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A Comjovem Bahia realizou  
um encontro para tratar do tema 
“A atual repercussão trabalhista da 
contratação do Transportador  
Autônomo de Carga – TAC” no  
último dia 12 de setembro, no  
auditório do SETCEB.  
Participaram do evento os mem-
bros da Comjovem Bahia e  
diversos empresários do setor.  
Confira na
 página. 5

Fiscalização nas operações  
de carga e descarga e  

circulação de caminhões tem 
início em Salvador

Depois de  
concluir o  
serviço de  
sinalização, com 
a implantação de  
300 placas,  
a Transalvador 
deu início à 
fiscalização nas 
operações de 
carga e descarga 
e circulação de 
caminhões em 
Salvador. Saiba 
mais detalhes na 
página 3.

Contratação de TAC é tema de 
encontro da Comjovem Bahia

• Infraestrutura  
Logística foi assunto do 
XVI Congresso ABTC. 
Pág. 2

• Via Expressa ficará 
pronta em outubro.  
Pág 4.

• Conhecimento  
Eletrônico de  
Transporte já é  
obrigatório. Pág 7

• Justica suspende 
cobrança de pedágio 
sobre eixo suspenso. 
Pág 6
 
• Ibama recadastra 
empresas de transporte 
de produtos perigosos. 
Pág. 6

SETCEB  
completa  
49 anos

Nestes 49 anos de vida, 
completados em 06 ju-
lho deste ano, o Sindi-
cato das Empresas de 
Transporte Rodoviário 
de Cargas - SETCEB 
vem prestando relevan-
tes serviços aos seus 
associados. À frente de 
sua nona gestão, o pre-
sidente Antonio Siquei-
ra vem defendendo os 
interesses da categoria 
a nível estadual e nacio-
nal. 
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E  X  P  E  D  I  E  N   T  E

Antônio P. de Siqueira 
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A décima sexta edição do Congresso Nacional Intermodal dos 
Transportadores de Cargas,  realizado pela Associação Brasileira 
de Logística e Transporte de Cargas (ABTC), no dia 04 de setem-
bro, em Brasília contou com a presença de importantes nomes do 
governo federal e do setor de transporte. 

Em seu discurso da abertura, o presidente da ABTC, Newton 
Gibson destacou a necessidade do trabalho conjunto para a melho-
ria da infraestrutura do transporte brasileiro, que por ser deficiente, 
sofre com o aumento dos custos dos produtos. “É uma obra que 
somente se faz com o auxílio de muitas mãos e com o fértil senti-
mento de persistência, sabendo que fazemos não por nós, mas pelo 
País”, disse.

Um dos assuntos discutidos durante o congresso foi o Relatório 
do Fórum Econômico Mundial para 2013/14 apontando problemas 
no sistema de transportes. Segundo o relatório, o país caiu do 48º 
para o 54º lugar no índice global. No quesito infraestrutura, o país 
ficou em 114º lugar e a deficiência foi apontada como principal 
problema para se fazer negócios no Brasil. E quando o assunto é 
transportes, a colocação piora ainda mais: em qualidade de rodo-
vias o Brasil alcançou a 120ª posição, de portos a 131ª, de aero-
portos a 123ª e de ferrovias a 103ª colocação. O estudo avalia 148 
economias com base em dados de 5,6 mil organizações internacio-
nais. “O transporte é parte fundamental dos custos de produção e 
fator determinante para ganho de competitividade frente a outras 
nações”, diz o economista, professor da Universidade de Brasília 
(UnB), Jorge Arbache. Segundo ele, “o transporte aumentou a par-

Infraestrutura Logística foi assunto do XVI Congresso ABTC
ticipação nos custos das empresas, o que é algo muito sério para um país 
que tem que se fortalecer para enfrentar um mundo em transformação”. 

O diretor de Planejamento e Avaliação da Política de Transporte do 
Ministério dos Transportes, Francisco Luiz Batista Costa, reconhece 
as dificuldades e informa que a prioridade é ampliar a integração in-
termodal para reduzir a dependência do sistema rodoviário, aumentar 
a integração regional e tornar o transporte mais eficiente do ponto de 
vista econômico, energético e ambiental. O Plano Nacional de Logística 
e Transportes (PNLT) prevê que quase 60% dos R$ 172,4 bi disponibili-
zados pela iniciativa irão para ferrovias e hidrovias. 

Como diz o velho ditado é conver-
sando que a gente se entende.  E foi o 
que aconteceu com a publicação do De-
creto 23.975 e a Portaria 334 da Prefei-
tura do Salvador, com relação à opera-
ção de carga e descarga e a circulação de 
caminhões na capital baiana, atualmente 
em vigor. Muita conversa para se chegar 
a uma legislação que atendesse a todos 
e principalmente a cidade do Salvador.

O último Decreto assinado pelo pre-
feito João Henrique acabou não sendo 
aplicado por não  contemplar toda a nos-
sa Soterópolis e logicamente era impra-
ticável tal medida, até mesmo por causa 
da dificuldade de realizar a fiscalização 
das operações,além do alto custo de pro-
dução e fixação das placas de sinaliza-
ção por toda a cidade. Faltou realmente 
mais diálogo com as empresas que abas-

tecem a capital baiana e consequentemente 
o Decreto não vingou.

Porém, com a eleição do Prefeito ACM 
Neto e a posse do mesmo, o SETCEB bem 
como todas as entidades interessadas no 
setor de transporte e distribuição do Salva-
dor, postaram-se à disposição do Prefeito, 
seus secretários e técnicos do setor, a fim 
de termos um Decreto que realmente aten-
desse a cidade, sua população e seu abaste-
cimento em geral.

Queiramos ou não, são os caminhões 
que abastecem nossas cidades e com isto 
temos que conviver com esta realidade, 
porém como foi feito um disciplinamen-
to destas operações, não mais podemos 
permitir que caminhões de grande porte 
adentrem as cidades e façam operações 
que certamente prejudiquem o trânsito, 
sem contar que a maioria dos pontos co-
merciais não tem estrutura própria de lo-
cal para o estacionamento e muito menos 
para as operações de carga e descarga. Por-
tanto, as indústrias que precisam entregar 
seus produtos para os comerciantes, devem 

contratar empresas transportadoras com 
filiais nestas cidades, para que possam 
descarregar em suas bases e transferir 
para caminhões de menor porte, e assim, 
realizar as entregas.

Enquanto isso, os grandes comér-
cios que são abastecidos por caminhões 
maiores, devem realizar estas operações 
no horário noturno ou estarem sediados 
num estabelecimento que possa adentrar 
aos seus depósitos sem os mesmos terem 
que operar nas ruas, já que está proibido.

Não podemos admitir, por exemplo, 
que as concessionárias de veículos com 
tanta área disponível em seus pátios, des-
carreguem seus veículos zero quilôme-
tros nas ruas de Salvador.

Portanto, temos certeza que este De-
creto, apesar de estar penalizando algu-
mas empresas de transporte que tiveram 
que investir na aquisição de mais cami-
nhões de pequeno porte, possa dar para 
Salvador, uma ajuda no disciplinamento 
do trânsito caótico em que vivemos nos 
últimos tempos.
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Depois de concluir o serviço de sinalização, com a implan-
tação de 300 placas, a Transalvador deu início à fiscalização nas 
operações de carga e descarga e circulação de caminhões em Sal-
vador.

