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Siqueira é homenageado 
em jantar comemorativo 
dos 50 anos do SETCEB

Sem dúvida foi uma noite de emoção e grandes recordações onde to-
dos puderam desfrutar de um ambiente cordial e amável. Durante o even-
to, o presidente do SETCEB foi o empresário eleito para receber a ho-
menagem dos 50 anos da entidade, em nome de todos os transportadores 
que lutaram e que continuam lutando pela melhoria do setor de transporte 
rodoviário de cargas na Bahia. Veja detalhes na página 3.

Com o intuito de buscar a retomada da discussão tarifária e das regras desse 
novo mercado que vem surpreendendo cada vez mais os transportadores, a 
NTC&Logística irá realizar com o apoio do SETCEB, no dia 26 de feverei-
ro, em Salvador, o evento CONET&INTERSINDICAL.  Após a apresenta-
ção do estudo sobre a variação dos custos do frete e a defasagem tarifária dos 
últimos 12 meses, será realizado um debate entre empresários, especialistas 
e lideranças do setor para a melhoria da questão tarifária 
do transporte rodoviário de cargas. As inscrições podem ser
feitas no site do SETCEB – http://setceb.com.br/plus/
modulos/noticias/?cdcategoria=2

CONET&INTERSINDICAL 
será realizado em Salvador
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A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 
contabilizou, no mês de novembro, mais de um milhão de 
transportadores cadastrados no Registro Nacional de Trans-
portadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), cadastro obri-
gatório de veículos pesados - com capacidade de carga útil 
igual ou superior a 500 Kg - que executam o serviço median-
te remuneração. O dado revela um aumento significativo de 
novos cadastrados decorrente de fatores como crescimento 
da frota, incremento da fiscalização da ANTT nas rodovias e 
articulação da Agência junto a órgãos de trânsito para garan-
tir a presença do registro em documentos por eles emitidos. 

O cadastro no RNTRC traz uma série de benefícios 
para o transportador e para o usuário. Além de regularizar o 
exercício da atividade por meio da habilitação formal e ini-
bir a atuação de atravessadores sem qualificação, o registro 
fornece aos usuários informações sobre a oferta de transpor-
tes e maior segurança ao contratar o serviço.

ANTT prorroga prazo de validade dos Certificados do RNTRC 
A ANTT prorrogou através da Resolução 4.490, de 19 

de novembro último, o prazo de validade dos Certificados 
do RNTRC – Registro Nacional de Transportadores Rodovi-
ários de Cargas. A Agência informa que o cronograma para 
recadastramento será divulgado posteriormente, sem pre-
juízo ao exercício da atividade de transporte rodoviário de 
cargas. 

1 milhão de transportadores de carga 
possuem RNTRC

Antônio P. de Siqueira
Presidente

Editorial

Mais quatro anos se passa-
ram, novas eleições se instalaram 
em nosso país e com isto nasce 
uma nova esperança. Esperan-
ça esta que com a renovação do 
Congresso Nacional em quase 
50% possamos ter novas ideias 
com aprovações de projetos que 
realmente sirvam de evolução 
para o Brasil e não de projetos 
como “Dia Gay”, “Consciência 
Negra”, projetos que não levam a 
nada e sim, somente demagogia 
barata dos congressistas e do go-
verno, que na realidade acabam 
criando segregação e não união.

 Portanto ao ser reeleita nos-
sa Presidenta, alardeou durante 
toda a campanha de GOVERNO 
NOVO, IDEIAS NOVAS... mui-
to bom, esperamos para ver quais 

serão estas ideias, pois o que não 
falta atualmente é problema em 
nosso país e somente ideias não 
resolvem... teremos que ter MUI-
TAS AÇÕES.

 Enquanto o mundo está se 
restabelecendo, se arrumando, o 
Brasil deu para trás. Perdemos a 
grande chance de alavancarmos 
em todas as áreas, mas com a 
política que foi implantada e que 
infelizmente não funcionou, pre-
cisaremos de muita reengenha-
ria para sair deste grande buraco 
onde nos encontramos.

 Sabemos que todo saco tem 
fundo. Distribuir dinheiro de 
graça em forma de programas 
e projetos sociais é muito bom, 
mas tudo tem limite e parece que 
o limite chegou. O Brasil com 

problema de consumo baixo, in-
dústria com queda na produção, 
comércio em desaceleração, en-
quanto que no segmento de trans-
porte de cargas, há muito tempo 
não vimos um final de ano, como 
este, com um volume tão baixo 
de cargas transportadas. O setor 
vai mal.

 Mas temos GOVERNO 
NOVO, IDEIAS NOVAS... e es-
tamos confiantes, pois senão es-
taremos saindo do FUNDO DO 
SACO  e entrando num  BURA-
CO NEGRO.

 Presidenta Dilma, estamos 
confiantes... e que tudo aquilo 
que seu Governo não conseguiu 
fazer nos primeiros quatro anos, 
esperamos que consiga fazer nes-
tes quatro restantes.
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Para comemorar o cinquen-
tenário do Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas do Estado da 
Bahia – SETCEB, empresários baia-
nos do setor de transporte rodoviário de 
cargas, autoridades, líderes sindicais e 
convidados, estiveram reunidos durante 
jantar no último dia 02 de dezembro, no 
Restaurante 496, em Salvador.

Ao som de jazz, blues e bossa nova, 
sob a batuta do cantor e compositor Ro-
berval Santos e banda, os convidados 
foram brindados com a apresentação de 
uma série de fotografias que marcaram 
os 50 anos da entidade. Vários empre-
sários puderam relembrar a trajetória de 
lutas, entraves e conquistas durante este 
período através das fotos. 

Um breve relato sobre a caminha-
da do SETCEB até os dias de hoje foi 
apresentado aos presentes, inclusive os 
nomes dos primeiros empresários que 
com coragem, acreditaram no futuro do 
transporte de cargas, como Isaac Leal 

Noite de comemoração e homenagem 
aos empresários do setor na Bahia

Sampaio, Raimundo Leal Sampaio, Ro-
que Peçanha Barreto, Nestor Norberto 
Carrera Franco, George Narciso Freitas 
Freire, Ney Rocha Bandeira, Gontran 
Guimarães Netto, Geraldo Gonçalves 
Casanha, Adelson Andrade, entre ou-
tros.  
HOMENAGEM

Na ocasião, os jovens empresários 
Rogério Souza e Gabriela Andrade, co-
ordenadores da ComJovem Bahia, en-
tregaram a placa comemorativa dos 50 
anos da entidade ao empresário e líder 
sindical, Antonio Pereira de Siqueira, 
pela competente contribuição prestada 
ao setor, e, representando no ato, todos 
os empresários que lutaram e que con-
tinuam lutando pela melhoria do setor 
de transporte rodoviário de cargas na 
Bahia. Após o recebimento da home-
nagem, Antonio Siqueira brindou com 
todos os presentes e agradeceu por estar 
estes 30 anos à frente da entidade.  “O 
ano de 2014 é um ano especial e extre-
mamente marcante em minha vida. Fiz 

70 anos, minha empresa completou 40 
anos, há 30 anos presido esta entidade e 
estamos comemorando o seu cinquente-
nário. A história do SETCEB é a nossa 
história”, fala emocionado. 

