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Sem rodovias o Brasil não chega lá
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Aumento do diesel impacta 
até 1,27% no valor do frete

O Departamento de 
Custos Operacionais, 
Estudos Técnicos 
e Econômicos da 
NTC&Logística - 
DECOPE divulgou 
estudo sobre o 
aumento do diesel no 
custo do frete. 
O reajuste de 4% 
anunciado pela 
Petrobras, válido a 
partir do dia 30 de 
setembro, pode ter um 
impacto de até 1,27% 
no valor do custo final 
do transporte 
rodoviário de carga. 
Leia mais sobre o
assunto na página 3.

Novo RNTRC foi 
prorrogado

Mais uma vez a Agência Na-
cional de Transportes Terrestres 
- ANTT prorrogou o prazo de va-
lidade dos certificados do Regis-
tro Nacional de Transportadores 
Rodoviários de Cargas - RNTRC. 
Veja detalhes na página 7.

- Fenatran 2015 reunirá 
diversidade de implementos 
para o TRC. Pág. 4

- Pedágios das rodovias 
estaduais baianas ficaram 
mais caros. Pág. 6

- Governo não tem  
condições de cumprir Lei  
do Descanso. Pág. 6

- Transalvador promove 
eventos durante a Semana 
Nacional do Trânsito. Pág. 5

- Disciplinada Carga e  
Descarga no centro de  
Feira de Santana. Pág. 4

- SEST SENAT lança curso 
gratuito para TAC. Pág. 9

- Comjovem Bahia visita  
fábrica da Brasil Kirin. Pág. 7

No mesmo ano em que a Re-
volução de 1964 completa 51 anos, 
o Sindicato das Empresas de Trans-
porte de Cargas do Estado da Bahia 
– SETCEB, também comemora o 
seu aniversário. Mais precisamente, 
no dia 06 de julho daquele ano, um 
grupo de empresários corajosos e 
que acreditavam no futuro do trans-
porte rodoviário de cargas, tendo à 
frente empresário Isaac Leal Sam-
paio, deu vida ao SETCEB. E com 
firmeza e dedicação, durante estes 
51 anos, a entidade continuou se-
guindo em frente, prestando serviços 
relevantes ao setor de transporte de 
cargas na Bahia, bem como aos seus 
associados.  

SETCEB - 51 ANOS
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EXPEDIENTE

Em publicação da Resolu-
ção 4.810, do Diário Oficial da 
União do dia 21 de setembro, 
o Ministério dos Transportes 
estabeleceu a metodologia e os 
parâmetros de referência para 
cálculos dos custos de frete do 
serviço de transporte rodoviá-
rio remunerado de cargas por 
conta de terceiros.

 Foram ponderados na reso-
lução apenas custos operacionais 
diretos e tributos incidentes sobre 
o veículo para fins da metodolo-
gia, que não se aplica a obtenção 

Ministério dos Transportes publica referência 
para o cálculo dos custos de frete

do valor final do frete, uma vez que não considera a margem de 
lucro em seus cálculos. Ainda, para melhor entendimento, a ANTT 
resolveu considerar a carga lotação na metodologia.

 Os parâmetros divul-
gados terão vigência de 12 
meses e a ANTT poderá ce-
lebrar instrumento especí-
fico com entidades e orga-
nismos tendo como escopo 
o levantamento dos valores 
dos insumos praticados no 
mercado.

 A resolução, que con-
sidera custos fixos e vari-
áveis, já está em vigor. De 
acordo com Neuto Gonçal-
ves dos Reis, diretor téc-
nico da NTC&Logística, a 

iniciativa é positiva, mesmo sendo uma referência da ta-
bela dos custos de frete, servindo como elemento de cons-
cientização para os transportadores autônomos.

O Brasil que nós queremos...

Realmente o povo brasileiro é sofredor. Depois de anos e anos de 
inflação alta, problemas de planos econômicos, artimanhas para 
conter a inflação, caça aos bois no pasto, dentre outras alternativas 
que também não obtiveram êxito, veio o Plano Real....Plano este 
que foi instituído no Governo do Itamar Franco, pelo então Minis-
tro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que em seguida na 
eleição de 1.994 sagrou-se Presidente da República. Justamente em 
cima deste plano que na realidade foi o único plano eficaz e capaz 
de conter a inflação, pois deixava para o mercado regular os preços, 
mas como o mercado não tinha  condições de elevar os preços, deu-
-se aí a estabilidade econômica.

Muito bem, aí veio o Governo do PT, através da eleição do 
Sr. Luiz Inácio da Silva (famoso Lula), que navegando nas boas 
conjunturas de mercado, propiciados pelo Plano Real e pelos atos 
anteriores do Sr. Fernando Henrique Cardoso, pôde se esbanjar, 
pois dinheiro não faltava, as ações de “Commodities” estavam em 
alta, o Brasil prosperando, e aí entrou o grande programa do PT, 
o social. Programas sociais para todos os lados, dinheiro não fal-
tava, tudo caminhava muito bem, porém para surpresa dos menos 
atenciosos, apareceu o primeiro escândalo, o Mensalão. Mas logi-
camente, como o Lula não sabia de nada, com ele nada aconteceu e 
nem tão pouco com os políticos, apenas algumas prisões, enquanto 
que com os empresários, aí sim, alguns estão presos até hoje.

E os primeiros quatro anos passaram voando. Veio o segun-
do mandato e para o governo, parecia que tudo caminhava muito 
bem. Até que houve a quebradeira mundial por causa dos finan-

ciamentos de imóveis nos Estados Unidos, com reflexo em toda 
a Europa e até na Ásia. E no Brasil continuava tudo lindo, expor-
tação de grãos em alta, dinheiro entrando, Lula viajando, fazendo 
festa e propagando o Brasil como o País do futuro, futuro este que 
agora tinha chegado. Descoberta do Pré-Sal: maravilha, o Brasil 
estava salvo, iria nadar em petróleo e com isto tudo estaria a salvo, 
Governo Federal e Estados e também os Municípios. O lema então 
era: vamos gastar. O povo coitado, então acreditando em tudo, po-
dendo comprar o que quisesse, achava que estava tudo caminhando 
à mil maravilhas. Já faltavam trabalhadores, inclusive motoristas 
de caminhão que não mais se encontrava no mercado. A classe C, 
D e E estava podendo comprar o que nunca nem havia sonhado em 
ter e o governo incentivando a cada dia mais, a compra de veículos 
financiados em 80 parcelas.....e assim foi indo...

Veio a eleição da senhora Dilma, galgada em cima do social, 
no maior Curral Eleitoral que já se viu neste País. E foi aquela 
lavada nas eleições, onde todos os políticos queriam ser do PT, 
bandeira vermelha, tudo maravilhoso....Minha Casa Minha Vida, 
Minha Casa Melhor, vários PACs.....tudo lindo....

Passaram-se quase quatro anos sem os devidos reajustes nos 
combustíveis, e com isto quebraram a Petrobrás, foi deixado de 
arrecadar em caixa quase 70 bilhões de reais. Sem contar com Ope-
ração Lava Jato, a economia foi se esfriando e o governo fazendo 
de conta que tudo estava ótimo, para conter a inflação e ganhar a 
reeleição da Sra. Dilma. Quebraram o Brasil, em apenas 13 anos...

Só se esqueceram de uma coisa muito simples, TODO SACO 
TEM FUNDO.

E agora como fazer para remendar este saco? Este governo 
que está aí não tem as mínimas condições, pois se não tem linha, 
agulha e nem costureiras, como costurar o saco?

