEM NACIONAL comemora 10 anos e uma série de 
atividades estão sendo desenvolvidas e propostas para celebrar a data, 
e a campanha de doação de sangue faz parte disso. “Esse é um ano de 
comemoração, que culminará no Encontro Nacional, em novembro”. 

COMJOVEM BAHIA

“O objetivo é ter o maior alcance possível, portanto, todos podem 
participar, tanto os membros da COMJOVEM, como amigos, familiares 
e colaboradores das empresas de transporte de cargas”, explica Rogé-
rio Souza, coordenador da COMJOVEM BAHIA - Comissão de Jovens 
Empresários e Executivos do SETCEB – Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas do Estado da Bahia. 

Como participar - Após a doação de sangue a pessoa receberá um 
comprovante, que deverá ser encaminhado ao coordenador da COMJO-
VEM BAHIA, a ' m de registrar a sua participação. O comprovante deverá 
ser encaminhado para o e-mail comjovem.bahia@setceb.com.br

anuncie aqui!

A ' m de atender solicitações da Prosegur, empresa líder em 
segurança privada no País, o extrapesado Axor 2644 ganhou 
uma implementação especial, com tração 8×4, para transpor-
te de produtos e mercadorias de alto valor agregado. Assim, 
pode tracionar semirreboques como o bitrenzão (composição 
de 10 eixos), assegurando uma capacidade volumétrica de 
carga de 175 metros cúbicos (100 no primeiro semirreboque e 
mais 75 no segundo), com até 74 toneladas de PBTC.

“A Prosegur já conta com sete unidades dessa versão es-
pecial do Axor na sua frota, buscando atender um segmento 
de mercado em crescimento no País, que é o do transporte de 
cargas valiosas”, a' rma Roberto Leoncini, vice-presidente de 

Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. 
De acordo com Rubens Carbonari, diretor regional da Prosegur, a companhia está investindo mais de R$ 5 milhões na am-

pliação da frota e no desenvolvimento de soluções para o transporte de mercadorias com alto valor agregado para atender a 
crescente demanda de seus clientes por esse tipo de transporte.

A Ford Caminhões criou um novo sistema de venda de motores remanufaturados à base de troca 
para os modelos das linhas Cargo e Série F fora do prazo de garantia, que agiliza o processo de manu-
tenção do veículo e aumenta o custo-benefício para o cliente. Com isso, além de contar com garantia de 
qualidade, o seu custo ' ca mais competitivo inclusive quando comparado às retí' cas independentes.

A principal mudança é a maior < exibilidade na aceitação do motor antigo pelos distribuidores, 
sem restrições quanto a falhas no bloco, cabeçote ou virabrequim, dispensando também a inspe-
ção dimensional. O motor é remanufaturado pelo próprio fabricante, com peças originais e usando 
os mesmos processos de controle de qualidade do motor novo. O motor pode ser instalado na Rede 
de Distribuidores Ford Caminhões em todo o Brasil e conta com 12 meses de garantia sem limite 
de quilometragem.

A Bravo Caminhões e Ônibus comemora o bom resultado 
obtido durante a Superbahia 2017, realizada entre os dias 18 
e 20 de julho, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Em sua ter-
ceira participação no maior evento do polo supermercadista 
do Norte e Nordeste, a concessionária conseguiu assinar do-
cumento de intenções de compra de 17 veículos. Segundo 
o gerente geral de vendas da concessionária, Marcelo Silva, 
foram registradas dezenas de visitas de clientes interessados 
nos caminhões VW Delivery 8.160 e VW Constellation 15.190, 
que atendem às demandas do ramo de supermercados. 

Mercedes-Benz Axor é o maior caminhão 
blindado da América Latina

Ford reduz custo de manutenção de caminhões com motores remanufaturados

Bravo comemora resultado na Superbahia 2017

Na Estrada           

O presidente Michel Temer sancio-
nou no dia 13 de julho, a lei da reforma 
trabalhista. As novas normas estão pre-
vistas para entrar em vigor em 120 dias, 
mas uma Medida Provisória que será 
enviada para o Congresso Nacional 
sobre o mesmo tema pode fazer com 
que a lei ganhe um formato totalmente 
diferente no ' m desses quatro meses.

O principal ponto da reforma é a prevalência do acordo 
sobre o legislado para uma lista de itens. Assim, negociações 
coletivas sobre jornada, banco de horas e participação nos 
lucros, por exemplo, terão força de lei. Além disso, amplia 
a jornada parcial e cria o trabalho intermitente, pelo qual o 
trabalhador pode ser convocado de maneira descontínua, 
por alguns dias ou horas, e receberá apenas pelo tempo efe-
tivamente trabalhado.

Um acordo ' rmado entre Senado Federal e Palácio do 
Planalto prevê que algumas mudanças demandadas pelos 
senadores possam ser inseridas no texto por meio de uma 
Medida Provisória. 

Então só nos resta aguardar !

Boa leitura !

