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Jantar de confraternização 
reúne empresários do setor de 
transporte de cargas na Bahia

O jantar de confraternização realizado pelo Sindicato das Empresas de Trans-
porte de Cargas do Estado da Bahia – SETCEB, que reuniu empresários baianos 
do setor de transporte rodoviário de cargas, foi marcado pela apresentação dos 
repentistas violeiros Paraíba da Viola e Antonio Queiroz, que discorreram o setor 
em versos e pela boa música de Roverbal Santos. Pág. 3

Nova Lei do Motorista é debatida em 
Luís Eduardo Magalhães

A aplicação da nova Lei do Motorista 
12.619/12 foi o tema principal da última 
edição do Seminário Itinerante Comjo-
vem de 2013, realizada em Luís Eduardo 
Magalhães, oeste do estado da Bahia, no 
dia 17 de outubro. Os participantes pude-
ram também conheceram o cenário ma-
croeconômico e projeções para 2013/14, 
como aumentar a produtividade e lucra-
tividade de suas empresas, como reduzir 
seus custos operacionais e qual a hora de 
renovar sua  frota.  
Leia mais sobre o
 assunto na pág. 5
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A Via Expressa Baia de Todos os Santos foi concluída e en-
tregue à população baiana, no último dia 1º de novembro. Com 
investimentos de R$ 480 milhões, a Via Expressa cria uma nova 
opção de mobilidade na cidade de Salvador. 

A redução de 3,2 quilômetros no trajeto entre a BR-324 ao Por-
to de Salvador, totalizando hoje 4,3 quilômetros, fará com que o 
fluxo de circulação diária aumente de 2 mil veículos de carga para 
pelo menos 3.500, além de 59,5 mil veículos leves e ônibus. 

São dez faixas de tráfego – sendo seis para tráfego urbano e 
quatro exclusivas para veículos de carga. A via ainda conta com 
três túneis, 14 elevados, quatro passarelas, ciclovia, pista de rola-
mento e calçada para pedestres.

Na opinião do presidente do Sindicato das Empresas de Trans-
porte de Conteiners do Estado da Bahia – Setconteiners, José Ru-
bem Moreira de Souza Filho, com a retirada dos veículos de carga 
pesada na Avenida Mario Leal Ferreira, haverá redução de aci-
dentes. “Sem dúvida, esse era um pleito antigo para melhorar as 
condições de acesso ao Porto de Salvador e com sua conclusão e 

Via Expressa é inaugurada em Salvador

operação, mais cargas vão poder chegar ao Porto em menor tempo 
e com mais segurança”, acrescenta o presidente.

Todos nós sabemos que as pessoas têm o direito de 
reclamar, mas a população também tem o direto de não 
ser prejudicada, como temos visto ultimamente em nosso 
país. Na Bahia tem havido manifestações quase que sema-
nais, prejudicando milhares de pessoas que não tem nada a 
ver com tais manifestações.

 Se uma fábrica fecha, os manifestantes bloqueiam a 
rodovia na qual milhares de pessoas ficam prejudicadas, 
sem que possam se deslocar para seus locais de trabalho, 
ou não podem comparecer a uma consulta médica.

 Quando fecham a Avenida Paralela, por exemplo, 
prejudicam milhares de pessoas, principalmente as que se 
dirigem ao aeroporto ou as que por ele chegam em  Sal-
vador, para uma reunião ou com audiências agendadas em 
várias varas da Justiça.

 O manifestante tem que entender, que de nada vale 
estas manifestações, a não ser colocar a população contra 
elas. Querem manifestar contra negligências da Prefeitura 
ou falta de ações da mesma, então, que se dirijam para a 
porta do prédio da Prefeitura. Se são contra o Governo do 
Estado, que se dirijam ao Palácio do Governo ou Assem-
bleia Legislativa, mas não da forma que estão fazendo.

 Em Salvador podemos ver o belo trabalho que o Pre-
feito tem feito, que na realidade acredito que todos, como 
eu, somente acreditava que algo de bom na cidade pudesse 
ser visto depois de um ano e alguns meses de governo e, no 
entanto, com nove meses de eleito, o Prefeito ACM Neto, 
tem demonstrado com sua equipe, uma capacidade de tra-
balho incrível, com seriedade desde sua campanha política 
até suas atuais ações.