Teremos agora de aguardar os próximos capítulos vindos da 
cidade maravilhosa, chamada Brasília.
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Frete Defasado
No dia 06 de agos-

to deste ano, o DECOPE 
divulgou estudo sobre a 
defasagem do frete que 
apontou uma diferença de 
10,14% entre os fretes pra-
ticados e os custos efetivos 
da atividade.A pesquisa foi 
realizada com mais de 300 
empresas do setor de trans-
porte rodoviário de cargas 
e o número foi definido 
em reunião do Conselho 

Aumento do diesel impacta até 1,27% 
no valor do frete 

Transportadoras têm mais de 100 mil caminhões parados
O país tem mais de 100 mil caminhões parados em ga-

ragens de empresas transportadoras. É o que aponta pesquisa 
realizada pela NTC&Logística.

Segundo dados do levantamento de conjuntura do se-
tor, que é realizado semestralmente, as empresas apontaram 
que estão com 13,5% de seus caminhões parados, em média. 
A frota estimada pelo setor é de 800 mil caminhões, o que 
aponta para os perto de 100 mil veículos parados. “Cami-
nhão parado é prejuízo. O normal é que 5% da frota, no má-
ximo, fique parado para manutenção ou de reserva”, disse 
Lauro Valdívia, diretor técnico da associação.

O Departamento de Custos Operacionais, Estudos 
Técnicos e Econômicos da NTC&Logística (DECOPE) di-
vulgou estudo sobre o aumento do diesel no custo do frete. 
O reajuste de 4% anunciado pela Petrobras, válido a partir 
do dia 30 de setembro, pode ter um impacto de até 1,27% 
no valor do custo final do transporte rodoviário de carga.
Coordenado por Neuto Gonçalves dos Reis, diretor técni-
co da NTC, o cálculo considerou apenas custo operacional 
do caminhão, não despesas administrativas, ou seja, o custo 
da transferência da carga lotação (carga completa) em um 
caminhão trator 4x2, tracionando semirreboque furgão de 3 
eixos. Este é o modelo de veículo mais comum em fretes de 
longas distâncias.

Para o presidente do SETCEB, Antonio Siqueira, a 
margem do diesel é bem estreita. “Teremos que aumentar o 
valor do frete obrigatoriamente”. Em sua opinião, o momen-
to da economia não está bom, há um baixo volume de ne-
gócios e o setor terá que repassar um percentual menor aos 
seus clientes. A cadeia toda vai ter que assimilar esse custo. 
“Está difícil repassá-lo, mas é necessário”, afirmou Siqueira.

Nacional de Estudos em Transporte, Custos, Tarifas e Merca-
do – CONET&Intersindical, em Florianópolis, que contou com 

a presença de mais de 250 empresários, lideranças sindicais, 
membros da Comjovem e executivos do setor de transporte ro-
doviário de cargas de todo o País.

Além da defasagem, a pesquisa afirma que 80% dos em-
presários consideram uma piora na situação das empresas quan-
do comparadas ao ano anterior, sendo que 84% dos pesquisados 
indicam queda nos negócios, devida, principalmente, à menor 
demanda e volume de carga, aumento dos custos e diminuição 
do frete.A defasagem no frete tem sua origem tanto no acúmulo 
das defasagens quanto na inflação dos insumos que compõem 
os custos, sendo o combustível e a mão de obra, os que mais 
pesam na conta.

Intersindical
Para trazer um grande painel do setor em todo o País e 

identificar as principais temáticas do empresariado, a Associa-
ção Nacional do Transporte de Cargas & Logística, abriu espa-
ço durante a Intersindical, em Florianópolis, para apresentação 
de propostas das entidades, que foram discutidas e submetidas 
ao plenário, e além disso fizeram parte de documento balizador 
das futuras ações da NTC.

DESEMPREGO
Valdívia diz que o desemprego no setor é crescente já 

que para cada caminhão há, em média, mais de um motorista. 
Além das empresas de transporte de cargas, o país conta ain-

da com uma frota de caminhões em poder de motoristas au-
tônomos, mais ou menos na mesma quantidade dos veículos 
das empresas. Há também uma frota em poder de embarcado-
res, empresas que transportam seus próprios produtos como 
bebidas e eletrodomésticos, que equivale a das transportado-
ras e a dos autônomos. Nem autônomos nem embarcadores 
são pesquisados nesse levantamento. Para 84% dos pesqui-
sados houve queda nos negócios em relação ao ano passado, 
devido, principalmente, à menor demanda. Além disso, 80% 
dos empresários afirmaram que suas empresas estão em si-
tuação pior quando comparadas ao ano anterior. O aumento 
dos custos do setor, que variou entre 8% e 11% a depender do 
tipo de carga transportada, colaborou para essa situação. “O 
setor de transporte aguenta aumento de custo sem aumento 
de frete num curto prazo.  Mas se a crise se alongar, dificulta 
a situação econômica”, prevê Valdívia. 
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A Fenatran – Salão Internacional 
do Transporte Rodoviário de Carga, que 
acontece de 9 a 13 de novembro, no Pa-
vilhão de Exposições do Anhembi, será 
o ponto de encontro de diversos segmen-
tos da indústria, e já tem confirmada for-
te participação das empresas de imple-
mentos rodoviários.

Para Alcides Braga, presidente da 
Associação Nacional dos Fabricantes de 
Implementos Rodoviários - Anfir, enti-
dade apoiadora da feira – a presença de 

A Secretaria da Fazenda da Bahia - Se-
faz-Ba conta com uma nova ferramenta 
eletrônica destinada a ampliar a eficiên-
cia no planejamento da fiscalização e 
propiciar maior capacidade de análise 
de batimentos de dados fiscais de con-
tribuintes. O Painel de Planejamento da 
Fiscalização (PPF), que integra as fun-
cionalidades do programa Sefaz On-li-
ne, traz ao fisco baiano maior eficiência 
para detectar casos de elisão fiscal, ou 
seja, mecanismos utilizados por contri-
buintes para evitar a geração de obriga-
ções tributárias. Através do PPF, o fisco 
pode ter acesso aos dados do Sistema 
Público de Escrituração Digital (Sped), 
como a Escrituração Fiscal Digital 
(EFD), a Escrituração Contábil Digital 
(ECD), o Conhecimento de Transporte 
Eletrônico (CT-e) e a Nota Fiscal Eletrô-
nica (NF-e). Além disso, pode consultar 
informações como arrecadação, cadas-
tro e autuação de contribuintes.

A Lei Municipal de Feira de Santana nº 3.527, de abril de 2015, está sendo bem 
assimilada. A maioria entendeu o objetivo da nova legislação, que é disciplinar carga, 
descarga e circulação de veículos de grande porte na cidade, para dar maior fluidez 
ao trânsito. A medida foi elogiada pelo caminhoneiro Roberto de Jesus Vieira. Ele 
entende que a fixação de horários para carga e descarga não atrapalha o caminhoneiro. 
“Ao contrário, ajuda a uma maior conscientização sobre a cota de sacrifício que cada 
um deve dar para um trânsito melhor. Importante é se programar. Quem acorda cedo 
para buscar vaga antes das 7 horas, agora já sabe que até esse horário a prioridade é do 
caminhão”, destaca.

HORÁRIOS
A medida, já em vigor nas áreas e vias sinalizadas, determina que as operações 

de carga e descarga em estabelecimentos comerciais e circulação de veículos acima 
de 6,50m, não poderão ser realizadas nos períodos compreendidos entre 7h e 19h de 
segunda a sexta-feira e de 7h e 13h, aos sábados.