Segundo o superintendente da Superintendência de Trânsito e 
Transporte de Salvador - Transalvador, Fabrizzio Muller, os moto-
ristas deverão respeitar os horários de circulação de caminhões e 
de operação de carga e descarga de acordo com o Decreto 23.975 
de 04 de junho de 2013 e a Portaria 334 de 05 de julho de 2013, 
senão serão autuados. “Com o novo decreto, a Prefeitura busca au-
mentar a fluidez do trânsito, através do ordenamento dos horários 
de carga e descarga de mercadorias, nas vias mais movimentadas 
da cidade e para isso precisamos contar com a contribuição dos 
motoristas”, informa.

O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Car-
gas do Estado  da Bahia (SETCEB), Antônio Siqueira, disse que 
as transportadoras apoiam a medida, no entanto, afirmou  que a 
prefeitura deve melhorar o serviço de sinalização. “A sinalização 
ainda não foi feita em toda a cidade. Uma coisa é fazer uma lei 
no papel e outra é informar à população. Só vamos aceitar multas 
depois que toda a cidade estiver sinalizada”, destacou. 

Pelo decreto nº 23.975 estão proibidas operações de carga e 
descarga de bens e de mercadorias nas Zonas de Restrição de Ope-
ração de Carga e Descarga (ZRCD), em estabelecimentos comer-
ciais e de serviços de segunda a sexta-feira, entre 6h e 21h, e aos 
sábados, das 6h às 14h.

De acordo com Muller, neste primeiro momento foram prio-
rizadas as áreas identificadas como mais críticas em relação ao 
problema. Ele revela que, futuramente, poderão ser criadas novas 
áreas de restrição. “Vamos primeiro efetivar o trabalho nessas áre-
as. A partir daí, poderemos expandir o ordenamento para outros o 
locais, ampliando as áreas de restrição”, afirmou o superintendente 
da Transalvador.

Fiscalização nas operações de carga e descarga  
e circulação de caminhões tem início em Salvador

Zona de restrição de carga e  
descarga – ZRCD

O contorno da orla marítima desde o Largo da Calçada ao Jardim 
dos Namorados; logradouros abarcados: Av. Jequitaia, túnel Améri-
co Simas, Av. da Marechal Castelo Branco,  Av. Vasco da Gama, 
Av.Juracy Magalhães Jr., Avenida Antonio Carlos Magalhães, (des-
de a Av. Juracy Magalhães Jr. até a Av.Tancredo Neves), Avenida 
Tancredo Neves (desde a Av. Antônio Carlos Magalhães até a Av. 
Prof.Magalhães Neto) e Avenida Av. Professor Magalhães Neto.

Áreas de Restrição de
Circulação - ARC

Toda a extensão das principais vias de acesso à Zona de Res-
trição de Operação de Carga e Descarga (ZRCD) listadas abai-
xo, como também todas as vias contidas na poligonal da ZRCD: 
Av.Antonio Carlos Magalhães, Av. Barros Reis, Av. Fernandes da 
Cunha, Av. General Graça Lessa (Ogunjá), Av. General San Mar-
tin, Av. Heitor Dias, Av.Luís Eduardo Magalhães, Av. Luiz Viana 
(Paralela), Av. Mario Leal Ferreira (Bonocô), Av. Octávio Manga-
beira, entre a Av. Amaralina e o Jardim dos Namorados, BR-324, 
a partir do acesso à Av. Luis Eduardo Magalhães, sentido Av. Má-
rio Leal Ferreira, Rua Barão de Cotegipe, Rua do Imperador, Rua 
Fernandes Vieira, Rua Luis Maria, Rua Nilo Peçanha, Rua Padre 
Antonio de Sá, Rua Regis Pacheco, Rua Arthur Catrambi.

Transalvador ampliará 
fiscalização eletrônica

 Os temas acessibilidade e segurança estiveram em pauta durante 
o III Seminário sobre Segurança do Trânsito na Bahia - Transitando, 
ocorrido em Salvador, nas instalações do Teatro Eva Hertz, entre os 
dias 17 a 20 de setembro, em comemoração a Semana Nacional do 
Trânsito.  Na ocasião, o tema Segurança no Trânsito, ficou a cargo do 
diretor de Trânsito da Transalvador, Marcelo Côrrea. Ele falou sobre 
as ações desenvolvidas pelo órgão para melhorar a fluidez do tráfego 
na cidade, a exemplo das intervenções emergenciais que a Prefeitura 
vem adotando para melhorar o tráfego de veículos. Côrrea lembrou 
também que uma qualidade melhor do trânsito resulta em menos aci-
dentes.

O diretor adiantou que a fiscalização eletrônica será ampliada em 
todos os pontos da cidade, contribuindo para combater dois proble-
mas recorrentes: o excesso de velocidade e a invasão de sinal. Segun-
do Côrrea, a Transalvador dará continuidade às blitzes de alcoolemia 
e afirmou que, das 17 mil abordagens realizadas pelos agentes de 
trânsito apenas este ano, 1,8 mil resultaram em autuações.

O III Seminário sobre Segurança do Trânsito na Bahia – Tran-
sitando é uma iniciativa em parceria do Detran, Transalvador, Sis-
tema Sest/ Senat, Federação Nacional de Associações de Detran 
(Fenastran), Departamento de Infraestrutura de Transportes da 
Bahia (Derba) e Polícia Rodoviária Federal, com apoio das secre-
tarias municipal e estadual de Saúde.

Multas
Os condutores que realizarem operações de carga e descarga 

fora do horário regulamentado cometem infração grave, perdem 
cinco pontos na carteira de habilitação e recebem multa de R$ 
127,69. Quem infringir as normas de circulação perde quatro pon-
tos na carteira  e recebe multa de R$ 85,13.
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Com 95% das obras concluídas, orçada em R$400 milhões, 
a Via Expressa Baía de Todos os Santos deve ser entregue no 
início de outubro. A previsão é da Companhia de Desenvolvi-
mento Urbano do Estado da Bahia (Conder), responsável pela 
obra. Com 4,3 quilômetros de extensão, a nova avenida vai li-
gar o porto de Salvador à BR-324. Os três primeiros viadutos 
da Via Expressa foram inaugurados em setembro de 2010. O 
trecho corresponde a 54% do projeto e um investimento de R$ 
108 milhões. O último trecho a ser concluído será na Estrada 
da Rainha, a qual será interditada para finalização dos servi-
ços de terraplanagem, pavimentação e urbanização, incluindo 
iluminação, sinalização e paisagismo da via.

De acordo com o diretor de Obras Estruturantes da Con-
der, Sérgio Silva, os transtornos causados para quem mora 
ou trabalha no entorno deste trecho final da obra serão mo-
mentâneos e necessários para que sejam garantidos os be-
nefícios permanentes da Via Expressa, entre eles o desen-
volvimento da economia baiana, a melhoria do trânsito em 
avenidas importantes, como a Bonocô e a San Martin, além 
da valorização dos imóveis.

Via Expressa f icará pronta em outubro, diz Conder 

A segunda edição 
do Seminário de Lo-
gística – Cabotagem 
Como Melhor Opção 
no Transporte de Car-
gas, reuniu no dia 06 
de agosto, alguns dos 
principais nomes liga-
dos à atividade comer-
cial marítima do país 
no hotel Matiz em Sal-
vador, Bahia.

Com extensão de 4.3 km, ligando a BR-324 ao bairro do 
Comércio, a Via Expressa, contempla a construção de três 
túneis, 14 viadutos e 10 faixas - quatro para veículos de car-
ga, quatro para veículos leves e duas exclusivas para ônibus, 
e ainda quatro passarelas interligando os bairros.