 Portanto, o manifestante tem que saber onde reivindi-
car e não fechar ruas, avenidas e estradas, e ainda achar que 
está tudo bem. Mas onde fica o direito das outras pessoas 
que nada tem a ver com tais manifestações? Portanto, rei-
vindicar é correto, mas é necessário saber onde.

 Todos nós queremos uma Salvador do passado, que 
possamos de novo nos orgulhar dela, que os turistas que 
nos visitem, partam com saudades e queiram voltar, e não 
da forma em que estávamos há um ano.

 Portanto, esperamos que a partir de 2014 tenhamos 
uma cidade com sua população reivindicando, mas indo 
no endereço certo e não pelas ruas e avenidas da cidade, 
afinal,  toda população merece respeito. 

Feliz 2014!
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Empresários baianos do setor de transporte rodoviá-
rio de cargas, autoridades e convidados, estiveram reunidos 
durante jantar de confraternização, realizado pelo Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas do Estado da Bahia 
– SETCEB, no último dia 12 de dezembro, no salão de even-
tos da Casa do Comércio, em Salvador. 

O jantar foi marcado pela apresentação dos repentistas 
violeiros Paraíba da Viola e Antonio Queiroz, que discorre-
ram o setor em versos e pela boa música do cantor Roverbal 
Santos. O evento contou com o patrocínio da Autotrac, STP/
Sem Parar e DBTrans, além do apoio da Fit Inspeção Vei-

Empresários de transporte de cargas se  
reúnem em jantar de confraternização 

cular. 
Na abertura do 

evento, o presiden-
te do SETCEB, Antonio Siqueira, eleito para ocupar também o cargo de diretor 
da NTC&Logística para o triênio 2014/16 e na qualidade de conselheiro efetivo 
do Conselho Superior da entidade nacional, pelo período de 2014 a 2017, fez uma 
abordagem geral do setor em 2013 e apresentou perspectivas para o ano que ora 
se inicia. 

Para animar um pouco mais o evento, algumas empresas de transporte ofere-
ceram brindes para serem sorteados, dentre elas a Rajan, Concórdia , Ibéria, José 
Rubem, Xpress Logística, Martins Medeiros e Doc Express. Também ofereceram 
brindes a N&S Corretora, Autotrac, STP/Sem Parar, Publinil Comunicação, Res-
taurante Fundo de Quintal,  Hotel Bahia Sol e Mar, Portobello Hotéis e Resorts, 
Marazul Hotel e Hotel Via dos Corais.
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A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou 
a redução do valor do pedágio cobrado nas rodovias BR-324, BR-
116, e BA-526 e BA-528. As novas tarifas já estão em vigor desde 
o dia 1º de dezembro. De acordo com a Via Bahia, concessionária 
que administra os pedágios da BR-324 e BR-116, as mudanças irão 
afetar 23 municípios baianos. A ANTT decidiu manter em R$ 3,10 
a Tarifa Básica de Pedágio para a categoria de veículo 1 nas praças 

ANTT aprova redução do valor de pedágios 
em rodovias baianas

P3, P4, P5, P6 e P7. Já nas praças P1 e P2, o pedágio cobrado de 
veículo tipo 1 caiu de R$ 1,80 para R$ 1,70.Os postos de pedágio 
administrados pela Via Bahia estão instalados nas BR-324 e BR-116  
nos municípios de Simões Filho, Amélia Rodrigues, Rafael Jambei-
ro, Brejões, Manuel Vitorino, Planalto e Vitória da Conquista. Tam-
bém foram afetadas pela resolução as rodovias estaduais BA-526 e 
BA-528, no trecho que dá acesso à Base Naval de Aratu.