Dentre os convidados presentes 
estavam o presidente do SETCARFS, 
Edson Sobrinho, presidente do SET- 
CEMG, Sérgio Pedrosa, presidente da 
FENASDETRAN, Mario Conceição, 
presidente do Sindicam-Ba, José Car-
los da Silva,  juiz titular da 25ª. Vara 
do Trabalho de Salvador, Agenor Cala-
zans, superintendente da Polícia Rodo-
viária Federal, Virgilio Tourinho, supe-
rintendente de Relações Institucionais 
da FIEB, Fabiano Peixinho, diretor de 
Trânsito da Transalvador, Marcelo Cor-
rea, coordenador do CEDECA, Walde-
mar Oliveira e diretora do Capit Gon-
tran Guimarães Netto do SEST SENAT, 
Maria das Graças Xavier.

O jantar foi patrocinado pela Go-
temburgo Caminhões/Volvo, Pósitron/
PST Electronics, Petrobahia e CAOA/
Hyundai. Contou com o apoio da FIT 
Inspeção Veicular e Anira Caminhões/
Ford. No final do evento, algumas 
empresas do setor ofereceram brin-
des para sorteio, entre elas a Rajan 
Transportes, Patrus Transportes e o  
Setcarfs.  
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Apesar do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) publicar no  
Diário Oficial de 17 de dezembro a Portaria 1.930 suspendendo o adicional 
de periculosidade de 30% sobre o salário dos motociclistas em atividades 
ou operações perigosas, atendendo a decisão da determinação judicial do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região do Distrito Federal (TRF-DF), os 
motociclistas contratados pelas empresas na Bahia, continuam percebendo 
o adicional. Esta decisão foi tomada pelos empresários do setor em conjun-
to com o sindicato dos empregados de motociclistas.

Motoboys baianos recebem 
Adicional de Periculosidade

O DNIT começou o 
processo de contratação 
do novo Plano Nacional 
de Pesagem. Serão 35 
Postos Integrados Auto-
matizados de Fiscaliza-
ção – PIAFs – nas cinco 
regiões do país. Haverá 
controle de peso de veícu-
los durante cinco anos nas 
rodovias administradas 
pelo Governo Federal nos 
seguintes estados: Bahia, 
Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Ron-
dônia, Pará, Piauí, Mara-

DNIT licita novo 
Plano Nacional de Pesagem

nhão, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul.

O novo modelo de fiscalização, automatizado, permite reduzir o tempo de 
parada dos veículos no processo de coleta de dados para fiscalização. Uma das 
principais mudanças no novo modelo é a possibilidade do posto operar sem a pre-
sença física do agente de trânsito, que passa a exercer suas atividades em Centros 
de Controle Operacionais.

Um PIAF tem três unidades: a Estação de Controle em Pista, o Posto de 
Fiscalização e o Controle de Fuga em Pista. Por meio de um sistema de pesagem 
em movimento, a Estação de Controle seleciona previamente os veículos com in-
dicativo de excesso de peso, de dimensões ou outra irregularidade. Somente nesses 
casos, o motorista será orientado a entrar no Posto de Fiscalização.

Para definir a localização dos postos de fiscalização, foi necessário mapear as 
rotas das mercadorias. Os PIAFs devem ser instalados o mais próximo possível da 
região geradora de carga para impedir que veículos trafeguem com excesso de peso 
e danifiquem o pavimento das rodovias. Assim, é possível manter as condições de 
conforto, segurança e economia para os usuários.

A Pesquisa CNT de Rodovias ava-
liou, em 2014, 98.475 quilômetros de 
rodovias pavimentadas por todo o país, 
totalizando 1.761 quilômetros a mais em 
relação à edição de 2013. Em 62,1% da 
extensão total pesquisada, foram detec-
tados algum tipo de deficiência no Pavi-
mento, na Sinalização ou na Geometria 
da Via. 37,9% dos trechos (37.361 km) 
apresentaram condições satisfatórias 
(classificados como Ótimo ou Bom), sen-
do 10,1% e 27,8 % classificados como 
Ótimo e Bom, respectivamente.

Pesquisa CNT avalia 
mais de 98 mil km de 

rodovias

Dentre os trechos administrados pela 
VIABAHIA (aproximadamente 680 km de 
rodovias, incluindo as BR-324 entre Salva-
dor e Feira de Santana e BR-116 de Feira de 
Santana até a divisa com o estado de Minas 
Gerais), mais de 60% foi avaliado com a 
classificação “Bom”, outros 35% como “Re-
gular” e 5% como ótimo (este último situa-
do na BR-324). Inteiramente localizada na 
Bahia, a esta extensão da concessão cruza 26 
municípios, incluindo a capital Salvador, Fei-
ra de Santana, Jequié e Vitória da Conquista.

Os 35% considerados “Regular” es-
tão passando atualmente por intervenções 
da concessionária, como recuperação estru-
tural, reforço de sinalização e instalação de 
elementos de proteção e segurança. Muito 
em breve serão classificados como “Bom” e 
“Ótimo”.

Até o primeiro semestre de 2014 fo-
ram investidos cerca de R$ 900 milhões 
em obras de infraestrutura. Em 2013, o 
número de acidentes com mortes caiu 
26% em relação a 2012.
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Governo do Estado da Bahia encami-
nhou um Projeto de Lei à Assembleia Legis-
lativa que cria o Fundo Estadual de Logística 
e Transportes, destinado a garantir recursos 
orçamentários para a construção, a manu-
tenção e a recuperação da malha rodoviária 
estadual, entre outros equipamentos que in-
tegram a infraestrutura de logística e trans-
portes do Estado, a exemplo de aeroportos e 
terminais hidroviários. 