O superintendente municipal de Trânsito, Francisco Júnior, esclarece que para 
os veículos que forem flagrados em desacordo com a lei, será feita a notificação e o 
condutor orientado a retirar o caminhão do local. “Se o motorista não estiver presente 
junto ao veículo, o agente de trânsito poderá remover o caminhão até o pátio da Supe-
rintendência Municipal de Trânsito”, explica.

FENATRAN 2015 reunirá diversidade 
de implementos para o TRC

clientes e fornecedores torna a feira um momento único. “O movimento de executivos 
pelos stands cria um ambiente propício para interação entre as empresas. Não raro sur-
gem os primeiros passos de futuros negócios que não faziam parte dos planos iniciais 
dos expositores”, diz.

Um dos exemplos é a Ibero, indústria de equipamentos baseada em Itaquaque-
cetuba (SP) que produz eixo rodoviário veicular, suspensão mecânica e pneumática e 
freios.

A região Sul estará representada por empresas como a Hyva, fabricante de cilin-
dros hidráulicos, kits hidráulicos, rollertracks, pisos móveis, componentes e guindas-
tes. A companhia é de Caxias do Sul (RS), bem como a Pommier, que fabrica portas 
roll-up de alumínio para veículos especiais e comerciais leves; caixas de ferramentas 
em polipropileno; pilares e dobradiças para carrocerias abertas de alumínio; sistema de 
divisória de temperatura para carrocerias frigoríficas, entre outros produtos.

Com expositores de peso já confirmados, a expectativa da organizadora da feira, 
Reed Exhibitions Alcantara Machado é de reunir 60 mil compradores no Anhembi. 
Cerca de 80% dos visitantes da última edição declararam que retornariam em 2015. 
De acordo com pesquisa efetuada pela Reed, 45% dos visitantes esperados devem 
possuir cargos de liderança em suas empresas e 46% com poder de decisão de compra.

Além disso, nesta edição,a organizadora está programando caravanas de com-
pradores para atender os diversos segmentos: implementos rodoviários e equipamen-
tos; caminhões e veículos comerciais; autopeças, motores e pneus; combustíveis deri-
vados e componentes; equipamentos e serviços para gestão e rastreamento de frotas; e 
instituições financeiras e seguradoras.

Novo sistema 
on-line da SEFAZ-BA 

vai aprimorar o 
combate 

à sonegação

Domicílio Tributário 
Eletrônico – DT-e

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 
(Sefaz-Ba) lançou o Domicílio Tributário 
Eletrônico (DT-e), canal de comunicação di-
reta, on-line, entre o fisco e os contribuintes. 
Através do DT-e, o fisco encaminhará avi-
sos, intimações, notificações  e  dará ciência 
de todos os tipos de atos administrativos, e 
também oferecerá ao contribuinte uma gama 
de informações personalizadas sobre a sua 
vida fiscal, incluindo eventuais pendências 
fiscais. A adesão ao Domicílio Tributário 
Eletrônico será obrigatória para os contri-
buintes do cadastro do ICMS. As empresas, 
caso tenham interesse, poderão  aderir op-
cionalmente, antes dos prazos estabelecidos 
e o cronograma oficial de credenciamento 
estabelece que as grandes e médias empre-
sas devem aderir entre 10 de setembro e 31 
de dezembro de 2015. Para as empresas de 
pequeno porte, o calendário obrigatório vai 
de 1º de janeiro a 31 de março de 2016. Já as 
microempresas terão o prazo de 1º de abril a 
31 de agosto de 2016.

Sefaz-BA atende 
com hora marcada

O atendimento com hora marcada da Se-
cretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-Ba) 
está proporcionando mais comodidade aos 
contribuintes  da Região Metropolitana de 
Salvador (RMS). O contribuinte pode fazer 
o agendamento pelos telefones (071) 3103-
4090 e 3103-4132, pelo e-mail _atendimen-
to.datmetro@sefaz.ba.gov.br e mesmo pre-
sencialmente, na DAT-Metro. 

Disciplinada Carga e Descarga no 
centro de Feira de Santana
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A VIABAHIA Concessionária de Ro-
dovias S/A divulga índice que mostra redu-
ção de 19,44% no número de vítimas fatais 
e de 31,57% de feridos nas rodovias sob sua 
administração (BR-324 – rodovia Eng° Vas-
co Filho, entre Salvador e Feira de Santana 
e BR-116 – rodovia Santos Dumont, entre 
Feira de Santana até a divisa com Minas 
Gerais). Os dados levam em consideração o 
período de janeiro a setembro de 2014, em 
relação ao mesmo período de 2015, confor-
me dados a seguir: Vitimas fatais em 2014 
foram 144 e em 2015 caiu para 116, enquan-

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

Transalvador promove eventos educativos 
na Semana Nacional do Trânsito

A Semana Nacional do Trânsito foi 
comemorada pela Transalvador com o tema 
“Década Mundial de Ações para a Segurança 
do Trânsito – 2011/2020: Seja você a mudan-
ça”. Houve vasta programação, entre os dias 
17 e 25 de setembro, em diferentes pontos da 
cidade.

O objetivo, como explicou o superin-
tendente da Transalvador, Fabrizzio Mul-
ler, foi estimular o respeito e a mudança de 
comportamento, primordiais para a redução 
de acidentes. “Para alterar esse quadro, de-
pendemos da mudança de atitude de todos 
que fazem parte do trânsito, sejam pedestres, 

ciclistas, passageiros ou condutores”, disse.
De acordo com a gerente de Educa-

ção para o Trânsito da Transalvador, Mirian 
Bastos, o cidadão deve compreender que tem 
o poder de decidir, sendo responsável pelas 
próprias ações e sofrendo as consequências 
de suas escolhas. 

VIABAHIA divulga índice de redução no número de 
vítimas fatais e feridos

to que feridos em 2014 foram 1.688 e em 
2015, caiu para 1.115. A concessionária 
cita algumas ações que contribuíram para 
a redução destes números:Implantação de 
elementos de proteção e segurança, Melho-
ra na condição do pavimento, Implantação 
de passarelas, Implantação de diversos 
pontos de iluminação, Duplicação de seg-
mentos importantes e críticos; Fiscalização 
da Polícia Rodoviária Federal (PRF); Res-
posta rápida a situações de risco através do 
Circuito Fechado de TV (CFTV) e atuação 
das equipes em campo.
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Os pedágios das rodovias estaduais baianas administradas por 
empresas privadas ficaram mais caros desde o dia 20 de agosto. As 
tarifas básicas subiram entre 7,33% e 9,38%, com os maiores reajustes 
registrados nas vias sob administração da Concessionária Bahia Norte. 
Na BA-099 (Estrada do Coco), sob administração da Concessionária 
Litoral Norte (CLN), o valor do pedágio para automóveis, caminho-
netes e furgões passa de R$ 5 para R$ 5,40 nos dias úteis e no final de 
semana e feriados de R$ 7,50 para R$ 8,10. Para motocicletas durante 
a semana vai de R$ 2,50  para R$ 2,70 e no fim de semana de R$ 3,80 
para R$ 4,00.

Nas BA-093 (Simões Filho-Pojuca), BA-524 (Rótula do Copec), 
BA-535 (Via Parafuso), BA-526 (Base Naval de Aratu - Simões Fi-
lho), a Bahia Norte aumentou o valor de R$ 3,20 para R$ 3,50 para 
automóveis, caminhonetes e furgões e de R$ 1,60 para R$ 1,70 para 
motocicletas.