Tecon Salvador realiza II Seminário de Logística

Organizado pelo Tecon Salvador - Terminal de Contêineres da 
capital baiana, operado pela Wilson Sons, o seminário já se con-
figura como o maior evento de cabotagem da região Nordeste. A 
programação incluiu palestras e debates com os principais arma-
dores que apostam na navegação de cabotagem. Também estive-
ram presentes representantes de grandes empresas, o diretor exe-
cutivo do Tecon, Demir Lourenço Junior, bem como autoridades 
portuárias e instituições públicas.

Para o presidente da Companhia das Docas do Estado da 
Bahia (Codeba), a navegação de cabotagem se coloca como “a 
solução mais apropriada na logística de transporte de um país que 

PARABÉNS, 
MOTORISTA

25 de julho - Dia de São Cristóvão, 
Protetor dos Motoristas

MOTOCICLISTA
27 de julho – Dia do Motociclista

CAMINHONEIRO
16 de setembro - Dia Nacional do 

Caminhoneiro

TRANSPORTADOR
17 de setembro – Dia Nacional 
do Transportador Rodoviário 

de Cargas

PARTICIPE !
VI ENCONTRO COMJOVEM

24 A 27 NOVEMBRO
PUNTA DEL ESTE – URUGUAI

(11) 3257.0955
alternatur@alternatur.com.br

tem 8 mil quilômetros de costa marítima e uma expressiva movi-
mentação de carga interna”.  Ressalta, entretanto, que é preciso 
“construir novos paradigmas” e com isso eliminar os obstáculos, 
inclusive institucionais, que na prática impedem a expansão da 
cabotagem no Brasil.



Bahia Transporte Página 5

.

Contratação de TAC é tema de encontro da 
Comjovem Bahia

CÂMARA REJEITA FLEXIBILIZAÇÃO DO 
DESCANSO PARA AUTÔNOMOS

SOS SERTÃO

A Comissão de Viação e Transportes rejeitou proposta que 
flexibiliza as regras de descanso dos motoristas profissionais 
(PL 4633/12). O projeto determinava que apenas os sujeitos às 
normas protetivas, seriam os motoristas com vínculo emprega-
tício, deixando de lado os caminhoneiros autônomos. Porém, 
o relator do projeto na Comissão de Viação e Transportes, de-
putado Diego Andrade (PSD-MG), explica que o Código foi 
alterado em 2012 na parte que se refere aos motoristas profis-
sionais, e que propositadamente não foi feita a distinção entre 

os autônomos e os com vínculo empregatício. “Uma grande 
preocupação que alimentou a mudança no Código foi o elevado 
número de acidentes de trânsito envolvendo caminhões e ou-
tros veículos de carga, muitos deles causados pelo cansaço e 
pela falta de tempo de sono ou de repouso do motorista, muitas 
vezes por decisão do próprio condutor e com o uso de drogas 
para deixá-lo acordado. A necessidade de regulação do tempo 
de direção não podia deixar descoberto de proteção e cuidados, 
os motoristas autônomos”, afirma.

A atual repercussão trabalhista 
da contratação do Transportador Au-
tônomo de Carga – TAC, foi o assun-
to abordado no dia 12 de setembro, 
no auditório do SETCEB – Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas 
do Estado da Bahia, para sucessores 
e jovens empresários que fazem parte 
da Comjovem Bahia – Comissão de 
Jovens Empresários e Executivos do 
setor de Transporte de Cargas e Logís-
tica, além de empresários e profissio-
nais interessados no assunto.Para falar 
sobre o tema, foram convidadas as ad-
vogadas trabalhistas, Carolina Rosier e 
Cyntia Possídio, do escritório de advo-
cacia Castro Oliveira Advogados. Com 
larga experiência no assunto, Carolina 
explanou para os presentes, passo a 
passo, desde a Lei 11.442 que regula-
mentou o setor de transporte rodoviá-
rio de cargas para as empresas, cami-
nhoneiros autônomos e cooperativas, 
em janeiro de 2007, até chegar na Lei 
12.619/12 que dispõe sobre o exercício 
da profissão de motorista,  já regula-
mentada pela Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT,  e que, considerando 

Para ter acesso à palestra, os partici-
pantes contribuíram com dois quilos de 
alimentos que foram doados ao Projeto 
SOS Sertão, um movimento de socorro 
aos moradores do sertão baiano que têm 
sofrido com a longa estiagem.  O pro-
jeto distribui cestas básicas, leite, água, 
lanche para crianças, doa brinquedos, 
roupas e calçados, bem como realiza 
atendimento psicológico, odontológico 
e orientação social. Na área de saúde, o 
projeto leva para as comunidades aplica-
ção de flúor, aferição de pressão arterial 
e glicemia e ainda massoterapia. Cuidar 
da aparência também faz parte das ações, 
como limpeza de pele, cortes de cabelo, 
escova e prancha, manicure e pedicure. 

as alterações promulgadas 
merecem total atenção das 
empresas de transporte de 
carga e que são abarcadas 
pela regulamentação.Na 
segunda parte do evento, 
a advogada Cintia procu-
rou alertar os participan-
tes, quanto aos riscos que 
as empresas correm com 

Outro ingrediente que sempre está presente nas ações do SOS Sertão é a literatura. 
Saiba mais sobre o projeto através do site http://sos-sertao.blogspot.com.br/.

a contratação do caminhoneiro autô-
nomo.  Para mininizar os problemas, 
ela elencou algumas dicas, dentre elas, 
contratar profissionais através de coo-
perativas de trabalho. “Desta forma, a 
empresa poderá ter melhores condições 
de negociação de frete, aquisição de 
seguros, impessoalidade na prestação 
dos serviços, pois os caminhoneiros al-
ternam-se no transporte, além da redu-
ção da incidência previdenciária sobre 
a prestação de serviços”, informa.De 
acordo com Gabriela Andrade, vice-
-coordenadora da Comjovem Bahia, é 
muito importante a realização destes 
eventos para esclarecer aos empresá-
rios do setor de transportes a repercus-
são jurídica laboral das contratações de 
mão de obra,  a princípio, não celetista, 
que podem impactar em um perigoso 
passivo trabalhista oculto.
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O Instituto Nacional do Meio  
Ambiente e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama)  publicou em julho 
uma Instrução Normativa determinan-
do que todas as empresas que realizam 
atividade potencialmente poluidora 
devem fazer o recadastramento no 
Cadastro Técnico Federal de Ativida-
des Potencialmente Poluidoras (CTF/
APP).

Na prática, todas as empresas 
de transporte de produtos perigosos 
e aquelas transportadoras que man-
têm em suas unidades operacionais 
armazenagem de combustíveis, por 
exemplo, estão obrigadas a realizar 
o cadastramento.  Os prazos de ca-
dastramento variam de acordo com o 
faturamento anual da empresa.

O Juiz da 3ª. Vara da Fazenda Pública de São Paulo, Dr. 
Luiz Fernando Rodrigues Guerra, suspendeu a cobrança de 
pedágio sobre eixos suspensos de veículos comerciais de 
carga, no último dia 31 de julho. O Juiz reconheceu que a 
cobrança de pedágio sobre os eixos suspensos constitui prá-
tica abusiva, contrariando a finalidade da tarifa que visa a 
remuneração da concessionária em função do uso efetivo 
das rodovias. Além disso, nas palavras do magistrado, a Re-
solução SLT 04/2013 introduz uma inovação ilegítima do 
critério normativo da cobrança, que deve ser proporcional 

Justiça suspende cobrança 
de pedágio sobre eixo suspenso

ao desgaste provocado pelo contato dos pneus na pista. A 
liminar concedida valerá até o trânsito em julgado da ação.