De acordo com o projeto, o Fundo 
Estadual de Logística e Transportes ficará 
vinculado à Secretaria de Infraestrutura do 
Estado da Bahia (Seinfra), que cuidará da 
sua gestão, e será custeado com recursos do 
consumo da gasolina, demandando para isso 
uma elevação de três pontos percentuais na 
alíquota do ICMS – Imposto sobre a Circu-
lação de Mercadorias e Serviços – incidente 

Governo baiano pretende criar 
Fundo de Logística e Transportes

Investimentos
Os investimentos superiores a R$ 3 bilhões realizados pelo 
governo baiano, só nos últimos oito anos, na construção e 
recuperação de rodovias em todo o estado da Bahia são des-
tacados pelo governador em exercício Otto Alencar. São es-
tradas que oferecem mais segurança no trânsito e estimulam 

Nova malha rodoviária baiana
Os investimentos foram realizados em grandes trechos 

como a Estrada do Feijão, a Rodovia 362 - que sai de Itambé, 
Vitória da Conquista, Brumado, Livramento de Brumado e vai 
sair próximo do Rio São Francisco, lá em Oliveira do Brejinho. 
Na região norte do estado também foram realizados vários in-
vestimentos, informa Otto Alencar. “Levamos asfalto de Casa 
Nova para Remanso e até Pilão Arcado e também de Juazei-
ro até Curaçá. Pegamos lá em Xingozinho e levamos a Paulo 
Afonso, e de Paulo Afonso até Glória, e de Glória a Rodelas, 
e de Rodelas até Abaré, que está em andamento. Portanto, são 
investimentos importantes para o desenvolvimento econômico 
da Bahia e melhores condições de tráfego para os baianos”.

sobre o produto.
Segundo o secretário de Infraestrutura, Marcus Ca-

valcanti, nos últimos anos o Estado investiu R$ 3 bilhões 
em infraestrutura de logística e transportes, o que incluiu a 
construção e a recuperação de mais de oito mil quilômetros 
de rodovias, e ainda obras em aeroportos e terminais marí-
timos. A maior parte destes recursos, entretanto, foi prove-
niente de empréstimos. “O Fundo é necessário para recu-
perar a capacidade de investimento do Estado, e assegurar 
a manutenção de tudo o que foi construído, com impacto 
direto no desenvolvimento econômico e social do Estado”, 
afirma Cavalcanti. O secretário lembra ainda que a mudança 
na tributação incidirá apenas sobre a gasolina, usada majori-
tariamente no transporte individual, não incluindo o diesel, 
utilizado no transporte público de passageiros e no transpor-
te de cargas, nem o etanol, o que contribui para aumentar a 
competitividade deste combustível mais limpo.

o desenvolvimento econômico do interior do estado. “São 
pelo menos 62 sedes municipais que não conheciam o que 
era asfalto, onde as pessoas chegavam ou pela lama ou pela 
poeira, e agora contam com estradas asfaltadas”, revela. Otto 
Alencar informa que ainda tem mais oito ou dez rodovias 
para serem entregues até o final deste ano.
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O Estado de Goiás foi escolhido para sediar 
a I Fenatran Centro-Oeste – Salão Internacional do 
Transporte Rodoviário de Carga, realizado pela pri-
meira vez fora do estado de São Paulo. Entre os dias 
14 e 17 de outubro, profissionais e especialistas de 
todo o Brasil se reuniram para tratar de temas rele-
vantes no cenário nacional relacionado ao setor. 

De acordo com o presidente da NTC& 
Logística, José Hélio Fernandes, a Fenatran Centro-
-Oeste tem como objetivo criar uma interação da 
cadeia de transporte brasileira com a região e mais 
uma oportunidade para discutir o setor. “O Centro-
-Oeste cresce e se desenvolve muito rapidamente, 
por isso a realização da Fenatran em Goiás. Esta-
mos vendo que esta região vem crescendo a 3,5% 
ao ano, número bem superior ao crescimento médio 

Goiás sedia a I Fenatran Centro-Oeste

da economia nacional “, acrescenta.
O presidente da Setceg, Paulo Afonso Rodrigues da Silva Lus-

tosa, comenta que o escoamento da produção do Centro-Oeste, prin-
cipalmente no que se refere à área agrícola, depende completamente 
do bom funcionamento do transporte terrestre. “Em tese, a depen-
dência da economia em geral e, em particular, do setor agrícola, é 
completa. Mesmo que a transferência de produtos para o porto ou 
indústria seja feita através dos modais ferroviário ou hidroviário, até 
o embarque para estes modais o transporte utilizado é rodoviário e, 
portanto, imprescindível.”

Iniciativa - A Fenatran Centro-Oeste é uma iniciativa da Associação 
Nacional do Trans-
porte de Cargas e 
Logística (NTC) 
em parceria com a 
Associação Nacio-
nal dos Fabrican-
tes de Implemen-
tos Rodoviários 
(Anfir) e do Sindi-
cato das Empresas 
de Transporte de 
Cargas e Logística 
no Estado de Goi-
ás (Setceg).
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Legislação ambiental Proconve P7 deve ser obedecida

VII Encontro Nacional da ComJovem reúne 
empresários e líderes sindicais na Bahia

O VII Encontro Nacional da ComJovem contou com uma 
programação diversificada formada por palestras, exposição de 
produtos e lançamentos para o setor de transporte rodoviário de 
cargas, além de atividades de confraternização e tempo livre para 
que os participantes pudessem desfrutar da afrodisíaca Ilha de Co-
mandatuba, na Bahia.  

Para abrir o circuito de palestras desta edição do Encontro 
que aconteceu entre os dias 06 e 09 de outubro, no Hotel Tran-
samérica Comandatuba, a especialista em comunicação Heloísa 
Picos abordou o tema Etiqueta Corporativa, com o objetivo de 
despertar a atenção dos participantes para o comportamento ade-

quado em encontros profissionais, enquanto que as comediantes 
Mariana Armellini e Cristiane Wersom realizaram Stand Up com 
brincadeiras partindo de improvisação, cujo tema foi transporte 
rodoviário de cargas e seus termos específicos. 

No segundo dia do encontro, os participantes puderam refle-
tir sobre o que é felicidade e os caminhos para alcançá-la, com a 
palestra “A vida que vale a pena ser vivida” de Clóvis de Barros 
Filho, doutor em Direito e Comunicação e discutiram a situação 
atual e os rumos do setor no Brasil, em Talk Show, mediado pelo 
jornalista Ricardo Boechat. 

No primeiro bloco do Talk Show, participaram o presiden-
te da NTC, José Hélio Fernandes e a coordenadora nacional da 
ComJovem, Ana Carolina Ferreira Jarrouge.  Ao ser questionado 
sobre o que espera dos próximos quatro anos, Fernandes aponta 
dois fatores: “esperamos  que o Brasil retome o crescimento eco-
nômico e que consigamos resolver rapidamente a crise hídrica, 
pois se a indústria for afetada, o TRC será afetado diretamente”. 