A tarifa básica praticada na BA-099, conhecida como Estrada do Coco, 
no Litoral Norte da Bahia, foi reajustada no dia 18 de outubro, em 
8,7%, passando seus valores para R$ 5,00 nos dias úteis e R$ 7,50 nos 
finais de semana e feriados. 
INVESTIMENTOS
Além dos investimentos na duplicação da BA-099, no trecho da divisa 
de Lauro de Freitas até Praia do Forte (46 km), a Concessionária Lito-
ral Norte, é responsável pelos serviços de manutenção e conservação 
de 217 quilômetros de rodovias, incluindo a Estrada do Coco, a Linha 
Verde (até a divisa da Bahia com Sergipe) e seus acessos às localidades.  
Entre os serviços oferecidos pela CLN estão os reboques para veículos 
leves e pesados, UTIs móveis para atendimento pré-hospitalar, viaturas 
de inspeção, 41 telefones de socorro, 7 passarelas e atendimento 24 ho-
ras pelo telefone 0800-0713233. Recentemente, foi implantado o siste-
ma de Passe Expresso na praça de pedágio, oferecendo mais rapidez e 
conforto aos usuários da rodovia.

Reajustado pedágio na BA-099
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A aplicação da nova Lei do Motorista 12.619/12 foi o tema 
principal da última edição do Seminário Itinerante Comjovem de 2013, 
realizada em Luís Eduardo Magalhães, oeste do estado da Bahia, no dia 
17 de outubro. Na ocasião participaram jovens empresários e lideranças 
do setor de transporte rodoviário de cargas, embarcadores, autoridades 
e consultores, quando debateram os assuntos pertinentes a nova lei, 
como também conheceram o cenário macroeconômico e projeções para 
2013/14, redução de custos operacionais, aumento de produtividade e 
lucratividade, além da renovação da frota. 

De acordo com o advogado trabalhista e vice coordenador da 
Comissão de Assuntos Jurídicos da NTC&Logística, Narciso Figueirôa 
Junior, o objetivo do painel que trata sobre a aplicação da lei que 
regulamenta a profissão de motorista, foi esclarecer aos transportadores 
sobre o histórico da Lei 12.619/2012 que está em vigor desde junho de 
2012. Durante o painel, o advogado expôs as principais mudanças na relação 
entre empregado e empregador e nas normas de trânsito decorrentes da 
lei, como por exemplo, as principais alterações na CLT e no CTB; direitos 
e deveres do motorista profissional; distinção entre o tempo de direção e 
a jornada de trabalho; repousos inter e intrajornada de trabalho, além do 
tempo de espera, tempo a disposição e tempo de reserva. “Quanto aos 
principais tópicos que preocupam o mercado ressaltamos o controle efetivo 
e fidedigno da jornada de trabalho, o que afasta a aplicação do artigo 62, 

Nova Lei do Motorista é debatida em 
Luís Eduardo Magalhães/BA 

inciso I, da CLT; a obrigatoriedade do cumprimento dos limites de tempo 
de direção e da jornada de trabalho, assim como os repousos obrigatórios”, 
acrescenta o vice coordenador jurídico da NTC&Logística.

O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas 
do Estado da Bahia – SETCEB, Antonio Siqueira, durante a abertura 
do evento, informou que o setor de transporte tinha um motivo para 
comemorar. “No dia 08 de outubro, foi aprovado o projeto, do deputado 
Onofre Santo Agostini que torna obrigatória a construção de pontos de 
apoio e de descanso para motoristas nas rodovias federais administradas 
por empresas privadas. O texto exige a construção, a cada 150 quilômetros, 
de estações de parada para qualquer tipo de veículo. “De acordo com as 
emendas do Senado, os pontos de apoio deverão oferecer serviços que 
garantam o conforto e a conveniência dos motoristas. Ficará a cargo da 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) definir o que as 
instalações devem conter e espero que sejam satisfatórias para o setor”, 
esclarece Siqueira.

Estiveram também presentes no evento, o economista chefe da Austin 
Rating, Alex Agostini, o coordenador e vice coordenadora da Comjovem 
Bahia, Rogério Souza e Gabriela Andrade, a vice coordenadora da 
Comjovem Nacional, Ana Carolina Jarrouge e os especialistas Glauco 
Juliato, da MAN Latin America e Ronaldo Oliveira, da Sascar.

O evento foi uma realização da NTC&Logística, contou com o apoio 
do SETCEB e patrocínios da MAN Latin America e Sascar.