A maior parte das empresas de transporte de cargas  implanta alguma 
medida para reduzir o consumo de combustível ou tem interesse em im-
plantar. A primeira Sondagem CNT de Eficiência Energética no Transporte 
Rodoviário de Cargas realizada pela Confederação Nacional do Transporte 
– CNT, mostrou que somente o treinamento de motoristas de caminhão pode 
gerar 12% ou mais de economia de diesel. Essa redução torna-se ainda mais 
significativa ao se considerar que o diesel é o principal insumo do setor. O 
gasto com combustível representa cerca de 30% a 40% do custo operacional 
do transporte rodoviário de cargas.

O presidente da CNT e do Sest Senat, Clésio Andrade, destaca que a 
Confederação realiza um forte trabalho para incentivar os transportadores a 
promover ações de gestão ambiental. “No mês de julho, o Despoluir – Pro-
grama Ambiental do Transporte, da CNT e do Sest Senat, completou oito 
anos e está disponível em mais de 140 unidades do Sest Senat espalhadas 
por todas as regiões do Brasil, treinando motoristas para que eles conduzam 
de forma econômica e segura”, afirma.

Ao sancionar a Lei 13.103/15, a chamada Lei dos Ca-
minhoneiros, o Governo Federal assumiu a responsabilida-
de de indicar os Pontos de Parada e Descanso (PPD) para os 
motoristas profissionais realizarem sua parada obrigatória 
ou pernoite. Para isso, o Ministério do Trabalho publicou 
em 09 de julho de 2015 a Portaria 994, que estabelecia as 
condições mínimas exigidas para que um local pudesse ser 
considerado um PPD. Os órgãos e empresas responsáveis 
pela administração de rodovias estaduais ou concedidas fi-
caram com a atribuição legal de divulgar a relação dos PPDs 
nas vias sob seu controle. No entanto, passados 180 dias da 
entrada em vigor da nova Lei, não existe nenhum ponto de 
parada credenciado no País. O Ministério dos Transportes 
publicou apenas uma lista dos trechos em que potenciais 
PPDs manifestaram interesse em serem indicados, mas re-
conhece que nenhum atende a Portaria. Com isso os mo-
toristas podem alegar que não pararam por falta de ponto.  

Governo não tem condições de cumprir 
Lei do Descanso

CNT lança Sondagem de 
Eficiência Energética no TRC

Tarifas de pedágios foram reajustadas na Bahia

A lista preparada pela ANTT (Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres) indica “trechos em processo de adequa-
ção”, mas nenhum ponto que cumpra as exigências.
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Mais uma vez a Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) prorrogou o prazo de validade dos certificados de Re-
gistro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RN-
TRC). Todos os registros do RNTRC que venceriam no período 
compreendido entre os dias 28/09/2015 e 30/10/2015 tiveram sua 
validade prorrogada para 31/10/2015. Essa medida visa a garantir 
a continuidade do exercício da atividade de transporte rodoviário 

Os membros da Comjovem Bahia tiveram a oportunidade de conhe-
cer de perto, no último dia 15 de setembro, como os produtos da Brasil 
Kirin são fabricados e envasados, além dos principais programas de ges-
tão e iniciativas destinadas à responsabilidade socioambiental. 

Durante a visita à fábrica, localizada na cidade de Alagoinhas, in-
terior da Bahia, o grupo guiado pela monitora Alirian Bispo, aproveitou 
para esclarecer dúvidas nos diversos assuntos relativos ao setor de trans-
porte de cargas e logística. 

Segundo o coordenador de Distribuição e Logística, Cristiano Silva 
Rodrigues, mesmo com toda a crise que o país atravessa a empresa já tem 
volume projetado para os próximos dois anos. “A produção da cerveja, 
por exemplo, desde o recebimento da matéria prima até o produto final, 
leva de 13 a 15 dias. Temos controle de validade do produto e também do 
vasilhame”, comemora. 

Já no final da tarde e depois de uma longa caminhada pela fábrica, 
a monitora Alirian brindou o grupo com uma agradável degustação dos 
produtos fabricados pela Brasil Kirin.

Novo RNTRC vai aumentar a fiscalização no Transporte 
de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, não de-
mandando nenhuma ação por parte dos transportadores.

O presidente da Seção de Cargas da Confederação Nacional 
de Transporte - CNT, Flávio Benatti, acredita que com o novo reca-
dastramento, deverá aumentar a fiscalização do transporte e dos em-
barcadores, quando se referiu ao Artigo 19 da Resolução 4.799/2015 
dizendo que será  obrigatória a identificação eletrônica do veículo 
automotor de carga inscrito no RNTRC, na forma a ser estabeleci-
da pela ANTT, mediante instalação de Dispositivo de Identificação 
Eletrônica. Ao passar por pontos de fiscalização - antenas - haverá 
a leitura dos dados do caminhão e, em caso de irregularidades, rou-
bo de carga e do veículo, a Polícia ou a ANTT serão comunicados, 
imediatamente, para atuar o motorista. "Tenho a impressão que a 
hora que fechar esse cerco (controle  dos veículos e das cargas) vai 
diminuir a concorrência desleal", disse Benatti.

Outra mudança para o controle está no Artigo 23 da Resolu-
ção 4.799/15 que indica o cruzamento de informações de veículo 
e carga, ou seja, antes de iniciar qualquer operação, é obrigató-
rio conseguir o número do CIOT e nele constar dados do CPF ou 
CNPJ e o RNTRC do transportador, nome do motorista,  forma 
de pagamento do frete, data e hora do início da viagem, valor do 
pedágio, entre outros itens exigidos. O líder sindical garantiu que  
"evoluímos muito, a ponto de receber adesivos com tarja de se-
gurança, com papel moeda, criptografia", ao falar do adesivo que 
será instalado na parte externa da porta do caminhão. Esse permi-
tirá a fiscalização pelos técnicos da ANTT e ou da Polícia Rodo-
viária Federal por meio do aplicativo de celular que lê o código da 
tarja ou pelos totens instalados ao longo das rodovias.

Comjovem Bahia visita a 
Brasil Kirin, em Alagoinhas

Brasil Kirin
É uma empresa de be-

bidas integrante de um gru-
po global com mais de 46 
mil funcionários no mundo, 
e presente em mais de 15 
países. Subsidiária da Kirin 
Holdings Company, a Brasil 
Kirin tem suas marcas dis-
tribuídas por 19 centros de 
distribuição próprios e mais 
de 190 revendas para aten-
der cerca de 600 mil pontos 
de vendas em todo o Brasil. 
Com um vasto portfólio de 

produtos, entre cervejas, refrigerantes, sucos, energéticos e águas, a empre-
sa possui 13 unidades fabris em 11 estados do país e tem uma capacidade 
de produção de 5,5 bilhões de litros por ano. Schin, Devassa, Baden Baden, 
Glacial, Primus, Eisenbahn e Cintra são algumas das cervejas produzidas 
pela Brasil Kirin. A unidade fabril em Alagoinhas é a maior do Brasil.