O segundo bloco de debates foi formado por Antônio Luiz 
Pagot, especialista em logística, e Paulo Villa, diretor-executivo 
da Associação de Usuários dos Portos da Bahia (Usuport) e tam-
bém mediado por Boechat. Foram debatidos temas como a infra-
estrutura logística, a carência de investimentos públicos, as ca-
deias produtivas globais e a multimodalidade.

Exposição de Novas Tecnologias para o TRC
Paralelamente as palestras foi realizada a Exposição de No-

vas Tecnologias para o TRC, onde os presentes  puderam conhecer 
produtos e lançamentos dos patrocinadores, entre eles, BgmRodo-
tec, Cantu Pneus, Cummins, Ford, Iveco, MAN Latin America, 
Reed Exhibitions Alcantara Machado, Mercedes-Benz, Pirelli, 
Sascar, Scania, TOTVS e SEI Soluções Corporativas.

 

 Novas tarifas de pedágio nas estradas baianas
Conforme resolução nº 4.514 de 19 de dezembro de 2014, a Agência Na-

cional de Transportes Terrestres (ANTT) alterou as tarifas para duas categorias 
de veículos nos pedágios da BR-324: automóvel com semireboque e caminho-
nete com semireboque. Desde o dia 23 de dezembro  as tarifas passaram de 
R$ 2,90 para R$ 2,85, enquanto que para motocicletas, motonetas e bicicletas 
motorizadas passaram de R$ 1,00 para R$ 0,95. A ANTT reforça que as demais 
categorias de veículos não sofreram alterações.

Por outro lado, a ANTT aprovou aumento na Tarifa Básica de Pedágio 
(TBP) do sistema rodoviário baiano composto pelas rodovias BR-116 / 324 e 
BA-526 / 528, no trecho Divisa BA / MG, administrado pela ViaBahia Conces-
sionária de Rodovias. A tarifa passou de R$ 3,10 para R$ 3,40 para a categoria 
de veículo 1 nas praças de pedágio P3, P4, P5, P6 e P7. A taxa também aumen-
tou de R$ 1,70 para R$ 1,90 para a categoria de veículo 1 nas praças de pedágio 
P1 e P2. Os novos valores começaram a vigorar no dia 7 de dezembro. 

Vigente deste janeiro de 2012, a legislação ambiental 
Proconve P7, obriga que todos os caminhões e ônibus produ-
zidos com a referida tecnologia devem ser abastecidos com 
diesel S10. Nos veículos com previsão de uso de ARLA 32, 
também é obrigatório o abastecimento desse produto no tan-
que específico, conforme prescrição do fabricante do veículo.

O diesel S10 e o ARLA 32, bem como o rigoroso aten-
dimento das condições de manutenção previstas pelo fabri-
cante, são essenciais para garantir que o caminhão ou ônibus 

opere com maior economia e com atendimento dos padrões 
de emissão de gases de escapamento fixados na legislação 
ambiental.

O infrator ficará sujeito às punições previstas na Lei 
9605/1998, a chamada Lei de Crimes Ambientais, que en-
quadra quem vende e/ou executa a instalação – e também o 
proprietário do veículo – com multas que podem chegar a R$ 
50 milhões. A alteração das características originais também 
é infração de trânsito sujeita à multa e retenção do veículo.
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A Foton Caminhões dá mais um importante passo na construção de sua unidade in-
dustrial no Brasil e apresenta o protótipo nacional do caminhão de 10 toneladas, que será 
o primeiro modelo a ser produzido na fábrica sediada no município gaúcho de Guaíba a 
partir de 2016.  O caminhão de 10 toneladas sairá da linha de produção com mais de 65% 
de seu conteúdo nacionalizado, atendendo os requisitos do programa Inovar Auto, além do 
FINAME.

Volvo atualiza sua linha de caminhões
A Volvo do Brasil faz a maior atualização de sua linha de caminhões desde que 

começou a produzir no país. A começar pelo já lendário FH, com um novo design, 
muito mais aerodinâmico, nova cabine, um metro cúbico maior internamente, ga-
rantindo muito mais conforto e segurança tanto durante a jornada de trabalho como 
durante as horas de descanso do motorista.  Desenvolvido para o transporte pesado 
em condições severas, o FMX também recebeu grandes modificações. Agora, é ofe-
recido com um potente motor de 540cv, além das potências de 370cv, 380cv, 420cv, 
460cv e 500cv e pode sair de fábrica também com as novas configurações de tração 
integral 4x4 ou 6x6. O FMX ganhou uma nova opção de eixo para 150 toneladas de 
PBTC. Além do novo design externo, o FM agora pode sair da linha de produção 
também com um motor de 380cv de potência, e o já consagrado motor de 370cv, 
com configurações 4x2, 6x2 e 8x2 e um novo eixo traseiro que eleva sua capacidade 
de carga para 65 toneladas de PBTC, garantindo maior robustez.

Robustez, versatilidade e baixo consumo de 
combustível são alguns dos diferenciais do Tector 
150E21 Economy 4X2, nova opção de caminhão na 
categoria de comerciais médios que a Iveco apresen-
ta ao mercado brasileiro. O modelo também marca o 
lançamento da geração Economy, cuja principal novi-
dade é o uso de propulsores ainda mais eficientes que, 
no novo Tector, oferecem a maior potência e o maior 
torque da categoria, aliados a uma significativa eco-
nomia de combustível, até 15% superior ao líder de 
vendas do segmento. O veículo mantém a tradição de 
robustez da família Tector. Com PBT (Peso Total Bru-
to) de 15.400Kg, o veículo tem chassi reforçado e ver-
satilidade para receber qualquer tipo de implemento. 
O Tector 15 toneladas é perfeito para entregas urbanas 
e apresenta desempenho igualmente excepcional em 
distâncias curtas e médias em rodovias. 

Iveco lança
Tector Economy 4x2Ford avança no segmento de leves

A Ford Caminhões aumentou a sua participação no mercado, passando para 14,1% 
de janeiro a novembro de 2014. O resultado se deve principalmente ao crescimento no seg-
mento de caminhões leves, em que a marca ganhou 13,6% em volume com o lançamento 
dos modelos Cargo 1119 e F-4000. Considerando todos os segmentos, a marca somou o 
total de 17.212 caminhões comercializados no varejo. Os novos lançamentos no mercado 
de leves garantiram um crescimento do ritmo mensal de vendas em mais de 15% nos úl-
timos meses. O maior destaque da Ford foi no segmento de caminhões leves, com 7 a 11 
toneladas de peso bruto total, que representam cerca de 20% do mercado. O modelo Cargo 
1119, contribuiu para esse resultado com 2.391 unidades. Lançado este ano, já está entre os 
líderes na sua faixa de 9 e 11 toneladas de PBT. As principais vantagens do modelo são a 
maior capacidade de carga da categoria - com PBT de 10.510 kg e 7.164 kg de carga útil - e 
o motor Cummins de 189 cv, o mais potente do segmento, com chassi totalmente novo e 
economia para aplicações urbanas e rodoviárias de curta distância.