Por ser fora do país, a 6ª. edição do Encontro Nacional Comjovem, 
realizada no Conrad Resort & Cassino,em Punta del Este, Uruguai, 
entre os dias 24 e 27 de novembro bateu recorde de público. Durante a 
solenidade de abertura que contou com a presença de líderes sindicais, 
empresários e jovens empresários do setor de transporte de cargas, a 
jovem empresária Ana Carolina Jarrouge, atual vice-coordenadora e 
futura coordenadora da Comjovem Nacional anunciou que a platafor-

Punta del Este sedia o 6º Encontro Nacional Comjovem
ma de trabalho para os próximos anos da comissão será focada na edu-
cação especializada do jovem empresário. “Temos uma carência muito 
grande de informação e a Comjovem precisa fazer essa mudança, trans-
formar o associativismo no Brasil em uma massa forte e consolidada de 
informação, ao lado da CNT e entidades. Por isso, vamos focar nosso 
trabalho em educação, para formar um núcleo de inteligência no nosso 
setor”, explicou Jarrouge.

No segundo dia do evento os presentes debateram assuntos ineren-
tes à categoria, como a lei do motorista, terceirização de mão-de-obra, 
desoneração da folha de pagamento e ainda assistiram a palestra O Jogo 
das Vendas, do renomado Clovis Tavares,, eleito pela quinta vez Top of 
Marketing da ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing 
do Brasil) em 2013 e indicado pela revista Veja como um dos cinco 
maiores palestrantes do Brasil na atualidade.

O terceiro dia foi marcado pela palestra Gestão do Comportamento 
Corporativo, proferida pelo cover do Rei do Rock Elvis Presley, Helder 
Moreira. “Quebrar  paradigmas, pensar diferente, reinventar-se sempre. 
Foi assim que Elvis alcançou o sucesso e a imortalidade”,explicou o 
palestrante.    

O 6º Encontro Nacional Comjovem contou com o patrocínio das em-
presas Apisul, Sighra, Cummins, Iveco, Man Latin America, Mix Tele-
matics, Mercedes-Benz, Omnilink, Sascar, Scania e Totvs.
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Recorde de público marcou a 19ª edição da Fenatran (Salão 
Internacional do Transporte), realizada entre os dias 28 de outubro 
e 01 de novembro no pavilhão de exposições do Anhembi, em São 
Paulo.  Com mais de sessenta mil visitantes e 370 expositores, esta 
edição apresentou as mudanças na tecnologia de motorização dos 
veículos para atender a norma de emissões para caminhões - Euro 
5, além de novos sistemas de freios com gerenciamento eletrônico, 
controles de atenção do motorista, o aprimoramento do interior 
das cabines, melhorias da estabilidade e o aumento da eficiência 
aerodinâmica. 

A Fenatran que é uma iniciativa da NTC&Logistica e Anfavea 
e promovida pela Reed Exhibitions Alcantara Machado, registrou 
nesta edição, uma importante discussão sobre a renovação de frota 
e a busca de um consenso que tornará esse projeto uma realidade 
cada vez mais próxima.    

As principais montadoras de veículos pesados prepararam 
grandes novidades relacionadas às novas tecnologias, sustentabi-
lidade, além de focarem na maior segurança, conforto e redução 
dos custos operacionais. A seguir destacamos algumas novidades.

DAF 
A DAF esteve presente com o modelo ex-
trapesado XF105, fabricado na unidade de 
Ponta Grossa (PR), o pesado CF e o semi-
-pesado LF. A fabricante ainda apresentou 
a Super Space Cab, a maior e mais espaço-
sa cabine da marca, que chega ao mercado 
nacional em 2014.

 MERCEDES-BENZ 
A Mercedes-Benz do Brasil que irá investir 
aproximadamente R$ 1 bilhão no biênio 
2014 e 2015 em suas fábricas de caminhões 
e ônibus no País, reservou diversos lança-
mentos de sua linha de caminhões e comer-

 FORD
A Ford Caminhões mostrou a nova Tran-
sit 2014 na Fenatran e trouxe também o 
lançamento do Cargo 1119, além da re-
novação do líder do segmento de cami-

SCANIA 
A Scania lançou na Fenatran 2013 uma 
nova era para o mercado de caminhões: 
o da rentabilidade máxima para o cliente. 
Esse conceito permeia todas as soluções da 
marca e está bem representado no Streamli-
ne. A fabricante sueca também apresentou 
ao público o novo R 620 8×4, com capaci-
dade máxima de tração de 250 toneladas, e 
o novo P 310 6×4, com redutor nos cubos, 
sucesso de vendas da Linha Off Road 2013. 