Editorial Antônio P. de Siqueira  

Com o Canal Verde, todo o processo de ' scalização 
das mercadorias transportadas pelas empresas signatá-
rias acontece online. No momento em que as mercado-
rias são embarcadas no caminhão, a empresa transmite 
para a Sefaz-Ba a respectiva documentação eletrônica. 

De acordo com a Sefaz-Ba, as transportadoras Bras-
press, Atlas, Patrus, TNT Mercúrio, Fedex e Jamef já são 
cadastradas no Canal Verde e são responsáveis por mais 
de 40% das cargas transportadas pela Bahia, e outras já 
estão em processo de análise para assinatura do termo 
de acordo do projeto.

Sefaz Online – O secretário da Fazenda do Estado, 
Manoel Vitório, ressalta que esse é o primeiro canal do 
Brasil dedicado a assegurar o < uxo contínuo no trans-
porte de mercadorias. Hoje, a Bahia tem acordos com 
Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Sergipe para assegurar 
tratamento similar nesses estados às mercadorias trans-
portadas por empresas signatárias do Canal Verde. 

Segundo o gerente de Mercadorias em Trânsito da 
Sefaz-Ba, Eraldo Santana, os caminhões são plotados 
com o adesivo do Canal Verde e têm as cargas lacradas, 
assegurando a agilidade na conferência feita pelos agen-
tes nos postos ' scais.

Tecon - A Sefaz 
expandiu o Canal 
Verde para o mo-
dal aquaviário ce-
lebrando  acordo 
com o Tecon - Ter-
minal de Contêi-
neres de Salvador, 
também com re-
sultados expressi-
vos na redução do 
tempo requerido 
pelas ações de ' s-
calização.

Canal Verde agiliza 
& scalização e reduz tempo de

entrega de cargas na Bahia
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Antônio P. de Siqueira

com carga seca até 6 toneladas passaram a receber R$ 1.332,00, motoristas de 6 a 18 toneladas, R$ 1.534,00 e mo-
toristas acima de 18 toneladas, R$ 1.831,00. Os motoristas que trabalham com carga líquida in< amável, químicos e 
petroquímicos a granel até 6 toneladas passaram a receber R$ 1.357,00, de 6 a18 toneladas, R$ 1.562,00 e acima de 18 
toneladas R$ 1.867,00. Os ajudantes passaram a receber R$ 1.003,00 e o conferente R$ 1.044,00. Para as demais fun-
ções, empregados em escritório das empresas do setor, vendedores e outros não bene' ciados pelo salário normativo/
piso, foi assegurada a correção de 4,5% a ser aplicada em 1º de maio de 2017, independente da faixa salarial em que 
estejam enquadrados, sobre os salários praticados até 30 de abril de 2017. 

Adicional de Função: O empregado que exercer a função de motorista de veículo denominado “BITREM” (cava-
lo mecânico e dois semi-reboques) receberá adicional de função correspondente a 10% e os denominados “TREMI-
NHÃO” (cavalo mecânico e três sem-reboques) receberá adicional de função correspondente a 25% do piso salarial es-
tipulado para motorista de carreta. Em ambos os casos já está incluído o repouso semanal remunerado. Este adicional 
será devido no período em que a atividade for exercida e não será incorporado à remuneração quando o empregado 
for destituído dessa função ou atividade. 

Benefícios:  Todas as empresas estão obrigadas a pagar a Participação no Lucro e/ou Resultado - PLR, no valor míni-
mo de R$ 326,00. O seguro de vida também é obrigatório e foi reajustado para R$ 9.500,00 para ajudantes, conferentes 
e carregadores, enquanto que para motoristas e demais empregados o valor do seguro é de R$ 19 mil. Em caso de 
falecimento do empregado, será pago pela apólice de seguro, ao dependente legalmente identi' cado, auxílio funeral, 
conforme exigência da nova lei do motorista 13.103/15.

D esde o dia 1º de maio, os empregados das empresas de 
transporte de cargas da Bahia estão recebendo seus salários 

com 4,5% de aumento. Este acordo foi feito entre o SETCEB e a Fe-
deração dos Trabalhadores que representa todos os sindicatos da 
categoria. Com o aumento salarial, os motoristas que trabalham 

Transportadoras na Bahia 
reajustam salário em 4,5%

O Portal de Transporte e Logística

www.transportedigitalnews.com.br

Mudanças no Transporte de 
Produtos Perigosos

 No dia 6 de julho de 1964 um grupo de empresários 
corajosos e que acreditavam no futuro do transporte ro-
doviário de cargas, tendo à frente empresário Isaac Leal 
Sampaio, deu vida ao SETCEB. E com ' rmeza e dedicação, 
durante estes 53 anos, a entidade continuou seguindo em 
frente, prestando serviços relevantes ao setor de transpor-
te de cargas na Bahia, bem como aos seus associados.                                                              

Parabéns, SETCEB !

COMJOVEM lança Campanha 
Nacional de Doação de Sangue 

“Ser honesto é o melhor jeito de ter poucos concorrentes”.