Bahia TransportePágina 8

A MAN Latin America apresenta as no-
vidades da sua linha 2016 de veículos comer-
ciais. Totalmente desenvolvidos pelo time 
de Engenharia da montadora na fábrica de 
Resende (RJ), os novos modelos das linhas 
Constellation, Worker e Delivery atendem 
demandas de frotistas e transportadores autô-
nomos, além de incorporar soluções criadas 
após milhares de quilômetros de testes em 
campo. O Constellation, líder de vendas no 
segmento rodoviário chega ao mercado bra-
sileiro com acabamento interno diferenciado, 
cor exclusiva, transmissões automatizadas e 
outros detalhes premium. Os segmentos de 
17 e de 24 toneladas recebem os VW Cons-
tellation 17.230 e 23.230, na sua opção com 
terceiro eixo, com foco nas entregas urbanas 
e serviços rodoviários de curtas distâncias até 
300 quilômetros por dia. A família Delivery 
ganha o reforço do VW 13.160 com 13.200 
quilos de peso bruto total (PBT), terceiro 
eixo de fábrica e atendendo tanto à flexibi-
lidade exigida pelos transportadores quanto 
a legislação para veículos urbanos de carga 
— VUC. E a marca MAN aumenta a gama 
de ofertas com o TGX 29.480, com potência 
de 480 cv e torque de 2.400 Nm. 

Em parceria com a Ticket, a Mercedes-Benz traz por meio do produto Ticket Car, o 
MercedesServiceCard, inovador cartão de consumo de combustível, peças e serviços para 
frotistas de caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. Com isso, os clientes possuem 
uma ferramenta eficaz para maior controle e melhor gestão de despesas de cada veículo da 
frota, proporcionando uma maior rentabilidade. Utilizado com êxito na Europa há mais de 
10 anos, o MercedesServiceCard é também uma ferramenta de fidelização que traz mais 
benefícios para o cliente, como descontos em combustível e facilidade no pagamento da 
manutenção do veículo na Rede Mercedes-Benz, além da segurança, pela dispensa do 
manuseio de dinheiro vivo, praticidade e agilidade no dia a dia no que se refere ao uso 
pelo motorista e ao controle de despesas pelos gestores da frota.

FleetBoard - A Mercedes-Benz iniciou campanha promocional com condições 
atrativas para ativação do FleetBoard – sistema de gestão de frota e de rastreamento. 
Válida em todo o território nacional, esta ação oferece adesão e três meses grátis a todos 
os modelos zero km de caminhões extrapesados Axor, como também do semipesado Ate-
go 2430.O sistema de telemática do FleetBoard – item de série dos caminhões Atego e 
Axor – utiliza as facilidades da integração da informática com os recursos da Internet e da 
telefonia móvel para proporcionar a gestão da frota e dos motoristas. 

MercedesServiceCard 
é ideal para frotistas

Após o lançamento recente do cava-
lo mecânico 8×2, a Scania apresenta mais 
uma novidade ao mercado. Já está à venda 
o Griffin Edition, série limitada inspirada no 
símbolo da empresa, o grifo. Os caminhões 
disponíveis são o R 440, campeão de vendas 
da marca, e o R 480 nas configurações de 
rodas 6×2, 6×4 e 8×2. Apenas 300 unidades 
serão produzidas, e o período de encomen-
das irá até dezembro. Os Scania R 440 e R 
480 6×2, 6×4 ou 8×2 Griffin Edition são 
equipados com motores de 13 litros, que 
geram 440 e 480 cavalos de potência e de-
senvolvem torque de 2.300Nm e 2.400Nm.

Scania lança Griffin Edition

O caminhão VM que a Volvo otimi-
zou especialmente para a operação de co-
lheita e transbordo de cana-de-açúcar vem 
contribuindo decisivamente para aumentar 
a produtividade do transporte no setor su-
croenergético brasileiro. A Volvo desen-
volveu para a Usina Santa Terezinha um 
veículo capaz de fazer com grande eficiên-
cia o acompanhamento e recebimento da 
cana colhida e sua posterior transferência 

Volvo VM otimiza colheita
para os caminhões rodoviários com maior 
capacidade de carga. Com as adaptações, 
o veículo faz manobras mais rápidas, ga-
rantindo mais agilidade na lavoura.  O VM 
também tem um custo de aquisição menor, 
velocidades maiores, e consumo de com-
bustível menor em relação aos tratores 
agrícolas que tradicionalmente puxam um 
implemento para receber a cana ao lado da 
colheitadeira. 

A nova linha de veículos Agrale Mar-
ruá destinada ao uso civil é composta de 
veículos 4×4 com DNA militar, com forte e 
potente trem de força, amplo curso da sus-
pensão e resistência do conjunto. São cami-
nhões 4×4 fora de estrada que contam com 
a agilidade e a versatilidade de um utilitário 
para aplicações em serviço severo. Um dos 
modelos é o AM 200, único caminhão 4X4 
com cabine dupla de série disponível no mer-
cado. O outro é o AM 300, que possui maior 
capacidade de carga. A nova geração do 4X4 
Agrale Marruá incorpora importantes altera-
ções e avanços estéticos que o tornam mais 
bonito e atraente, sem perder a sua consa-
grada identidade visual, de robustez, e a sua 
versatilidade, além do desempenho off-road 
diferenciado. 

Nova linha 
Agrale Marruá 4×4

A Ford Caminhões, desde o lançamento 
da nova Série F, vem se consolidando como 
a grande referência nos segmentos de ve-
ículos comerciais semileves e leves. Os ca-
minhões F-350 e F-4000, ao lado de outros 
modelos dessa categoria, o Cargo 816 e o 
Cargo 1119, contribuíram para a Ford ob-
ter até agosto uma participação acumulada 
de 18,9%, ou seja, 4,5 pontos percentuais a 
mais comparado com o ano passado, mesmo 
diante de um mercado instável. Lançado no 
final do ano passado, no segmento de semi-

Ford é referência no mercado de semileves e leves
leves, o F-350 é líder isolado com 43,8% das 
vendas. No segmento dos leves, o F-4000, o 
Cargo 816 e o Cargo 119 garantiram à marca 
31,6% das vendas desse importante e dispu-
tado segmento do mercado de caminhões. 
Um dos caminhões mais versáteis do Brasil, 
com versões 4×2 e 4×4, o F-4000 é o modelo 
que mais cresceu no mercado, com o total de 
1.325 unidades em 2015. Na linha dos cami-
nhões médios, o Cargo 1723 cresceu mais de 
28% comparado ao mês anterior e ficou entre 
os mais vendidos do segmento 4×2.

MAN Latin America
apresenta novidades 

da linha 2016
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TRANSPORTES DE 
PRODUTOS QUÍMICOS/

PETROQUÍMICOS
E CONTEINERES

 POR TODO O BRASIL

TEL. (71) 3625.7400
www.concordiatransportes.com.br

ISO 9001 SASSMAQ
TRANSPORTAMOS PARA 

TODO NORDESTE - CARGA EM 
GERAL, QUÍMICO 

PERIGOSO OU NÃO 
(EMBALADO)