A disponibilidade do freio a tambor para 
os caminhões extrapesados estradeiros Axor e 
Actros da Mercedes-Benz amplia ainda mais 
o leque de opções para os clientes, que conti-

Caravana DAF rodou mais de 62 mil km 
A caravana DAF Roda Brasil encerrou 2014 com alto índice de aprovação. O projeto 

da montadora proporcionou aos clientes a oportunidade de conhecerem as principais quali-
dades do caminhão XF105 nas versões 410 cv e 460 cv, como fácil dirigibilidade, conforto 
e potência.  Ao final dos sete meses de caravana, foram mais de 3.700 testes e 62.000 qui-
lômetros percorridos pelo Brasil. Além do test drive, a caravana DAF Roda Brasil ofereceu 
aos caminhoneiros suporte operacional gratuito.

Foton apresenta protótipo de caminhão

Mercedes-Benz disponibiliza freio a tambor para Axor e Actros
nuam contando com a já conhecida versão de 
freio a disco. Isso permite que eles escolham a 
configuração que melhor atenda suas deman-
das de transporte, levando em conta também 
as características dos locais de operação do 
seu caminhão. Os cavalos-mecânicos Axor e 
Actros são indicados para tracionar multicom-
posições, com destaque para configurações de 
semirreboques de 3 eixos convencionais e dis-
tanciados com PBTC (Peso Bruto Total Com-
binado) de 48,5 a 53 toneladas, bitrem com 
PBTC de 57 toneladas e bitrenzão/rodotrem 
com PBTC de 74 toneladas.

Extrapesado Actros 4160 SLT 8x8 - O 
caminhão extrapesado Actros 4160 SLT 8x8 
da Mercedes-Benz, concebido para tracionar 
cargas indivisíveis superpesadas, fez sua es-

treia no Brasil. Apto para 500 toneladas de 
capacidade máxima de tração (CMT) – fato 
inédito no País – o veículo foi utilizado no 
transporte de um motor com peso de 300 
toneladas, a partir do Porto do Pecém, na 
Região Metropolitana de Fortaleza, capital 
do Ceará, até uma usina termoelétrica em 
Maracanaú. 

Caminhão do futuro - O caminhão 
do futuro já é uma realidade e tem a assi-
natura da Mercedes-Benz. Os estudos dos 
engenheiros da montadora revelam que, em 
dez anos, os caminhões poderão rodar de 
forma autônoma pelas vias expressas. Além 
disso, haverá uma mudança radical na fun-
ção do motorista, que, mais valorizado, pas-
sará a ser também um gestor do transporte.



Bahia Transporte Página 9

A quinta edição da com-
petição Melhor Motorista de 
Caminhão do Brasil – MMCB 
percorreu mais de 22 mil qui-
lômetros por 11 estados bra-
sileiros e 14 etapas regionais, 
com o intuito de ressaltar a 
importância da capacitação 
dos motoristas para tornar o 
transporte rodoviário de car-
gas mais profissional, seguro, 
eficiente e menos poluente. 
Foram 65 mil inscritos, supe-
rando os 47 mil participantes 
do MMCB de 2012.  

MMCB: Caminhoneiro baiano 
ficou entre os 28 finalistas 

MMCB
No MMCB o incenti-

vo para um transporte mais 
eficiente é reforçado com 
palestras sobre segurança 
nas estradas, saúde do mo-
torista, técnicas de direção 
e conhecimento das tecnolo-
gias dos caminhões, além da 
realização de provas práticas 
que testam a habilidade dos 
condutores.

Dentre os inscritos e apesar de ter vencido a etapa Regional 
de Feira de Santana, ficando entre os 28 finalistas, o baiano Uilas 
Macedo Santos, não conseguiu se consagrar campeão da competi-
ção deste ano, mas diz que está muito feliz por ter participado da 
grande final. “Se tiver oportunidade, irei continuar participando do 
MMCB, pois a cada dia vou me aprimorando, ganhando conheci-
mento e amizade em todo o país”.  Para ele que está há apenas 8 
anos na profissão, mas que já viajou muito quando pequeno com seu 
pai, também caminhoneiro e brincava com caminhões de madeira, 
tem o sonho de ter o seu próprio caminhão. “Acredito que este dia 
não está longe de chegar”, diz Uilas, que gosta muito do que faz, 
obedece às leis de trânsito, dirige com segurança, não excede os 
limites de velocidade e nunca se envolveu em acidentes.

Campeão 2014
O grande campeão da competição Melhor Motorista de Caminhão 

do Brasil – MMCB 2014 foi o gaúcho Eliardo Locatelli. “Aprendi muito 
nos últimos quatro anos participando do MMCB e recebendo o treina-
mento por meio dos cursos oferecidos gratuitamente. Finalmente realizei 
meu sonho, de ser eleito o melhor motorista de caminhão do Brasil.”

A quinta edição da competição Melhor Motorista de Caminhão do 
Brasil contou com o patrocínio do Scania Banco, Bridgestone/Bandag, 
Shell, Noma do Brasil e Rede Graal.
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DEVEDORES SERÃO
 “PROTESTADOS” PELA PREFEITURA!!

(*) Marcelo N. Nogueira Reis

Em mais uma “bem sucedida” investida, e contando com o“apoio” 
dos Vereadores para com as matérias tributárias submetidas à apreciação 
da Câmara, a Prefeitura de Salvador conseguiu ver aprovada, em 2013, a 
Lei nº 8.421/2013, que criou uma inédita “autorização” para que o Fisco 
possa promover o PROTESTO extrajudicial das certidões de dívida ativa, 
por falta de pagamento do crédito, tributário ou não, pelo empresário ou 
pessoa física devedor. Apesar de a Lei existir desde 2013, somente agora 
a Prefeitura a regulamentou, através da Portaria Conjunta nº. 270/2014, 
para aplicá-la na prática, implementando um clima de terror junto aos 
empresários e cidadãos soteropolitanos, que muito em breve estarão sen-
do surpreendidos com notificações dos Cartórios de Protestos, dando 03 
dias para pagar a dívida. Em outras palavras, estará o Fisco Municipal, 
ao final do processo administrativo de cobrança, levando a protesto, pe-
rante o Tabelionato próprio, os seus títulos, referentes aos débitos que 
ele entenda devidos. A medida é realmente inusitada, e foi aprovada pela 
Câmara de Vereadores sem a devida discussão, como se fosse a coisa mais 
normal do mundo conceder ao todo poderoso Fisco mais este instrumento 
de coação, a ser utilizado contra os já humilhados contribuintes soteropo-
litanos. Agora os contribuintes que se cuidem, porque além do CADIN, 
e da consequente proibição de ter Alvarás e Licenças municipais; lacrar 
estabelecimentos; negativar nome dos sócios; etc, o Fisco Municipal dis-
porá de mais uma medida vexatória, pois sujeitará os “devedores” a terem 
os seus nomes “protestados” perante os Tabelionatos de Protesto, criando 
ainda mais dificuldades para as empresas e as pessoas físicas desenvolve-
rem as suas atividades. Parece que os Governos e os políticos realmente 
estão se lixando para a classe empresarial, pois a tudo acompanham sem 
nada fazer. E os Governos, por sua vez, continuam trilhando o temerário 
caminho de “destruir a galinha dos ovos de ouro”, pois se o apontamento 
do “protesto” serve para publicizar o débito, o máximo que o Fisco vai 
conseguir é constranger ainda mais o empresário, colocando-o em uma 
“lista negra”, criando dificuldades creditícias e comerciais, o que poderá 
levá-lo à falência. Mas será que este é o objetivo do Governo? Será que 
o tal “protesto”, na verdade, servirá para que o próprio Governo possa 
requerer a FALÊNCIA daquele contribuinte em débito, que não pague o 
título protestado?