Na avaliação da ATR BRASIL, entidade que impetrou o 
Mandado de Segurança Coletivo, o Juiz enfrentou a questão 
de forma consistente, não deixando margem a dúvida sobre 
a ilegalidade da cobrança, sendo certo que a liminar conce-
dida, sem a oitiva das autoridades, está em pleno vigor, be-
neficiando a referida entidade e a seus associados, titulares 
do direito de não pagar pedágio sobre eixos suspensos nas 
rodovias paulistas.

Transportadores de materiais sólidos a granel 
não podem mais trafegar sem lonas ou dispositi-
vos similares para proteger a carga. A norma foi 
estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran), por meio da Resolução nº 441/2013, 
e entrou em vigor no dia 04 de julho.  O objeti-
vo é evitar o derramamento de cargas nas vias e, 
consequentemente, prevenir acidentes e danos a 
outros veículos e pedestres.

A resolução vale para o transporte de cargas 
como cereais, areia, minério, fertilizantes, entre 
outros. Quem não respeitar a regulamentação e 
transportar cargas a granel sem o devido enlona-
mento cometerá uma infração grave e receberá 
multa de R$ 127,69, além de perder cinco pontos 
na carteira de habilitação e ter o veículo retido 
para regularização. Além da proteção com lona é 
preciso ter atenção ao tipo de carroceria adequada 
para cada carga e seu bom estado de conservação.

Ibama recadastra empresas de 
transporte de produtos perigosos

Caminhões não podem 
trafegar sem lona
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A emissão do Conhecimento Ele-
trônico de Transporte (CT-e) em subs-
tituição aos documentos fiscais de 
transporte de carga em papel passou a 
ser obrigatória desde o último dia 01 
de agosto. Para facilitar o dia a dia das 
empresas filiadas ao SETCEB, a en-
tidade promoveu em conjunto com a 
Visão Treinamento e a GW Sistemas, 
um workshop no dia 27 de agosto para 
orientar os empresários e executivos do 
setor.

O tributarista Henrique Grangeon 
alertou os participantes durante a sua 
palestra, que por enquanto os contri-
buintes do segmento rodoviário optan-
tes pelo regime do Simples Nacional 
não são obrigados a aderir, mas a partir 
de 1º de dezembro deste ano, não será 
permitido mais entregar o conhecimen-
to impresso. “O CT-e é um documen-
to de existência exclusivamente digi-
tal com validade jurídica que deverá 

Exigida desde agosto a emissão do  
Conhecimento Eletrônico de Transporte

O envio mensal de arquivos para o Sistema Integrado de 
Informações sobre Operações Interestaduais com Mercado-
rias e Serviços (Sintegra) no Estado da Bahia não é mais 
obrigatório para os contribuintes do ICMS que utilizam a 
Escrituração Fiscal Digital (EFD) em documentos datados 
a partir de 2012. Essa dispensa alcançará todos os usuários 
da EFD em 2014.

A obrigatoriedade, de acordo com a Secretaria da Fa-
zenda da Bahia, permanecerá somente para as empresas 
optantes do Simples Nacional, que são usuárias do Siste-
ma Eletrônico de Processamento de Dados (SEPD), ou que 
exerçam atividades de comércio por atacado. Neste caso, 
estão incluídos os contribuintes que faturaram no ano ante-
rior um valor superior a R$ 360 mil.

Apesar da dispensa, Paulo Medrado, da Gerência de Au-
tomação Fiscal da Sefaz-BA, alerta sobre a necessidade de 
que o contribuinte mantenha, durante o prazo decadencial, 
o arquivo do Sintegra relativo ao período em que o envio 
ainda era obrigatório, observados os requisitos de autentici-
dade e segurança.

Sintegra deixa de ser 
obrigatório para 
usuários da EFD

substituir diversos documentos fiscais 
relacionados à prestação de serviços 
de transportes. A finalidade do uso do 
Conhecimento Eletrônico é acelerar o 
procedimento e trazer maior segurança 
na troca de informações por meio do 
documento”, informa. 

A segunda parte do evento ficou sob a 
responsabilidade de Deivid José Wagner, 
diretor da GW Sistemas, que apresentou 
o sistema específico da empresa para 
Conhecimento Eletrônico de Transpor-
te, passo a passo. “Nossa empresa já está 
pronta para emitir o CT-e”, esclarece. 
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Ford entra para o segmento de extrapesados 

Streamline: novo conceito Scania Mercedes-Benz traz várias novidades

Iveco lança o extrapesado Premium Hi-Way Mais novidades 
Metro-Shacman - Protótipo do primeiro caminhão da 

Metro-Shacman a ser fabricado no Brasil a partir do ano que 
vem, será apresentado na Fenatran 2013.  A empresa também 
vai expor um driveline completo com os componentes já em 
desenvolvimento de produção nacional.

DAF - A DAF, subsidiária da PACCAR Inc., lança no Bra-
sil o XF 105, caminhão desenvolvido para transporte pesado de 
longa distância. O modelo será produzido na nova fábrica, em 
Ponta Grossa, no Paraná, a partir de outubro.

Volvo - A Volvo lançou os seus caminhões VM nas confi-
gurações de eixo 8x2 e 8x4, para rodar em operações de média 
distância, transportando matérias primas e produtos industria-
lizados. 

MAN –. A linha de extrapesados da MAN Latin Ameri-
ca passa a ser mais completa com os novos cavalos mecânicos 
VW Constellation 19.420, 25.420 e 26.420 Tractor, equipados 
com motor de 420 cavalos de potência e transmissão automa-
tizada de série. 

Rely - A Rely Brasil inicia a comercialização da sua segun-
da minivan, o modelo Rely Link, com a proposta de ocupar o 
espaço que será deixado com a descontinuidade da VW Kombi 
até o final de 2013.

Em agosto, a Ford lançou os novos caminhões extrapesados 
da linha Cargo. Inéditos na marca, os modelos cavalos-mecânicos 
Cargo 2042 4x2 e Cargo 2842 6x2 são destinados a aplicações 
rodoviárias de longa distância e equipados com um pacote compe-
titivo de conteúdo de tecnologia, segurança e economia. 

Projeto global, desenvolvido em parceria entre o Brasil e a 
Europa, os caminhões contam também com baixo custo de opera-
ção e manutenção, um trem de força potente e econômico, design 
moderno e cabine leito confortável que favorece a produtividade. 
São equipados com o novo motor FPT de 10,3 litros, que atende 
à norma Proconve P-7 (Euro 5), com potência de 420 cv e torque 
de 1.900 Nm. A linha Novo Cargo extrapesado vem equipada de 
série com câmbio automatizado ZF ASTronic de 12 velocidades. 

Ambos oferecem uma das melhores relações custo-benefício 
da categoría. O Cargo 2042 4x2, com capacidade máxima de tra-
ção de 49 toneladas, tem preço sugerido de R$ 260.900 e o Cargo 
2842 6x2, com capacidade de 56 toneladas, de R$ 294.900.

A Scania apresenta ao mercado um novo conceito de solução de trans-
porte, o Streamline, em que produtos e serviços são oferecidos juntos, 
como um só pacote ao cliente. O Scania Streamline está disponível para 
as cabines rodoviárias já existentes G, R e R Highline e proporciona tudo 
o que a marca pode entregar em termos de economia de combustível, 
disponibilidade e rentabilidade. Os caminhões podem chegar a até 15% 
de redução de consumo, pois trazem uma combinação formada pelos no-
vos ganhos aerodinâmicos com defletores de ar, o eficaz trem de força, a 
nova caixa de câmbio Scania Opticruise e os eficientes motores Euro 5, 
os propulsores a diesel menos poluentes da história da Scania no Brasil, 
lançados em 2012. 