• • • • • • • • • 
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FIAT
Líder há onze anos no mercado brasileiro 
de comerciais leves, a Fiat Automóveis 
mostrou na 19ª edição da Fenatran dois 
importantes produtos para o segmento: o  
Novo Uno Furgão, que foi apresentado na 
edição de 2011 como veículo-conceito, e 
o Novo Fiorino, inteiramente renovado e 
muito mais moderno. Outro destaque da 
marca foi o recém-lançado Fiat Strada com 
sua inovadora terceira porta. Nesta edição 

CAOA HYUNDAI

ciais leves Sprinter para a Fenatran 2013, 
que formam o maior portfólio do País para 
o transporte de cargas e logística. Entre eles 
destacam-se o caminhão leve Accelo 1016 
com 3º eixo, único VUC com capacidade 
para transportar  13 toneladas e o Atego 
2430 Econfort, primeiro semipesado a re-
ceber o câmbio totalmente automatizado 
Mercedes PowerShift.

nhões leves, o Cargo 816. A linha Ford 
de caminhões foi representada também 
pelos novos astros da marca: os extra-
pesados Cargo 2842 e Cargo 2042, que 
acabam de chegar ao mercado brasilei-
ro. A Ford Caminhões aproveitou a Fe-
natran para anunciar que a motorização 
de todos os seus modelos de caminhões 
está apta a operar com Diesel B20, novo 
combustível brasileiro com a adição de 
20% de biodiesel. Na maior feira de  
veículos comerciais, a Ford mostrou 
ainda a Série F, que será relançada em 
2014 com novos motores Euro 5.

da Fenatran, a Fiat esteve presente com toda 
a sua gama de comerciais leves, que con-
firma a versatilidade de seus modelos nas 
mais variadas aplicações. 

IVECO
A Iveco chegou com o “Caminhão do Ano 
2013” e lançou a nova Geração Economy 
na Fenatran 2013. Além de expor o Iveco 
Hi-Way,  extrapesado que marca sua en-
trada no segmento Premium de veículos 
comerciais para longas distâncias rodoviá-
rias, a Iveco comprovou mais uma vez seu 
diferencial como empresa Full Liner (“Li-
nha Completa”) e apresentou cinco novos 
caminhões. O destaque foi o lançamento da 
Geração Tector Economy, que apresenta re-
duções de até 5% no consumo de combus-
tível com duas novas versões do semipesa-
do: 15 toneladas e Stradale, com motor de 
300 cavalos. Além destes, foram lançados 
o Tector Attack 280, o off-road Trakker de 
entrada e o Stralis Ecoline de 9 Litros com 
câmbio automatizado de série, o leve Daily 
e o médio Vertis HD.

RENAULT
A Renault do Brasil levou a versatilida-
de de sua linha de comerciais leves para 
a 19ª edição da maior feira de veículos 
utilitários da América Latina. Com o 
Novo Master e Kangoo a marca oferece 
ao segmento modelos com baixo custo 
de manutenção, robustez mecânica e 
motores eficientes, principais exigên-
cias dos consumidores brasileiros que 

A Caoa Hyundai apresentou na 19ª Fenatran 
dois comerciais leves nas mais variadas con-
figurações e aplicações: o HR, sucesso de 
venda na categoria, com prancha para trans-
porte de veículos, baú de carga seca, ambu-
lância, loja de roupas e caminhão oficina 
e o HD78 com PBT de 7.800kg, com baú 
refrigerado, transporte de lixo, caçamba bas-
culante, consultório dentário, entre outras.

FENATRAN 2013 SE CONSOLIDA COMO A 
MAIOR FEIRA DO SETOR NA AMÉRICA LATINA
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NOMA
Entre as novidades que a Noma apre-
sentou na Fenatran, a carreta Bascu-
lante Meia Cana Vanderleia, em aço 
de alta resistência, surpreendeu o mer-
cado. Isto porque o produto, voltado 
para o transporte de pedra-brita, areia 
e minérios secundários, apresenta a 
maior capacidade de carga líquida da 
categoria com o menor tempo e segu-
rança no descarregamento do material 
transportado.