Se for isto, a confusão se instalará, inclusive no campo jurídico, 
pois há lei própria (federal) regendo a matéria, e o Município não tem 
competência para legislar sobre direito comercial. Além disso, já existe 
lei específica tratando da cobrança dos créditos tributários pelo Fisco (Lei 
nº 6.830/80), e em nenhum momento nesta lei se faz referência à medida 
arbitrária do “protesto”, e muito menos da “Falência”, apesar de a Lei 
6.830/80 já elencar inúmeros privilégios que tem o Fisco para receber os 
seus supostos créditos. Vê-se, então, em uma aligeirada análise, quantos 
pontos negativos há na mencionada “autorização”, dada ao Fisco na ci-
tada lei, para que possa levar ao “protesto” os devedores soteropolitanos.

Isto sem falar na confusão que será na prática, pois pela lei federal 
que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos (Lei nº 
9.492/97) compete privativamente ao Tabelião de Protesto o “recebimen-
to do pagamento” dos títulos protestados, dando a respectiva quitação, 
deslocando, assim, a competência da SEFAZ em receber tais valores. E 
qual será o critério de “correção” do débito, a ser implementada? Poderá 
o Município incluir as confiscatórias multas; juros, SELIC, e honorários 
da Procuradoria no tal “título”, ??

Outras questões reclamam uma ampla discussão, mas a crueldade 
da iniciativa é induvidosamente preocupante, servindo tão somente para 
humilhar ainda mais o já sofrido e cambaleante contribuinte baiano. Esta 
“lista negra” deve ser de pronto revista pela Prefeitura, ou mesmo pela 
Câmara de Vereadores, sob pena de simplesmente “quebrarem” mais e 
mais empresas, além de constranger as pessoas físicas que eventualmen-
te estejam discutindo as suas dívidas de IPTU, ITIV, multas de trânsito, 
entre outras tantas obrigações criadas pela Prefeitura nos últimos anos.

(*) Marcelo N. Nogueira Reis
  (Advogado e Professor de Direito Tributário)

Coluna Jurídica
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ANIVERSARIANTES
JANEIRO
10 – Maria Ines R Mesquita – Modular Transportes
11-  Enéas B Lima – Doc Express
12 – Mauro Massani – Cerama Transportes 
14 – Samia Najar Lee – Rajan Transp. Com. Ind. Ltda.
14 – Antonio A Freitas – Rafer Transp Rod. Carg Ltda. 
25 – Raphael Della Volpe Filho – Transp. Della Volpe Ltda.
28 – Simone C Arthuso – Treviso Serv Constr Locação Ltda.
30 – Ruy Argeu A. Andrade – Transbahia Transp. Ltda.
31 – M Fernanda Simões – Locar Nordeste Transp. Guindastes 

FEVEREIRO
03 – Júlio Simões – JSL Ltda.
04 – Ana Márcia Freire – Transp. Primeira do Nordeste Ltda.
04 – Sebastião Luz Soares – Fedex Brasil Log e Transp S/A
04 – Lucia Z Hahnemann – Transportes Mann Ltda
04-  Victor M S Ribeiro – TLL Transporte Ltda.
06 – Renato Massari – Cerama Transportes Ltda.
07 – Augusto César T. Baião – Wilson.Sons Logística Ltda
10 – Rogério L Caetano Fº – Concórdia Transp. Rodov. Ltda.
16 – Marina M Patrus – Patrus Transp Urgente Ltda
16 – Fábio Silva Garrido – Doc Express
19 – Ciro C L Carvalho – Gocil Serv Gerais Nordeste Ltda.
21 – Silvio D Carneiro Oliveira – SS Motos 
23 – Cláudio Henrique – Braspress Transp Urgentes Ltda.

MARÇO
03 – Manoel L Pinto – SGR Logística e Transporte Ltda.
05 – Rogério de Souza – Bahia Xpress Logistica Ltda.
06 – Tescon Nogueira – Transtap Transporte Ltda.
11 – Alita L.A.Martins – Djam Transportes e Serv. Ltda.
18 – Osni Roman – SGR Logística e Transporte Ltda.
22 – Paulo Roberto C Santos – Pam Transp Cargas Ltda
23 – Maria Massari – Cerama Transportes Ltda.
25 – Maria A Melo Pereira – Fedex Brasil Log e Transp. Ltda.
27 – Túllio Tossatti – Tuna Comercio Téc. Veíc. Ltda.

V CAMPEONATO DE
FUTEBOL FOI UM SUCESSO
Cerca de 1.300 empregados, empresários e líderes 
sindicais do setor de transporte rodoviário de cargas, 
prestigiaram no último dia 14 de dezembro, nas insta-
lações do Sest Senat, em Simões Filho, a etapa final 
do V Campeonato de Futebol Society e participaram 
da festa de confraternização dos empregados.  Após a 
partida decisiva os vencedores receberam troféus, me-
dalhas e prêmios, dentre eles, bicicletas, mini system, 
microondas, ventilador e liquidificador.  A Transcom-
pras se consagrou campeã. O segundo lugar ficou para 
a Tegma, o terceiro para a AMB e o quarto para a Atlas. 
Tanto o V Campeonato de Futebol Society e a festa de 
confraternização dos empregados do setor foram pro-
movidas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Trans-
porte Rodoviário de Cargas de Salvador, com apoio da 
Federação dos Trabalhadores de Transporte de Cargas 
do Nordeste e do Sindicato das Empresas de Transporte 
de Cargas do Estado da Bahia – SETCEB.