Scania Opticruise 
A Scania também 

apresenta a quarta gera-
ção da caixa de câmbio 
Scania Opticruise, que 
possui novo sistema de 
lubrificação e nova fun-
ção de condução: Modo 
Econômico. Trata-se de 
mais uma evolução da 
caixa, que trabalhando 
em conjunto com o Eco-
cruise, o piloto automá-
tico inteligente da fabri-

A Mercedes-Benz apre-
senta o novo modelo Axor 
3131 6x4 fora de estrada; o 
Axor 1933, equipado com 
câmbio automatizado Mer-
cedes PowerShift (também 
disponível para o Axor 
2533), além da suspensão 
pneumática de chassis dis-
ponível para versões rodo-
viárias e da nova geração de 
eixos traseiros, entre outras atrações, que serão lançadas na Fenatran 2013.
Eixos traseiros - A partir do 1º trimestre de 2014, a Mercedes-Benz 
passa a oferecer eixos traseiros sem redução nos cubos também para as 
versões 6x2 e 6x4 da linha Axor rodoviária.. Com isso, aumenta a versa-
tilidade da família Axor ao oferecer soluções focadas no transporte ro-
doviário de longa distância e atendendo plenamente as configurações de 
semirreboques de 3 eixos convencionais com PBTC de 48,5 a 53 tonela-
das, bitrem com PBTC de 57 toneladas e bitrenzão/rodotrem com PBTC 
de 74 toneladas. 
Novo Atego 2430 6x2 - O Atego 2430 é o primeiro caminhão do 
segmento de semipesados a receber o câmbio totalmente automatizado 
Mercedes PowerShift, sem pedal de embreagem. Diferencial de conforto 
da marca, este câmbio de avançada tecnologia propicia elevada comodi-
dade e praticidade para o motorista, aumentando a segurança e o prazer de 
dirigir e, em consequência, sua produtividade.cante, resultam em significativa economia de combustível.

Marcando sua estreia no segmento dos 
extrapesados premium no país, a Iveco aca-
ba de lançar no mercado brasileiro o novo 
Hi-Way, caminhão consagrado com o maior 
prêmio dedicado aos veículos comerciais na 
Europa – o International Truck of the Year 
2013. O prêmio é reflexo de uma grande sé-
rie de conteúdos tecnológicos e inovações 

que fazem do Iveco Hi-Way representan-
te de um novo patamar no transporte de 
cargas e uma verdadeira referência em 
design, conforto, espaço interno, ergono-
mia, tecnologia, segurança, desempenho 
e baixos custos operacionais.

Premium - O Iveco Hi-Way é pro-
duzido no Complexo Industrial da Iveco 
em Sete Lagos (MG) e chega ao país em 
três faixas de potência: 440, 480 e o novo 
560 cv, o que o que o coloca entre os ca-
minhões com maior desempenho neste 
setor. O veículo também está disponível 
em três versões de tração (4 x 2, 6 x 2 
e 6 x4) e três entre-eixos: 3.500, 3.200 e 
3.000. Um dos seus grandes diferenciais 
é a garantia estendida exclusiva de qua-
tro anos – um para o veículo completo e 
mais três para o trem de força – a maior 
do mercado.
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Coluna Jurídica

CCPI
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Conciliação 

Prévia 
Intersindical 
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JURÍDICO 
SETCEB
 ÁREA 

TRABALHISTA

(71) 3243.3606

Quintas-feiras 
8h00 às 12h00

juridico@setceb.com.br 
(71) 3525.0788

Transportadora Rajan
 investe em treinamento

Com um mercado cada vez mais dinâmico, onde todos têm 
acesso às tecnologias mais avançadas, as pessoas se tornaram o 
grande diferencial competitivo nas empresas. Nesse novo cenário, 
cabe aos líderes um papel decisivo no desenvolvimento e motiva-
ção de pessoas. Pessoas e não recurso ou capital humano: pessoas 
como seres humanos, diferentes entre si; pessoas como elementos 
impulsionadores da organização e capazes de dotá-las de inteli-
gência e talento; pessoas como parceiros da organização, capazes 
de levá-la à excelência e ao sucesso. 

Diante desta demanda, a Rajan Transportes contratou a 
AL&GS, empresa que presta consultoria na área de recursos hu-
manos. De acordo com as consultoras Gabriela Silva e Andrea 
Lima, o trabalho todo é focado no desenvolvimento de pessoas 
com o intuito de que produzam melhores resultados para as em-
presas contratadas, utilizando as ferramentas de RH disponíveis 
no mercado. “Através de treinamentos, trabalhamos no desenvol-
vimento de equipes e de lideranças. Criamos um projeto persona-
lizado para atender a necessidade de cada empresa”, diz Andrea.

Para o diretor da Rajan Transportes, Antonio Siqueira, houve 
uma mudança substancial depois que a empresa iniciou os treina-
mentos sob a consultoria da AL&GS, tanto na atuação dos gesto-
res, como dos colaboradores. “Todos estão produzindo mais, com 
mais qualidade, sem perder de vista os objetivos e valores da em-
presa”, comemora. 

De acordo com Gabriela, o trabalho está sendo realizado desde 
o mês de abril e segue até o próximo mês de novembro. “Durante 
os treinamentos abordamos conteúdo teórico, utilizamos dinâmi-
cas e vivências, além de interagir constantemente com os partici-
pantes, fazendo-os produzir conteúdo de discussão e até mesmo 
estimulando-os a trazer soluções”, explica Gabriela. 

Movimentadores avulsos de mercadoria em 
geral e sua relação com as transportadoras

                                                                 *Circe Oliveira
Movimentadores avulsos de mercadorias são aqueles que eram denominados de 

“chapas”. Como regra, encontram-se em beira de estradas ou em postos aguardando a 
chegada de caminhões para que oferte seus serviços consistentes na movimentação de 
mercadorias, arrumação, embalagem, arrasto, etc.

Apesar de serem conhecidos como avulsos, não são os únicos que são assim cha-
mados. Os portuários marítimos, também recebem a denominação de avulso. Ambos 
(chapas e portuários) se assemelham quanto ao exercício da atividade de movimen-
tação de mercadorias, diferem, entretanto, quanto ao local de atuação, já que os mo-
vimentadores avulsos trabalham em vias/rodovias terrestres, enquanto os portuários 
avulsos atuam em portos marítimos.

Os avulsos portuários, sempre foram uma categoria forte, razão da conquista de 
tantos direitos, inclusive, de uma legislação própria – atualmente a lei 12.815/13 que 
revogou a lei 8.630/93.

Com a criação dessa lei 8.630/93, que definiu precisamente seu âmbito de aplica-
ção, os “avulsos terrestres” - os chapas - ficaram ainda mais desassistidos. Isso porque, 
ofertavam serviços avulsos, recebendo apenas por aquela atividade desenvolvida mo-
mentaneamente, sem que lhes fossem assegurados qualquer direito trabalhista, tam-
pouco aqueles previstos na lei criada para os avulsos portuários.

Diante do vazio legislativo e da necessidade de regulamentação desse trabalhador, 
surgiu a lei 12.023/09, a fim de assegurar aos antigos “chapas” direitos mínimos e con-
dições mais adequadas de trabalho. Para tanto, referida lei, conferiu ao Sindicato repre-
sentativo de tal categoria a condição de intermediador da mão de obra desses avulsos.