*FILIAIS: SP, MG, RJ E PE 

Tel.(71)2102.3277
comercial@rajan.com.br

www.rajan.com.br

Coluna Jurídica
IRPF / CONTRIBUINTE FALECIDO / 

INFRAÇÃO IMPOSSÍVEL CONTRA O 
ESPÓLIO

(*) Marcelo N. Nogueira Reis

Esta área tributária é realmente muito interessante, e depois de 
28 anos de intensa atuação profissional continuo me encantando com 
as diversas situações que se apresentam diariamente em minha fren-
te, neste verdadeiro “manicômio tributário”. Mas neste artigo quero 
apresentar um caso que, para mim, foi uma espécie de “vingança” 
contra o Fisco, e que aconteceu quando eu ainda integrava o CARF 
(Conselho de Assuntos Fiscais e Tributários), na condição de Con-
selheiro, indicado à época pela CNI/FIEB. Eu fazia parte da Turma 
que julgava processos de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), e 
uma das situações que mais apareciam era a do “depósito bancário de 
origem não comprovada”, tipificado no art. 42 da Lei nº. 9.430/96, 
que traz a seguinte presunção legal: “caracterizam-se também como 
omissão de receita ou de rendimentos os valores creditados em conta 
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira 
em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente 
intimado, não comprove, mediante da documentação hábil e idônea, 
a origem dos recursos utilizados nessas operações”. Traduzindo: no 
caso de alguém, com uma movimentação bancária suspeita, incom-
patível com a sua renda declarada, ser intimado pela Receita Federal 
para explicar a origem de CADA DEPÓSITO BANCÁRIO ingres-
sado em suas contas, e não conseguir fazê-lo, terá contra si a pre-
sunção de que aqueles depósitos seriam RECEITAS OMITIDAS, e 
sobre elas incidiriam os tributos devidos (IRPF, para pessoas físicas, e 
IRPJ, CSSL, PIS e COFINS, para as empresas). E a situação pitores-
ca que enfrentei, como julgador do CARF, foi uma autuação lavrada 
contra o Espólio de um contribuinte, acusado pela Fiscalização de 
ter incorrido no “crime” do tal art. 42, ou seja, “depósito bancário 
de origem não identificada”. E o interessante desta autuação, e que 
imediatamente me convenci como Relator, é que se tratava de uma 
“infração impossível”, pois como poderia, o Espólio, comprovar a 
origem de centenas de depósitos bancários na conta do “de cujus” à 
época em que ele estava vivo? A responsabilidade pela comprovação 
da origem dos recursos, para efeito de ilidir a presunção legal do art. 
42 da Lei 9.430/96, por ser uma obrigação personalíssima, deve ser 
imputada, exclusivamente, ao titular da conta corrente. Não há como 
imputar ao Espólio e ao Inventariante a obrigação de comprovar os 
depósitos feitos à época em que o contribuinte era vivo. Situação di-
versa seria SE os depósitos fossem feitos DEPOIS do falecimento 
do “de cujus”, após a abertura da sucessão e até a data do formal de 
partilha, pois neste caso, de fato, a obrigação de justificar a origem 
dos depósitos cabe ao Espólio, representado pelo Inventariante, pois 
é ele, legalmente, o Administrador das contas bancárias após a morte 
do contribuinte. E o pior é que além de cobrar o IRPF contra o Espó-
lio, sobre os depósitos bancários feitos na conta do falecido, a autua-
ção também cobrava uma multa de 75%, evidentemente indevida, por 
constituir sanção por ato ilícito, NÃO transferível para o Espólio e o 
Inventariante, em virtude do princípio constitucional de que nenhuma 
pena passará da pessoa do infrator. Como poderia o Inventariante e o 
Espólio serem multados por ato que não cometeram?

Retornando ao caso, e para finalizar, quero dizer que não con-
segui julgar o processo no CARF, pois acabei saindo do Conselho, 
por conta de algumas alterações no Regimento Interno que passa-
ram a impedir a minha atuação na Advocacia. Tive que pedir meu 
afastamento, mas levei comigo aquela frustração de não ter julgado 
aquele caso, apesar de já estar com o voto pronto, na linha jurídica 
aqui exposta. Passados alguns anos da minha saída do CARF, tive a 
agradável surpresa de ver aquele “meu” processo julgado, e através 
de decisão unânime a autuação foi julgada improcedente, exatamente 
com os mesmos argumentos que à época eu “plantei”. A Justiça foi 
feita, e o IRPF supostamente devido pelo “de cujus” morreu junto 
com ele.

Voltado para profissionais interessados em obter o Registro Nacio-
nal do Transportador Rodoviário de Cargas - RNTRC, o Sest Senat lan-
çou o curso Transportador Autônomo de Cargas – TAC. A capacitação é 
totalmente gratuita e está disponível na plataforma on-line da entidade, 
EaD Sest Senat.

O curso foi elaborado com foco nas ações dos transportadores au-
tônomos para o exercício regular da profissão. Além disso, qualifica os 
motoristas para que eles exerçam as atividades com a qualidade e a segu-
rança exigidas pelo mercado, conforme a Resolução 4.799/2015 da Agên-
cia Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, que regula o RNTRC.

O curso TAC tem carga horária de 84 horas distribuídas em quatro 
módulos: Conhecimentos Básicos do Setor; Legislação Específica; Pro-
cedimentos Operacionais; e Qualidade na Prestação de Serviços, todos 
voltados ao transporte de cargas.

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

Sest Senat lança 
curso gratuito para TAC

Mesmo em época de desaquecimento econômico que atinge for-
temente os volumes de negócios das empresas de transportes, a BRAS-
PRESS, tradicional empresa brasileira de encomendas, iniciou no dia 
03 de agosto as operações de  dois novos produtos no mercado. 

Um deles é o Aeropress Personnalité, uma operação que ocorre 
entre São Paulo/ Rio de Janeiro / São Paulo, interligando os principais 
shoppings centers, atendendo o mercado de luxo num prazo de até 14 
horas da coleta até a entrega final do produto. O outro é o Braspress 
Inter Nordeste, que através das 18 filiais distribuídas na região Nordes-
te, e com operações de transbordo em três grandes HUSs situados em 
Feira de Santana, Recife e Fortaleza, a empresa iniciou as operações 
de transporte de encomendas com prazos de entrega jamais visto na 
região nordeste. 

Para ambos os produtos a Braspress está inicialmente realizando 
investimentos de 2 milhões e agregando ao seu quadro de colaborado-
res 380 novos funcionários, além de mais colaboradores terceirizados.

Segundo Urubatan Helou, Diretor Presidente da BRASPRESS, 
esses dois novos produtos deverão responder por aproximadamente 
mais 8% da receita da empresa.

Braspress lança 
novos produtos no mercado
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MÃO DUPLA

ANIVERSARIANTES

SIMEA 2015
O XXIII Simpósio Internacional de Engenharia Auto-
motiva – SIMEA, que aconteceu nos dias 25 e 26 de 
agosto, no WTC Events Center, em São Paulo, trou-
xe o tema “Tecnologia e conectividade melhorando a 
mobilidade”, com três painéis – “Interação e conec-
tividade do veículo visando a segurança”, “Facilita-
dores da mobilidade (Infotainment)” e “Choque de 
realidade – o que se espera do veículo como produto” 
-, além de quatro sessões de keynote speakers, 60 tra-
balhos técnicos e a mostra de tecnologia, em parceria 
com a Automaker, responsável pelo Automotive Tes-
ting Show and Expo e iniciativa da AEA – Associação 
Brasileira de Engenharia Automotiva.

OUTUBRO
03 –Hélcio R Faria – Expresso BR Transp Log Ltda.
08 – Regivaldo Rosa Correia – Log Transportes.
17 – Walter Harth – TranspirajáTranspServ Ltda.
20 – Renato Vedovato – Empresa Transp. Paraná Ltda.
21 – Adriano Lima – Jamef Transportes Ltda.
26 – Rafael G. Castro – TranspirajáTranspServ Ltda.
27 – Carlos Vedovato – EmpresaTransp Paraná Ltda.
31 – Cristiane Santos – SUED Express Serviços Ltda.