PIRELLI
A Pirelli lançou durante a Fenatran, a 
nova gama de pneus radiais 01 Series. 
Os novos produtos, desenvolvidos no 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 
da fabricante no Brasil, em Santo André 
(SP), utilizando também a tecnologia 
elaborada na matriz italiana, configuram 
a renovação de toda a linha destinada a 
atender a todas as aplicações de cami-
nhões e ônibus. Composta por produ-
tos para cada tipo de veículos de carga, 
transporte de passageiros, emprego mis-
to e urbano, a nova gama foi desenvolvi-
da tendo em vista as peculiaridades das 
condições sul-americanas e substituirá 
gradualmente toda a linha de produtos.

VOLVO
A Volvo apresentou o caminhão mais 
potente do mundo, o FH16, com um 
motor de 16 litros e 750cv, indicado 
principalmente para o transporte de 
cargas indivisíveis. A empresa também 
está exibiu os seus novos caminhões 
VM. Além dos novos  modelos 4×2, 
6×2 e 6×4, agora a Volvo produzirá os 
VMs nas configurações 8×2 e 8×4. 

MAN
A MAN Latin America, líder no merca-
do brasileiro de caminhões apresentou 
os novos cavalos mecânicos Constella-
tion 19.420, 25.420 e 26.420. Além 
do motor Cummins de 420 cavalos, 
os veículos chegam equipados com 
a transmissão automatizada de série 
V-Tronic. A versão leito teto baixo 
da cabine Constellation completa as 
novidades da linha. A avant première 
da feira ficou com o cavalo mecânico 
TGX 29.480 6×4, com previsão de lan-
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• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

METRO-
SHACMAN 

AGRALE
A Agrale apresentou na Fenatran 2013, 
modelos da sua linha de caminhões 
leves e médios, com destaque para os 
Agrale 10.000 e o 14000. Os veículos 
incorporaram importantes inovações e 
um diferenciado conceito de projeto, 
que leva ainda mais em conta aspectos 
como segurança, otimização de compo-
nentes e até o uso de novos materiais 
e processos, revertidos em melhorias 
significativas para o usuário e o frotis-
ta. Uma das características dos cami-
nhões é o conceito de sustentabilidade 
e a aplicação de materiais reutilizáveis. 

RANDON
A Randon S.A Implementos e Partici-
pações aproveitou o palco da Fenatran 
2013, para marcar a entrega do produto 
370 mil, produzido pela marca. Trata-
-se de um semirreboque graneleiro en-

LIBRELATO 
A Librelato S.A. Implementos Rodo-
viários lançou implementos inéditos 
no mercado, mas o maiores destaques 
durante a feira, foram a Linha de Eixos 
JCL Librelato, que leva o nome do dire-
tor presidente José Carlos Librelato (in 
memorian), para atender ao mercado 
de transporte de cargas indivisíveis e 
a Linha Alumínio, com alta tecnologia 
e desenvolvida para rodar nas estradas 
brasileiras. Outro destaque apresentado 
na Fenatran foi a Carroceria Metálica 
Coletor Compactador de Lixo. São tec-
nologias de última geração para o ge-
renciamento dos resíduos sólidos. 

CUMMINS 
A fabricante de motores diesel e de compo-
nentes, escolheu a Fenatran para lançar dois 
motores das linhas média e pesada, com au-
mento de 20 cavalos de potência (cada um). 
O modelo ISL 8.9 (420 cavalos) recebeu 
mudanças internas na calibração de potên-
cia, sem alterações no seu conjunto mecâ-
nico. Já o motor ISM 440 é o lançamento 
voltado para caminhões pesados. 

RODOFORT 
A fabricante de implementos rodoviários 
anunciou durante a Fenatran três grandes 
novidades: a chegada da carroceria para o 
transporte de bebidas; construção de nova 
unidade em Jacutinga (SP); e a ampliação 
da fábrica em Sumaré (SP). Com investi-
mento inicial de R$ 15 milhões, a nova uni-
dade deve ampliar em 20% a produção, que 
em 2012 foi de quase 2,4 mil equipamentos 
rodoviários. Além disso, a empresa incre-
mentará sua produção na ampliação da 
fabrica em Sumaré, que será de 34 mil m². 