ISO 9001 SASSMAQ
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comercial@rajan.com.br

www.rajan.com.br

TRANSPORTES DE 
PRODUTOS QUÍMICOS/

PETROQUÍMICOS
E CONTEINERES

POR TODO O BRASIL
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www.concordiatransportes.com.br
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•  PATRUS LANÇA APLICATIVO ROTA CERTA – A Patrus criou o pro-
grama “Direção Consciente”, seguindo os compromissos ' rmados no 
Pacto do Programa Na Mão Certa. O aplicativo pretende colaborar na 
conscientização de assuntos de interesse dos caminhoneiros, como a 
importância de cuidar da saúde física e psicossocial, dicas para o trân-
sito nas rodovias, regras de circulação e legislação, acidente e roubos, 
condução econômica, postura pro' ssional e valores familiares, além 
de ampliar conhecimentos sobre a proteção dos direitos das crianças 
e adolescentes, incluindo a prevenção da exploração sexual.

•  SCANIA 60 ANOS: HISTÓRIA DE INOVAÇÃO E PIONEIRISMO - No 
dia 02 de julho, a Scania, referência mundial em soluções de transpor-
te sustentável, completou 60 anos de Brasil. Quando chegou em 1957, 
desbravando os primeiros passos da indústria automotiva nacional, 
a fabricante iniciou um caminho que não pode ser escrito sem duas 
palavras: inovação e pioneirismo. Desde o desembarque no País até 
hoje, a empresa marcou sua trajetória por uma engenharia de ponta, 
pela qualidade dos produtos, força da rede de concessionárias e pelo 
foco na necessidade do cliente.

•  PROGRAMA DESPOLUIR - O Programa Ambiental do Transporte de-
senvolvido pela CNT e pelo SEST SENAT, completa neste mês dez anos 
de existência. O programa chegou à marca de 2 milhões de avaliações 
de caminhões e de ônibus por meio do projeto Redução da Emissão 
de Poluentes pelos Veículos. 

1•  INDÚSTRIA 4.0 NO BRASIL É TEMA DE SEMINÁRIO  – No próximo 
dia 17 de agosto, a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva  
- AEA, apresentará em São Paulo, os potenciais impactos da imple-
mentação dos conceitos da Indústria 4.0 no Brasil, seus benefícios e 
consequências por meio de três painéis.

2•  28ª FEIRA DO CAMINHONEIRO - Cerca de 32 mil pro' ssionais da 
boleia e familiares foram aguardados na 28ª Feira do Caminhoneiro, 
que aconteceu entre os dias 28 e 30 de julho, na Área de Exposições 
Sakamoto II, em Guarulhos, onde as revistas Caminhoneiro e Negó-
cios em Transporte promoveram ações sociais e de saúde, exposição 
de caminhões antigos, shows, recreação infantil, Benção das Chaves, 
test-drives, além de novas tecnologias e acessórios.

3•  PACCAR PARTS TRAZ OFERTA TURBINADA - A ação oferece des-
contos em diversos itens das linhas de Peças Genuínas DAF e multi-
marcas TRP. São 145 peças desde ' ltros de combustível e lubri' cantes, 
a faróis, embreagens e turbos para veículos DAF e de outras marcas 
com preços promocionais. Os produtos podem ser encontrados até 
o dia 31 de agosto nas concessionárias da rede DAF Caminhões Brasil.

Mão Dupla

Lombada

Foi publicado no dia 14 de julho, no Diário O' cial a Lei 
13.467/2017, que altera mais de 100 pontos da CLT (Conso-
lidação das Leis do Trabalho). O texto foi sancionado pelo 
presidente Michel Temer, sem vetos. A reforma trabalhista, 
como ' cou conhecida a série de mudanças, dá força à ne-
gociação coletiva e < exibiliza as relações trabalhistas com a 
adoção de novos tipos de contratos.

As novas regras passam a valer em 120 dias. Alguns pontos 
mais polêmicos da lei sancionada devem voltar para a dis-
cussão do Legislativo na forma de medida provisória a ser 
editada pelo presidente.

Legislação Trabalhista é alterada

Atendemos: 

SP / RJ / BA / SE / AL / 

PE / PB / RN / CE

SAC 0300.344.3488

www.transportadoraprimeiradonordeste.com.br
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A ANTT publicou a Resolução nº 5377 que altera o prazo 
para cumprimento das exigências da Resolução ANTT nº 
5232. Agora, as empresas terão até dezembro de 2017 para 
se adequar às mudanças. A 5232 aprova as Instruções Com-
plementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de 
Produtos Perigosos e dá outras providências. De acordo com 
Glória Benazzi, assessora de Transportes de Produtos Perigo-
sos da NTC&Logística, a resolução 5232 tem alguns pontos 
polêmicos e, por isso, a ANTT deve lançar uma nova consulta 
pública no começo de agosto para fazer os ajustes necessá-
rios. Dentre outros assuntos, devem constar nessa consulta 
pública o transporte de líquidos in< amáveis, a identi' cação 
dos cofres de carga, a homologação de embalagens, a classi-
' cação e a melhora na redação de alguns itens. 
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SETCEB completa 53 anos

25 de julho