NOVEMBRO
04 – Carlito dos Santos Luz – CSL Log TranspVeic Ltda.
08 – Augusto Sérgio O. Barbosa - Ability Transportes Ltda
10 – Antonio P. Siqueira – Rajan Transp. Com. Ind. Ltda.
10 - Maurício 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 - BrasquimicaTranspRodov 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
13 – Angélica S. Siqueira – Rajan Transp. Com. Ind. Ltda
13 - Paulo França Cavalcanti - Brigada Verde
16 – Marcos Aurélio A Pereira – Papa-Léguas Motoboy
18 - André G. Castro - TranspirajáTranspServ Ltda.
19 – Efigência A Cazini – Transparaná Transportes
20 - Leston A Carneiro - UnitransTranspServ Ltda
23 – Daniel Vasconcelos – Transp Primeira Nordeste Ltda
23 – Carlos A Lauro – TransbiagaS/A
28 – Ricardo M Souza – Poli Express Serviços Ltda.
30 – Ricardo L. Santana – PLMD Log e Transp Ltda.

VII ENCONTRO JURÍDICO
As relações de trabalho no setor de transportes e seus 
reflexos na conjuntura econômica e social será tema 
do VII Encontro Jurídico dos Sindicatos dos Traba-
lhadores em Transportes Rodoviários do Nordeste, 
a ser realizado entre os dias 28 e 30 de outubro, em 
Maceió, Alagoas. Maiores informações através do te-
lefone (71) 3243.7264.

CAMINHADA E CORRIDA 
SEST SENAT 
O SEST SENAT de Feira de Santana visando propor-
cionar benefícios à vida dos trabalhadores do setor do 
transporte e da comunidade segue a sua crença de que a 
prática esportiva contribui positivamente para a educa-
ção, diminuição das desigualdades, resgate de valores e 
princípios, e ainda, para a melhoria da saúde por meio da 
valorização do esporte no desenvolvimento do cidadão, 
realizou no dia 30 de agosto a 4ª etapa do Circuito SEST 
SENAT de Caminhada e Corrida. O Circuito SEST SE-
NAT teve provas de 5 km e 10 km para corrida e 2 km 
para caminhada, além de espaço para crianças, tendas de 
massagens e cuidar da saúde.Nessa Etapa participaram 
2.300 pessoas, sendo que 70% rodoviários.

47º CONCURSO 
DE PINTURA DE FROTAS
Foi dada a largada para o 47º Concurso de Comu-
nicação Visual e Pintura de Frotas, cujo objetivo é 
selecionar as pinturas de frotas que mais se destaca-
ram no ano, além de estimular a fixação da imagem 
das empresas através da utilização da pintura de seus 
veículos.As pinturas inscritas concorrem em três ca-
tegorias: Transporte de Carga,Transporte Rodoviário 
de Passageiros e Metropolitano. Para participar, basta 
enviar até 23 de outubro, o mínimo de seis fotografias 
coloridas, em arquivo digital com 300 DPI de reso-
lução, expondo um dos veículos da frota em várias 
posições e detalhes da pintura (frente, traseira, late-
rais, logotipo, letreiros, etc.) para glenda@otmedito-
ra.com.br. 

CONGRESSO FENASDETRAN
O doutor em Engenharia de Transportes pela USP, 
José Leles de Souza será palestrante no 9º Congresso 
Brasileiro de Trânsito e Vida, bem como do 5º Con-
gresso Internacional de Trânsito e Vida, que apresen-
tam como tema central "5º Ano da Década Mundial de 
Segurança Viária no Brasil: perspectivas e seus desa-
fios”.Promovido pela Federação Nacional das Asso-
ciações de DETRAN – FENASDETRAN, o evento 
irá acontecer na Cidade do Salvador, Bahia entre os 
dias 04 e 06 de novembro deste ano, com a partici-
pação de especialistas, estudiosos e profissionais de 
diferentes áreas relacionadas ao fenômeno trânsito. 
Confira a programação no site www.transitoevida.
com.br

MOVIMAT
Um evento que oferece soluções integradas para a 
logística, conectando os diversos modais, fomentan-
do negócios e palco de discussão dos rumos do setor. 
Foi desta forma que aconteceu a MOVIMAT - Salão 
Internacional da Logística Integrada 2015, realizada 
de 15 a 17 de setembro, no Expo Center Norte, em 
São Paulo (SP). Em sua 30ª edição, o evento, foi total-
mente reformulado e passou a oferecer soluções para 
todos os elos da logística, com destaque para a multi-
modalidade e e-commerce.

CARGAS INDIVISÍVEIS
No período de 19 a 26 de outubro, o SEST SENAT 
Simões Filho está oferecendo o curso para Conduto-
res de Veículos de Transporte de Cargas Indivisíveis 
e outras. Será necessário o interessado retirar laudo 
no Detran, SAC ou Ciretran e realizar a captura das 
digitais. Maiores informações através do e-mail simo-
esfilho.ba@setsenat.org.br ou através do telefone (71) 
3622.8407

III SINDJUST

O surgimento do direito de greve foi discu-
tido entre os dias 29 e 30 de julho, durante 
a terceira edição do SindJust – Encontro de 
Sindicalistas e Juízes do Trabalho da Re-
gião Nordeste. O evento contou com a par-
ticipação de dirigentes sindicais laborais e 
patronais, além de advogados e assessores 
jurídicos. Durante palestra proferida pelo 
presidente do SETCEB, Antonio Siqueira, 
no segundo dia do evento, ele apontou entre 
outras decisões acertadas entre patrões e em-
pregados do setor de transporte de cargas, a 
criação da Comissão de Conciliação Prévia 
Intersindical – CCPI. “A Comissão de Con-
ciliação é a primeira instância do reclamante 
antes dele ir para a Justiça do Trabalho. Ela 
pertence aos patrões e empregados do setor e 
já julgou e conciliou preventivamente cerca 
de 20 mil reclamações trabalhistas, evitando 
que elas venham superlotar ainda mais as Va-
ras e ao próprio Tribunal de Justiça do Traba-
lho”, esclareceu.
 

FALECIMENTO
A diretoria do SET-
CARFS - Sindicato das 
Empresas de Transporte 
Rodoviário de Cargas 
da Região de Feira de 
Santana, Bahia, comu-
nica o falecimento do 
vice-presidente e um dos 
fundadores da entidade, 
o empresário pernam-
bucano Cícero João dos 
Santos, ocorrido no ulti-
mo dia 11 de julho. Sócio da empresa Cícero Trans-
portes, atuava no setor há mais de 35 anos e também 
era membro de vários órgãos na cidade de Feira de 
Santana, dentre eles, Associação Comercial, APAE, 
Rotary Club e Maçonaria.

PEDALANDO
O Sest Senat Unidade Salvador realizará no próxi-
mo dia 04 de outubro, o Pedalando - Passeio Ciclís-
tico, no Centro Administrativo da Bahia- CAB, ao 
lado da Assembleia Legislativa da Bahia. Um pro-
jeto para incentivar o uso da bicicleta como meio 
de promover um trânsito harmônico entre veículos 
automotivos, pedestres e bicicletas, a melhoria da 
qualidade de vida e a prática de atividade física ao 
ar livre. A largada será as 8h30 e já conta com 800 
inscrições.