SINDICAM-BA
A partir de 2015, o Sindicato dos Transportadores Ro-
doviários Autônomos de Bens do Estado da Bahia – 
Sindicam- BA, dará início à instalação de 10 filiais no 
interior do estado onde vão funcionar também, pos-
tos para cadastro do RNTRC (ANTT) para facilitar 
a vida de seus associados no exercício da profissão. 
Será criada ainda uma Cooperativa que irá oferecer 
assistência médico-odontológica, jurídica e maior se-
gurança. O anúncio foi feito pelo presidente do Sindi-
cam Jorge Carlos da Silva, indicando que a primeira 
filial a ser inaugurada será Feira de Santana, vindo em 
seguida Lauro de Freitas, Juazeiro, Capim Grosso. No 
oeste do estado serão criadas as delegacias sindicais 
de Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Brumado e 
no sul do Estado, em Itabuna e Teixeira de Freitas

BRASPRESS
Braspress, líder nacional da distribuição de Enco-
mendas,  inseriu-se no movimento popular interna-
cionalmente conhecido como Outubro Rosa, apoian-
do a campanha ‘’Homens na luta contra o câncer de 
mama’’. Em parceria com a ONG Instituto Viva a 
Diferença, a Braspress adesivou alguns caminhões  
na cor rosa, buscando a conscientização da sociedade 
para o problema.

NTC&LOGÍSTICA 
A 17ª edição do Prêmio Fornecedores do Transporte 
NTC, evento que premia as melhores empresas for-
necedoras de transporte rodoviário de cargas do ano, 
aconteceu no dia 08 de dezembro, no HSBC Brasil, 
em São Paulo. Conheça a seguir as empresas vence-
doras: Montadora de Veículos Leves e Semileves, de 
Caminhões Médios e Semipesados - Mercedes-Benz, 
Fabricante de Pneus – Michelin, Rede Distribuido-
ra de Combustível e Fabricante de Óleo Lubrifican-
te de Motor – Petrobrás, Montadora de Caminhões 
Pesados – Scania, Fabricante de Veículos Utilitários 
– Volkswagen; Fabricante de Carrocerias e Implemen-
tos – Randon, Banda de Rodagem e Tecnologia para 
Recuperação de Pneus - Vipal; Corretora de Seguros 
de Carga - Pamcary; Rastreador eletrônico – Autocrat; 
Concessionárias de Rodovias - CCR Autoban e Melhor 
Fornecedor do Ano - Pamcary.

OUTUBRO ROSA
No dia 28 de outubro, SETCEB realizou em conjunto 
com a Federação Interestadual dos Trabalhadores em 
Transportes de Cargas da Bahia um evento para tratar 
de dois assuntos: o Câncer de Mama cuja palestrante 
foi a oncologista Kátia Baldini, diretora do Núcleo de 
Assistência às Pessoas com Câncer. O outro tema foi 
relacionado ao Combate a Exploração Sexual Infanto 
Juvenil, pelo Coordenador Executivo do Centro de 
Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan, 
Waldemar Carvalho. O evento foi realizado na sede 
do SETCEB teve como objetivo alertar e conscienti-
zar os empregados do setor sobre a importância dos 
temas tratados. Os participantes doaram na oportuni-
dade 2 quilos de alimentos não perecíveis para serem 
doados para o Lar Irmã Maria Luiza, nos Mares.

MINISTÉRIO PÚBLICO
A Procuradoria Regional do Trabalho da 5a. Região 
de Salvador convidou o SETCEB para participar das 
audiências com o intuito de discutir medidas a serem 
adotadas para identificação, cadastramento e afasta-
mento de crianças e adolescentes vítimas de explo-
ração sexual comercial na área do Porto de Salvador 
e seu entorno. Durante a primeira audiência, repre-
sentantes do SETCEB informaram que a entidade é 
parceira do Centro de Defesa da Criança e do Adoles-
cente CEDECA há 18 anos e se coloca à disposição 
para mudar esta triste realidade.

PÓSITRON
No dia 08 de outubro, representantes da Pósitron, 
marca da PST Electronics, líder em segurança auto-
motiva, uma das principais fabricantes de som auto-
motivo e referência do desenvolvimento de soluções 
tecnológicas em rastreamento e segurança eletrônica,  
reuniu durante o café da manhã em Salvador, um gru-
po de empresários baianos para apresentar sua linha 
de rastreamento e monitoração para carga, gestão de 
frotas e telemetria. 

M&T EXPO 2015
A M&T EXPO 2015 – 9ª Feira e Congresso Interna-
cionais de Equipamentos para  Construção  e 7ª Feira 
e Congresso Internacionais de Equipamentos para Mi-
neração já tem data marcada. Entre os dias 9 e 13 de 
junho de 2015, o maior evento de negócios do setor 
na América Latina reunirá os principais fabricantes do 
segmento para apresentar os lançamentos em produ-
tos, novidades tecnológicas e tendências que devem 
dominar o mercado nos próximos anos.

TRACKER
O Grupo Tracker no Brasil foi certificado pelo rigoroso 
processo de análise do Sistema de Gestão da Qualidade 
referente à norma NBR ISO 9001:2008. Atualmente é 
a maior empresa de rastreamento do país, oferecendo 
produtos para os mercados Segurador, Transporte e Lo-
gística, Construção Civil e Agrícola, além de veículos 
de passeio e motos. O ISO 9001:2008 é uma norma 
internacional que oferece requisitos para o Sistema de 
Gestão de Qualidade das organizações. 

A Usuport reali-
zou no dia 26 de 
novembro, o 10º 
Encontro Anual de 
Usuários- EAU, no 
auditório da Fede-
ração das Indústrias 
do Estado da Bahia, 
em Salvador. O En-

VUCFAIR 2014 
Destinada às empresas frotistas, autônomos e pequenos 
empreendedores, a VUCFAIR 2014 – Salão dos Veícu-
los Comerciais Leves, em sua primeira edição contou 
com 42 expositoras de 60 marcas de produtos, em área 
de 10 mil metros quadrados do São Paulo Expo. Entre 
as expositoras estavam FAG Brasil, Italspeed, Kia Mo-
tors, Lifan, Marksell, Mercedes-Benz, Rely, Renault, 

Thermo-Flex, Truckvan, 
VIC, entre outras empresas 
correlatas ao setor automo-
tivo, e as ilhas temáticas 
compostas por food trucks 
e veículos comerciais leves 
implementados em diferen-
tes formatos de aplicações, 
como distribuição de bo-
tijões de gás, lavanderia, 
vidraçarias e até lojas de 
roupas ambulantes.