A função desse sindicato (peculiar porque como regra a intermediação de mão 
de obra não deve ser feita por sindicato), conforme autorização legal é, dentre outras, 
organizar os trabalhadores registrados ou cadastrados junto a ele (avulsos), suas esca-
las, trabalhos, etc, direcionando-os para aqueles tomadores de serviços que assim o 
requeiram, ocasião em que, receberá do tomador contraprestação devida e repassará ao 
trabalhador. A intermediação desse sindicato é obrigatória nesses casos.

Por outro lado, a empresa tomadora de tais serviços é responsável pelo pagamento 
ao sindicato dos valores devidos pelos serviços prestados ou dias trabalhados, acresci-
dos dos percentuais relativos a RSR, 13o salário e férias + 1/3, adicionais extraordiná-
rios e noturnos, para viabilizar o pagamento do trabalhador avulso, o que deverá ocor-
rer no prazo máximo de 72 horas úteis, contadas a partir do encerramento do trabalho 
requisitado. Além disso, deverá recolher os valores devidos ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço, encargos fiscais, sociais e previdenciários. 

As tomadoras são ainda responsáveis diretas pelo fornecimento dos equipamen-
tos de proteção individual e por zelar pelo cumprimento das normas de segurança no 
trabalho.

Mas, cuidado!!! Cabe lembrar que as empresas tomadoras do trabalho avulso res-
pondem solidariamente pela efetiva remuneração do trabalho contratado e são respon-
sáveis pelo recolhimento dos encargos fiscais e sociais, bem como das contribuições 
ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social, no limite do uso que fizerem 
do trabalho avulso intermediado pelo sindicato.

Por essa razão, é prudente que, ao contratar mão de obra avulsa e efetuar o pa-
gamento dos valores devidos ao sindicato, a tomadora exija sempre os comprovantes 
dos repasses feitos pelo sindicato ao trabalhador avulso, para verificar a regularidade 
do procedimento e assim procurar eximir-se de eventual inadimplência do Sindicato.

Situação diversa da narrada acima, é aquela dos movimentadores de mercadorias 
empregados em empresas de transportes, conhecidos como ajudantes. Esses não são 
considerados avulsos, pois mantém relação de emprego diretamente com a empresa 
contratante, lhes sendo assegurados todos os direitos previstos na legislação traba-
lhista.

Nessa hipótese, não há que se falar em intermediação de mão de obra pelo Sin-
dicato, até mesmo porque o trabalho desse empregado será, como regra, diário, orga-
nizado, gerido e remunerado pela empresa empregadora. Tanto é assim que a própria 
lei dos movimentadores avulsos exclui os empregados de sua incidência ao dispor no 
artigo 1º: “As atividades de movimentação de mercadorias em geral exercidas por tra-
balhadores avulsos, para os fins desta Lei, são aquelas desenvolvidas em áreas urbanas 
ou rurais sem vínculo empregatício, mediante intermediação obrigatória do sindicato 
da categoria, por meio de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho para execução 
das atividades.”. (grifado)

No mesmo sentido, tem-se o artigo 3º da lei 12023/09 que explica que as ati-
vidades de movimentação de mercadorias previstas nessa lei não são exclusivas dos 
avulsos, podendo ser exercidas também por empregados, o que confirma a distinção 
entre empregados e avulsos movimentadores, inclusive quanto ao tratamento jurídico.

Deste modo, conclui-se que os avulsos movimentadores constituem categoria di-
ferenciada e não se confundem com os ajudantes empregados, estes que, assim como 
os demais empregados em empresas, se submetem ao regramento geral da CLT, bem 
como, ao sindicato profissional representativo ligado à categoria econômica da empre-
sa empregadora.

*Circe Oliveira Almeida
(Advogada e assessora jurídica do SETCEB)
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NTC&LOGÍSTICA -  50 ANOS
A NTC&Logística completou no último dia 

17 de setembro, meia década de história. Data 
escolhida em 09 de julho de1993, pelo presidente 
Itamar Franco, quando presidente da República, 
por meio de um decreto para homenagem o trans-
portador rodoviário de cargas e consequentemente 
a entidade que representa cerca de 3.500 empresas 
que operam uma frota superior a 1,5 milhão de ca-
minhões e criam mais de um milhão de postos de 
trabalho. Com sede em São Paulo, na capital eco-
nômica do país, e em Brasília, a capital federal, a 
Associação Nacional das Empresas de Transporte 
de Cargas e Logística (NTC&Logística) está pre-
sente nas principais discussões sobre o setor.

OUTUBRO
02 – Mauro Jordan – Coopercargas Santa Catarina
03 –Hélcio R Faria – Expresso BR Transp Log Ltda.
08 – Regivaldo Rosa Correia – Log Transportes.
20 – Renato Vedovato – Empresa de Transp. Paraná Ltda.
21 – Adriano Lima – Jamef Transportes Ltda.
22 – Jung do Lem – Supply Logistics Ltda.
27 – Carlos R. Vedovato – Empresa  Transp Paraná Ltda.
31 – Cristiane Santos – SUED Express Serviços Ltda.

NOVEMBRO
04 – Carlito dos Santos Luz – CSL Log Transp Veic Ltda.
08 – Augusto Sérgio O. Barbosa - Ability Transportes Ltda
08 – Ernando M. Benevides – Transbet Ltda.
10 – Antonio P. de Siqueira – Rajan Transp. Com. Ind. Ltda.
10 - Maurício A. Rezende Fº - Bahia Xpress Org. Log Ltda
14 – Jair C Dilva – SUED Express Serviços Ltda.
16 – Benedito T. Santos – Concórdia Transp. Rod. Ltda.
16- Cassio Marcelo - Brasquimica Transp Rodov Ltda
18 – Marisa Patrus – Patrus Transp. Urgentes Ltda.
18 - Thales Silva  - Comtrasil Com. e Transp. Ltda
22 - Claudia A. Souza - Jose Rubem Transp e Equip Ltda
26 – Auzenira S. Silva – Comtrasil Com. e Transp. Ltda.

DEZEMBRO
02 – José D. Carreira – Unitrans Transp.  Serv Ltda.
07 - Felipe J S Pieri - Bahia Xpress Org Logística Ltda
11 - Maria L.B. Nogueira – Transtap Transp. Ltda.
13 – Angélica S. Siqueira – Rajan Transp. Com. Ind. Ltda.
13 - Paulo França Cavalcanti - Brigada Verde
16 – Marcos Aurélio A Pereira – Papa-Léguas Motoboy
18 – Paulo Benevides Neto– Transbet Transp. Ltda.
19 – Efigência A Cazini – Transparaná Transportes
23 – Carlos A Lauro – Transbiaga  S/A
28 – Ricardo M Souza – Poli Express Serviços Ltda.
30 – Ricardo L. Santana – Polimodal Transportes Ltda.

JAMEF
A Jamef Encomendas Urgentes há 50 anos especializa-
da no transporte de cargas fracionadas, dá continuidade 
ao seu projeto de expansão pelo Brasil e inaugura mais 
uma unidade na Bahia, desta vez em Vitória da Conquista. 
Instalada em uma área de 16.000 m², com total infraes-
trutura a  unidade focará seu atendimento nos segmentos 
calçadista, comércio, confecção, informática e indústrias 
em geral.