SCANIA
O turismo industrial tem como objetivo abrir as portas 
das empresas para grupos interessados em conhecer as 
unidades produtivas e a Scania oferece uma progra-
mação intensa para seus visitantes que inclui a imer-
são nos processos produtivos das fábricas de motores, 
transmissão, cabines e chassis. Para participar da ini-
ciativa Turismo Industrial é necessário entrar em con-
tato com a prefeitura pelo e-mail turismo.industrial@
saobernardo.sp.gov.br

TRÂNSITO SEGURO 
A Fenasdetran (Federação Nacional das Associações 
de Detrans) lançou, no dia 18 de agosto, o plano de 
ações do Projeto Trânsito Seguro, que prevê, ao longo 
de dois anos, uma série de ações dos Detrans em es-
colas públicas, associações comunitárias e universida-
des, além de fortalecer a relação com órgãos públicos.
O presidente da Fenasdetran, Mário Conceição, cha-
ma atenção para o número de acidentes de trânsito no 
país. Segundo ele, em média, morrem 130 pessoas e 
ocorrem 1.300 acidentes de trânsito, por dia. 
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CCPI
Comissão de 
Conciliação 

Prévia 
Intersindical 

do Transporte

CCPI

(71) 3243.3606

PLANTÃO 
JURÍDICO 
SETCEB
 ÁREA 

TRABALHISTA

Quintas-feiras 
8h00 às 12h00

juridico@setceb.com.br 
(71) 3525.0788

FREIO DE MÃO

LOMBADA

Estrategicamente localizado no Polo Petroquímico de Ca-
maçari, na Bahia, o Depot Salvador - depósito usado por 
empresas exportadoras para armazenar containers -, da 
Operadora Logística Salvador, foi inaugurado no dia 15 
de julho, com o diferencial de já iniciar atividades aten-
dendo a uma vasta cartela de clientes que atuam na região 
do Nordeste na área de exportação. Apostando no poten-
cial do mercado, a Operadora Logística Salvador  investiu 
cerca de R$ 9 milhões na construção do Depot Salvador, 
que oferece estrutura completa de armazenamento, manu-
tenção e transporte de containers, e segue na contramão 
da atual crise financeira que afeta diversos segmentos da 
economia nacional, contribuindo para a geração de em-
pregos, com a contratação de 100 funcionários. A nova 
unidade está construída em área de 67 mil m2.

• Nunca desista de seu sonho, você poderá encontrá-lo 
  numa padaria.

• Caminhão velho não é orquestra, mas vive dando 
  conserto.

• Não sou notícia ruim, mas costumo andar depressa.

• Caminhão é como sutiã, só compra que tem peito.

Pela primeira vez, a Mercedes-Benz está presente na 
Caravana Siga Bem, tradicional evento especialmente 
voltado a caminhoneiros e motoristas, com o objetivo 
de promover relacionamento, ações de cidadania, en-
tretenimento, lazer e cultura. Ao todo são 12 caminhões 
da marca, sendo quatro caminhões extrapesados Actros, 
quatro extrapesados Axor e quatro semipesados Atego, 
além de quatro vans Sprinter de apoio compõe a frota 
da caravana. Nos postos Petrobras e nos concessionários 
Mercedes-Benz, a caravana oferece diversas atividades 
para os caminhoneiros e familiares, entre elas, o espaço 
da saúde, com testes de glicemia, verificação da pressão 
arterial, vacina e outros serviços. A próxima parada da 
caravana Siga Bem Caminhoneiro será na cidade de San-
to Estevão, nos dias 05 e 06 de outubro, no Posto Pau de 
Vela (BR.116 Km 470). Em Itabuna será nos dias 19 e 
20 de outubro no Terminal Refinaria Itabuna Em Poções, 
dias 22 e 23, Vitória da Conquista, 10 e 11 de novembro e 
Teixeira de Freitas, 17 e 18 de novembro. 

SINOTRUK
A Sinotruk Brasil através de sua direção geral reitera que 
o projeto de instalação da fabrica no Brasil, a ser constru-
ída na cidade de Lages/SC, permanece inalterado. A Si-
notruk Brasil informa que os projetos de construção estão 
100% concluídos, sendo que o atraso no início das obras 
visou ajustes nas datas de inicio da produção, em decor-
rência do atual cenário econômico do Brasil. Segundo a 
empresa, o início da operação da linha de montagem está 
previsto para o primeiro trimestre de 2017.

DAF XF105 
Toda a linha do XF105 está credenciada no programa Fi-
name PSI. As operações já podem ser cadastradas dentro 
do novo percentual, devido ao índice de nacionalização 
de peças e componentes, que ultrapassa 60%, atendendo 
às exigências do BNDES e do Inovar-Auto. A modalida-
de está disponível para todas as versões do XF105. Para 
facilitar a compra, a DAF oferece diversas opções de 
crédito, operadas em parceria com os principais bancos 
comerciais do País. 

CARAVANA SIGA BEM

HONDA

A Honda e a Imperial, concessionária da marca, no bairro 
de Alphaville, em Salvador, apresentaram no último dia 
03 de setembro todo portfólio dos modelos comercializa-
dos no país. De acordo com a Honda, o líder de mercado 
HR-V, emplacou mais de 5 mil unidades somente no mês 
de agosto. Estava disponível também para test drive, o 
sedã cupê Civic Si e o CR-V

MICHELIN 
A Michelin lança nova edição da Oferta Vida Total no 
segundo semestre de 2015. Trata-se de uma proposta para 
uso de pneus e recapagens da marca Michelin, com a pro-
messa de aproveitamento máximo da vida útil do produ-
to, de forma a reduzir os custos operacionais do transpor-
tador. A Oferta Vida Total permite ao cliente, ao adquirir 
um pneu Michelin, contratar uma garantia exclusiva de 
um ano contra danos acidentais e ainda receber um bônus 
para realização do serviço de recapagem do próprio fabri-
cante. A promoção vai até o dia 15 de dezembro.

SÉRIE F 
A Ford criou um site que conta a história da Série F, o 
veículo mais vendido da América do Norte há mais de 30 
anos e com vários modelos de sucesso também no Brasil 
e outros mercados do mundo. A linha do tempo começa 
com a F-100, em 1948, e vai até a atual F-150, que en-
tre outras inovações introduziu carroceria de alumínio e 
tecnologias inéditas de motor, segurança, assistência ao 
motorista e conveniência. 

FIRESTONE 
A Firestone acaba de lançar o seu mais novo pneu radial 
para caminhões rodoviários, o modelo FD663II. O pneu, 
indicado para uso nos eixos de tração, está disponível nas 
medidas 275/80R22.5 e 295/80R22.5.

CONTINENTAL 
Especialmente desenvolvido para atender as duras exi-
gências de ônibus e caminhões que fazem o transporte 
regional e de longa distância nas estradas nacionais e de 
um segmento que valoriza maior quilometragem e reca-
pabilidade, além de resistência, o ContiHybrid HS3 é o 
novo integrante da linha de pneus de carga da Continental 
no Brasil, uma das maiores fabricantes do mundo.

A Caravana Vou de Scania percorreu diversas cidades si-
multaneamente até agosto para mostrar aos clientes todos 
os diferenciais das linhas de produtos e serviços da marca 
e no dia 17 de julho foi a vez do Posto Contorno, em Feira 
de Santana, na Bahia.Durante a ação, os transportadores 
e autônomos puderam conhecer as melhores soluções da 
marca para veículos rodoviários, semipesados e serviços, 
e de alternativas financeiras, seguros, bem como as vanta-
gens do Consórcio Scania. 

VOU DE SCANIA

NOVO DEPOT 
NO POLO PETROQUIMICO 
DE CAMAÇARI

MOREFLEX
A Moreflex é uma das maiores fabricantes de bandas de 
rodagem do Brasil. Seu portfólio possui uma gama com-
pleta de soluções para as condições das ruas e estradas 
brasileiras, para todo o tipo de transportador, seja de car-
ga ou de passageiros. Um exemplo são as bandas MHF1 e 
MHT2, as quais possuem características importantes para 
aumentar a produtividade e diminuir o custo do transpor-
tador rodoviário. 



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 - UNIME -
 FACULDADE DA CIDADE - FTC

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.