ENCONTRO DE USUÁRIOS

contro reuniu associados, representantes do segmento 
de comércio exterior, autoridades governamentais, pro-
fissionais de logística, consultores, entidades de classe 
e comunidade acadêmica, com o objetivo de contri-
buir para uma ampla discussão em busca de soluções 
que beneficiem o ambiente de negócios, aumentem a 
competitividade das empresas e da economia baiana.  
Dentro da programação do evento, coube ao diretor 
executivo da entidade, Paulo Roberto Villa, apresentar 
os resultados de 2014 e as perspectivas para 2015 e que 
também ao final do evento, lançou a Agenda Mínima da 
Bahia 2015-18 – Infraestrutura de Cargas.
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FREIO DE MÃO

LOMBADA
FORD
A Ford vai terminar 2014 com crescimento na 
participação e liderança em segmentos impor-
tantes do mercado, com veículos como o Cargo 
816, New Fiesta, Focus, Fusion e EcoSport além 
do lançamento do Novo Ka. A marca anunciou 
que vai dar sequência ao lançamento de novos 
veículos em 2015 com pelo menos oito grandes 
ações de produto. "Lançamos novos veículos, 
inauguramos uma nova fábrica de motores e 
demos continuidade a todas as ações programa-
das dentro do nosso plano de investimentos de 
R$4,5 bilhões até 2015. E no ano que vem tere-
mos muitas outras novidades. A América do Sul 
e o Brasil, em particular, quinto maior mercado 
do mundo, continuam a ser um lugar atraente 
para os negócios”, afirma Steven Armstrong, 
presidente da Ford América do Sul.

- Muitos me seguem, mas só Deus me acompanha.

- Não desista do seu sonho, ele está em alguma
   padaria.

- Difícil não é viajar, é viver longe do lar.

- Amigo é igual parafuso, a gente conhece mesmo é
  na hora do aperto.

CABOTAGEM 
 A inauguração da fábrica da multinacional ale-
mã de sistemas de construção a seco (drywall), a 
Knauf, em Camaçari (Bahia), deve transferir os 
embarques da produção de chapas de gesso usadas 
na construção civil para o Terminal de Contêineres 
de Salvador. Ao atingir capacidade plena, até o fim 
deste ano, a unidade movimentará até 40 contêine-
res por mês via cabotagem para atender os merca-
dos do Nordeste e Norte. O Tecon Salvador já re-
cebeu cerca de 250 contêineres com equipamentos 
importados para a construção da segunda fábrica 
da Knauf no Brasil – a empresa possui um parque 
industrial no município de Queimados (RJ). 

VOLARE 
A Volare, principal fabricante brasileira de 
veículos leves para o transporte de pessoas e 
pertencente à Marcopolo, conclui as obras da 
primeira fase de seu complexo industrial e dá 
início às atividades de sua fábrica localizada no 
município de São Mateus, no Estado do Espírito 
Santo. Na inauguração da nova linha de mon-
tagem da atual família Volare, a empresa apre-
sentou as primeiras unidades produzidas dos 
modelos W9 e DW9.

FOTON
A Foton Caminhões está disponibilizando aos 
clientes da marca no Brasil um serviço de apoio 
ao cliente – o Foton Assistência 24 Horas – 
através de parceria com a Mondial Assistance. 
Trata-se de um serviço que funciona ininterrup-
tamente, em todo o território nacional e também 
em países do Mercosul (Argentina, Paraguai e 
Uruguai), e pode ser acionado pelos clientes Fo-
ton caso ocorra alguma emergência que impeça 
a locomoção do veículo, durante o primeiro ano 
de garantia.

NOVO F-350
A Ford lançou o novo caminhão F-350 e em 
seu primeiro mês de venda o modelo liderou o 
competitivo segmento de veículos comerciais 
semileves no Brasil. O caminhão da Série F ob-
teve uma participação de 34,2 % do setor  onde 
concorrem oito modelos tradicionais. Com peso 
bruto total de 4.500 kg e carga útil mais a car-
roceria de 2.125 kg, o caminhão semileve F-350 
é utilizado em aplicações como entregas fracio-
nadas, serviços de manutenção e distribuição 
comercial de atacado e varejo. 

RENAULT
Inaugurada em dezembro de 1999, a Fábrica de 
Motores da Renault do Brasil está completando 
15 anos com de mais de 3,2 milhões de unida-
des produzidas, dos quais 40% exportados para 
países como Argentina e Colômbia. Instalada no 
Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pi-
nhais (PR), sua  capacidade instalada é de 400 
mil motores por ano. Os motores produzidos no 
País carregam também todo o know how adqui-
rido pela Renault em seus mais de 100 anos de 
história no setor automotivo e automobilístico 
mundial.

CÓDIGO DE TRÂNSITO
Algumas práticas indevidas na condução de veí-
culos passaram a ser penalizadas com mais rigi-
dez pelos órgãos competentes desde o dia 1º de 
novembro. De acordo com Denatran, o objetivo 
é aumentar a segurança de motoristas e pedes-
tres. Publicadas no Diário Oficial da União em 
12 de maio deste ano, as mudanças no Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB), preveem multas 
até dez vezes maiores, como é o caso para quem 
praticar rachas ou realizar ultrapassagens e ma-
nobras perigosas. 

SHELL HELIX ULTRA 
A Shell Brasil lança uma nova geração de lubri-
ficantes para motores, Shell Helix Ultra com a 
Tecnologia PurePlus – o lubrificante de motor 
mais avançado da empresa. Feito a partir de gás 
natural, utiliza o revolucionário processo gás-
-para-líquido (GTL), que produz um lubrifi-
cante sintético puro, oferecendo um nível ainda 
maior de limpeza e proteção. 

NOVO MASTER
Os emplacamentos do Novo Master, modelo que 
assumiu a liderança do seu segmento em abril 
deste ano, continuam em ascensão. Em novem-
bro foram emplacadas 1.320 unidades do mode-
lo, 57% a mais que em 2013. No acumulado do 
ano, o novo Master alcançou um crescimento da 
ordem de 24%, com 11.328 emplacamentos.

CAMAÇARI
A Ford comemorou 2,5 milhões de veículos 
produzidos no Complexo Industrial de Cama-
çari, na Bahia, pioneira no Nordeste brasileiro. 
Com capacidade instalada de 300 mil veículos, 
o Complexo de Camaçari, além da linha de pro-
dução de automóveis, abriga ainda a fábrica de 
motores 1.0 12V TiVCT Flex, o mais atual do 
segmento, e um Centro de Design e Engenharia 
responsável pela criação de veículos. A fábrica 
foi inaugurada há 13 anos e cresceu muito nesse 
período em termos de empregos diretos e indi 
retos na região, promovendo o crescimento eco-
nômico de Camaçari e outros municípios



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

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

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.
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