FORUM LOGISTICA ADVB
O I Fórum Nordeste Logística ADVB BA reuniu no dia 
22 de agosto, empresários do ramo de logística, autorida-
des e estudantes no auditório da Casa do Comércio, com 
o objetivo de apresentar e discutir cases de sucesso de 
empresas em âmbito nacional, os quais se diferenciam 
no tratamento que é dado à logística nas suas operações. 
Promovido pela Associação dos Dirigentes de Vendas e 
Marketing do Brasil – seccional Bahia – ADVB, o evento 
contou com cases da Ford, Natura, Tecon e Petrobras.  No 
encerramento do evento, César Meireles, diretor-executi-
vo da Associação Brasileira de Operadores de Logística – 
ABOL, fez uma abordagem geral do que foi apresentado 
durante o evento, além de apresentar um panorama claro 
e lúcido sobre a logísitica no Brasil, contrapondo com 
exemplos no mundo.

BRASIL ID
As empresas e os motoristas responsáveis pelo transporte 
de cargas nas rodovias baianas serão beneficiados com 
um novo sistema que permitirá mais agilidade na hora da 
passagem pelos postos fiscais, o Brasil ID, um Sistema de 
Identificação, Rastreamento e Autenticação de Mercado-
rias. A partir da segunda quinzena de setembro, a Bahia e 
outros 12 estados passarão a utilizar, em formato piloto, 
esta ferramenta para o rastreamento automático de cargas 
e documentos fiscais eletrônicos desses veículos através 
de radiofrequência.

USUPORT
No dia 02 de setembro a Associação de Usuários dos 
Portos da Bahia – Usuport, completou nove anos de sua 
fundação. A data foi comemorada em evento realizado na 
Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e na 
oportunidade, o presidente da Companhia de Desenvolvi-
mento Urbano do Estado da Bahia - Conder, José Lúcio 
Lima Machado, proferiu uma palestra sobre “As novas 
vias a serem implantadas em Salvador, incluindo a Via 
Portuária, todas com impactos na circulação de cargas”. 

NOTA DE FALECIMENTO
Comunicamos o falecimento de Amara Themudo de Lu-
cena,  esposa do ex-presidente do Sindicato dos Trans-
portadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado da 
Bahia – SINDICAM – BA, Fernando Pereira de Lucena 
no último dia 24 de julho. 

9º EAU
A nona edição do Encontro Anual de Usuários (EAU) 
será realizado no dia 29 de novembro, em Salvador e a 
Associação dos Usuários dos Portos da Bahia - Usuport 

trará convidados de renome nacional para abordar assun-
tos de interesse logístico, contribuindo para uma ampla 
discussão e a busca de soluções que beneficie o ambiente 
de negócios, aumente a competitividade das empresas e 
da economia baiana.

CAMAÇARI 
Em pleno processo de expansão, o Polo Industrial de 
Camaçari (PIC), maior complexo integrado industrial 
da América Latina, completa 35 anos.  “Os empresários, 
em parceria com o nosso governo, projetam um futuro. 
Estamos na área petroquímica com o complexo acrílico, 
temos as indústrias automotivas já instaladas e outras se 
instalando, como a JAC Motors e a Fóton. Eu fico feliz 
de estar, como governador, podendo viver esses 35 anos e 
projetar mais 35, com muito vigor”, diz o governador da 
Bahia, Jaques Wagner.

HOMENAGEM MOTORISTA
A Federação Interestadual dos Trabalhadores em Trans-
portes Rodoviários do Nordeste juntamente com o Sin-
dicato dos Trabalhadores em Transportes Intermunicipais 
de Cargas de Salvador realizou em homenagem ao Dia do 
Motorista, uma missa, no dia 25 de julho, na Igreja Ba-
sílica da Conceição da Praia, em Salvador. Participaram 
da missa, motoristas de transporte de cargas, passageiros 
e taxistas.

CCPI 
Foi renomeada no dia 17 de julho durante assembleia 
realizada pelo SETCEB, para compor a mesa de Con-
ciliadores da CCPI - Comissão de Conciliação Prévia 
Intersindical, pelo período de 1º de agosto de 2013 até 
o dia 31 de julho de 2015, a advogada trabalhista Circe 
Oliveira Almeida. 

TRANSPOSUL 
A 15ª Feira e Congresso de Transporte e Logística 
(Transposul), considerado o maior evento do segmento 
na região Sul e segundo maior no Brasil, terminou com 
um balanço positivo – R$ 135 milhões foram comer-
cializados apenas com a venda de caminhões e imple-
mentos rodoviários. No total, mais de 13 mil pessoas 
visitaram o Congresso e participaram das atividades da 
Transposul. 

Foram realizadas simultaneamente, no Expo Cen-
ter Norte, em São Paulo, entre os dias 17 e 19 de 
setembro, quatro feiras: a Movimat 2013 (Feira In-
ternacional de Intralogística), a VUC Expo 2013, a 
Transporte & Logística Brasil 2013 e a XVII Con-
ferência Nacional de Logística.
MOVIMAT - A Movimat, em sua 28ª edição, reu-
niu 200 marcas dos principais representantes de 
produtos e serviços voltados para a área de Arma-
zenagem, Elevação, Automação, Embalagem, Mo-
vimentação e Empilhadeiras, e contou com um test 
drive de empilhadeiras.
VUC EXPO - A primeira edição da VUC Expo, 
evento voltado especificamente aos Veículos Urba-
nos de  Carga – VUC, foi realizada em São Paulo. 
Segundo a Anfavea (Associação Nacional dos Fa-
bricantes de Veículos Automotores), os VUCs com-

põem uma frota de mais de 5 milhões de veículos.
TRANSPORTE & LOGÍSTICA - Realizada pela 
primeira vez no país, a Transporte & Logística Bra-
sil leva a assinatura da SITL (Semana Internacional 
do Transporte e da Logística), evento promovido em 
Paris, na França, e reconhecido como um dos maio-
res do mundo no setor. Cento e cinquenta marcas 
nacionais e internacionais apresentaram suas novi-
dades no evento, que terá a França como país con-
vidado, com um pavilhão dedicado exclusivamente 
aos principais players de transporte e logística.
XVII CONFERÊNCIA NACIONAL DE LO-
GÍSTICA – Em parceria com a Associação Na-
cional de Logística – Abralog, a XVII Conferência 
Nacional de Logística teve como tema principal 
a “Eficiência logística e excelência na gestão de 
resultados”. 

EVENTOS DE TRANSPORTE
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INTERNATIONAL 
A International Caminhões continua expandindo suas 
atividades no país. Focada na qualidade dos serviços e 
satisfação dos clientes, a empresa ampliou sua rede de 
atendimento com a nomeação de 20 Serviços Autoriza-
dos. Somados às 15 concessionárias da marca, totalizam 
35 pontos em todo território nacional. As autorizadas 
oferecem a mesma estrutura e qualidade das concessio-
nárias – exceto vendas –, estando integrados ao sistema 
de garantia e assistência técnica International.
 
SCANIA
Os quatro pacotes do novo Programa de Manutenção 
Scania (Premium, Trem de Força, Standard e Compacto) 
já podem ser adquiridos nas mais de 100 Casas Scania. 
Para customizar o plano certo para cada cliente, são ana-
lisados vários fatores, como tipo do veículo, implemento 
utilizado, aplicação/operação, quilometragem rodada por 
ano e tempo contratado. O novo programa entrega aos 
transportadores a melhor performance, a maior dispo-
nibilidade da frota e mais economia de combustível por 
quilômetro rodado.

HARLEY-DAVIDSON
A Bahia ganhou sua primeira concessionária Harley-
-Davidson no dia 11 de julho. Para celebrar o momento, a 
Harley-Davidson reuniu imprensa, clientes e amigos para 
apresentar os planos para o mercado local, a importância 
desta nova concessionária para a empresa, bem como a 

expansão da rede de concessionárias no país. Na ocasião, 
estavam presentes Mark Van Genderen, vice-presidente 
Mundial da Harley-Davidson Latin America; Longino 
Morawski, diretor-superintendente Comercial da Harley-
-Davidson do Brasil; e Davidson Botelho, Wadinho Mar-
ques e Deosdete Ribeiro Júnior, sócios-diretores da Bahia 
Harley-Davidson. 

FEIRÃO MERCEDES-BENZ
No último sábado, 21 de setembro, a Mercedes-Benz e sua 
Rede de Concessionários realizaram uma nova edição do 
“Mercedes Day”, ação especial de vendas de veículos co-
merciais para todo o Brasil. Envolvendo toda a linha de 
caminhões e pela primeira vez na história, também ônibus, 
assim como furgões, vans e chassis Sprinter, esta promo-
ção se destacou pelo anúncio de ofertas e benefícios exclu-
sivos ao longo do dia, o que foi feito diretamente da fábrica 
para todos os concessionários do território nacional. 

CARGO 816 
O Ford Cargo 816 confirmou a tendência de crescimento 
e fechou mais um mês na liderança do segmento de cami-
nhões leves, com 21,7% das vendas em agosto. O modelo 
foi o que mais ganhou participação na categoria na com-
paração com julho, com um avanço de 1,3 ponto porcen-
tual. Com isso, o modelo também ficou mais próximo da 
liderança do segmento no acumulado do ano. A robustez 
e versatilidade de aplicações, além da eficiência do motor 
Cummins Euro 5 de 4.5 litros, são fatores que têm contri-
buído para a aceitação do modelo leve da Ford. 

ONIXSAT
Em busca de oferecer sempre os melhores produtos e 
serviços, a OnixSat acaba de lançar o aplicativo gratuito 
OnixMaps para iOS. É por meio deste aplicativo que os 
clientes poderão obter o máximo de informações possí-
veis em relação aos veículos rastreados pela OnixSat. O 
OnixMaps, aplicativo que já estava disponível para An-
droid, proporciona muito mais comodidade e agilidade. 

SPRINTER
A ampla oferta de produtos e soluções da linha Sprinter da 
Mercedes-Benz para as regiões metropolitanas foi o grande 
destaque da marca na VUC Expo, primeira edição deste even-
to especificamente voltado aos Veículos Urbanos de Carga 
(VUC). Para atender às exigências deste segmento, a Merce-
des-Benz possui os furgões 415 de 7,5 m³ a 10,5 m³ e também 
as versões de chassi longo (entre-eixos 3.665 mm) das linhas 
415 e 515. Os modelos da linha Street 311, por serem classi-
ficados como caminhonetes, têm livre circulação nas cidades, 
obedecendo apenas o rodízio municipal de veículos.

FÓRMULA TRUCK
Beto Monteiro é o campeão sul-americano de Fórmula 
Truck, após conquistar sua vitória no Autódromo Oscar 
Cabalén, em Córdoba, na Argentina. Após largar da segun-
da colocação, Beto manteve sua posição, e nos 10 minutos 
finais, conseguiu ultrapassar e manteve a liderança até o 
final. Ao volante do caminhão Iveco Hi-Way, Monteiro 
trouxe uma dupla vitória: foi o piloto campeão e levou à 
Scuderia Iveco ao título de Marcas do Sul-Americano, que 
fechou o torneio continental com 131 pontos.

- Doei todos os meus órgãos: o coração já está em seu nome.
- Promessa é dúvida, promissória é dívida.
- Não há injustiça maior do que ser feio e pobre.
- Quando o amor é cego o coração dispensa a bengala.

NOVA RANGER 
A Ford participou da Expointer 2013, uma das feiras 
agropecuárias mais importantes da América Latina, em 
Esteio, Rio Grande do Sul, com a exposição e test-drive 
da Nova Ranger, picape que traz o conjunto mais avança-
do de tecnologia da categoria, nas versões Diesel e Flex. 
O crossover Edge e o utilitário Troller T4 foram outros 
modelos expostos na feira, realizada até o dia 1º de se-
tembro. A Nova Ranger tem os motores mais fortes do 
segmento de picapes médias, o 3.2 diesel de 200 cv e o 
2.5 Flex de 168/173 cv, cabine dupla e com  acabamento 
XL, XLT e Limited. 

SINOTRUK  
Os caminhões Sinotruk A7, Euro 5, que serão importados já dentro do Programa 
Inovar-Auto e fazem parte da linha Premium da marca, no segmento de cavalos-me-
cânicos  extra-pesados, estão previstos para chegar em breve na rede de concessio-
nárias da marca, que possui cerca  30 casas espalhadas em todo o território nacional.
  

TRANSIT
A Ford promoveu durante o mês de setembro uma 
campanha especial de vendas da linha Transit Chassi e 
Furgão oferecendo financiamento com taxa de juros re-
duzida, com entrada de 50% e prazo de 36 meses. Esta 
condição especial é válida por tempo limitado.

 A Bridgestone Ban-
dag apresentará na 
Fenatran 2013 di-
versos lançamentos 
em pneus, dentre 
eles os Bridgestone 
R268 e M840, além 
do Firestone FS400 
e, ainda, realizará 
exposição das di-
versas ferramentas 
de medição e diag-
nóstico e muitas 
atrações especiais 
voltadas ao segmen-
to de carga. 

BONGO
Com cinco unidades transformadas com baú, baú isotérmico, 
carrocerias aberta de madeira e em chapa e uma voltada para 
o setor energético, com plataforma giratória, a Kia Motors 
do Brasil participou da 1ª edição da VUC Expo para mostrar 
toda a versatilidade de aplicação do Bongo, além de propor-
cionar sessão de test-drive aos visitantes da feira.

BRIDGESTONE BANDAG



Divulgação através de circulares dos 
assuntos de interesse da categoria 
(Leis, Decretos, Regulamentações, 
Calendários de Obrigações Fiscais, etc)

INCT (Índice Nacional de 
Variação de Custo de Transporte 
Rodoviário de Cargas)

Boletim Notícias SETCEB, com 
lançamentos de produtos, 
condições de rodovias, projetos, 
artigos, campanhas, 
congressos, eventos etc.

Clube de Logística Bahia e Sergipe - 
Câmara Técnica

Comjovem - Comissão de Jovens 
Empresários e Executivos da Bahia

Divulgação de cursos e programação
 social do SEST/SENAT.
 
Convenção Coletiva de Trabalho 
(homologada no 5ª SERET/BA)

Emissão Certificado Registro Nacional 
do Transportador Rodoviário de 
Cargas - RNTRC

Convênio NTC&Logística e 
ICMS/SEFAZ-BA

 

 
 

Convênio de Assistência Médica 

Seguro de Vida em Grupo

Convênios UNIJORGE - MAISON 
FRANÇAISE - UNIBAHIA - ISBET -
UNIPESSOA - CIEE

Balcão de Empregos (indicando 
candidatos qualificados).

Jornal Bahia Transporte com edição 
trimestral.

Jantar de Confraternização final de ano.

Treinamentos, Cursos e Seminários.

Descontos em palestras, cursos,  etc.

Assessoria Jurídica Tributária e 
Plantão Jurídico Trabalhista todas às 
quintas, período da manhã. 