utilizam os veículos como ferramenta 
para o trabalho. O Novo Master apre-
senta quatro versões (Minibus, Furgão, 
Chassi-Cabine e Vitré) e o Kangoo está 
disponível em duas versões de série, 
com e sem porta lateral, e duas opções 
de transformações. Entre os destaques 
da Renault na Fenatran 2013 também 
esteve o Kangoo Z.E., furgão 100% 
elétrico

FENATRAN
EXPERIENCE

Continuando o suces-
so da edição passada, 
o evento recebeu, pela 
segunda vez, nas insta-
lações do sambódromo, 
a Fenatran Experience, 
com o test drive de ca-
minhões. Foram mais de 
5 mil testes drives rea-
lizados. O objetivo da 
atração foi levar uma 
experiência única aos vi-
sitantes para testarem os 
modelos mais modernos 
de caminhões. No mesmo 
cenário, o caminhoneiro 
pode pilotar, tirar suas 
dúvidas e ver qual ca-
minhão se encaixa mais 
com a sua necessidade.

A Metro-Shacman apresentou sua linha 
de caminhões Shacman. Entre os mo-
delos, o cavalo mecânico TT 385 4x2, 
o TT 385 6x4, o LT 385 6x4 (cabine-
-chassi) e o TT 420 6x4, com 420 cv de 
potência. Além dos veículos importa-
dos para venda no mercado brasileiro, a 
Metro-Shacman apresentou o protótipo 
do primeiro Shacman com sistemas e 
componentes produzidos no Brasil, fru-
to da parceria com mais de 40 empresas 
brasileiras que participam do processo 
de nacionalização, o Shacman TT 440 
6x4,  com 440 cv de potência.

çamento para meados de 2014. O veí-
culo, perfeito para operações de longas 
distâncias, será o mais potente de toda 
a linha.

tregue pelo presidente David Abramo 
Randon, a Ricardo Hungaro, presiden-
te do Grupo Hungaro. Especializada 
em transportes de granéis, a empresa, 
cliente  Randon desde 1990 e instala-
da em Maringá/PR, conta com mais de 
1500 equipamentos somente da marca 
Randon, o que a coloca entre as três 
maiores frotas de graneleiro do Brasil.

BRIDGESTONE
As novidades da Bridgestone para a 
Fenatran foram os pneus Bridgestone 
R258, indicado para estradas de curta 
e longa distância, o pneu M840 para 
atender o segmento de caminhões em 
percursos mistos de curtas e médias 
distâncias e o Firestone FS400, para 
percursos em rodovias pavimentadas 
de médias e longas distâncias. 
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O Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) passou a ser 
obrigatório para todas as transportadoras desde o último dia 1º de 
dezembro. A finalidade do uso do Conhecimento Eletrônico é ace-
lerar o procedimento e trazer maior segurança na troca de infor-
mações por meio do documento. Com isso, o motorista, nos postos 
de fiscalização interestaduais, bastará mostrar uma impressão do 
CT-e que o fiscal localizará o registro da viagem e dados referentes 
à venda das mercadorias. Mas no caso do transportador autônomo 
será necessário que as informações sobre vale-pedágio também 
sejam inseridas no Conhecimento Eletrônico, assim, outros órgãos 
como a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) po-
derão fiscalizar se o embarcador está pagando a tarifa do pedágio.

Além de estar credenciada para emitir o CT-e junto à Secretaria 
da Fazenda da Bahia, a transportadora deve se inscrever nas de-
mais unidades da federação onde opere, bem como possuir certifi-

cado digital emitido por Autoridade Certificadora autorizada pelo 
ICP-BR, adaptar seu sistema de faturamento para a emissão do 
novo documento eletrônico ou – em se tratando de empresa de 
pequeno porte – utilizar o Emissor de CT-e.
MDF- e
As empresas de transporte de cargas fracionadas – aquelas cujo 
caminhão realiza o transporte com cargas de dois ou mais clientes 
simultaneamente – devem aproveitar até o final de 2013 para se 
adequar à nova exigência fiscal, o Manifesto Eletrônico (MDF-
-e). O documento, que passa a ser obrigatório a partir do dia 1º de 
janeiro de 2014, tem como principal finalidade substituir o for-
mulário Modelo 25, facilitando o registro em lote de informações 
fiscais em trânsito e apressando a identificação das unidades de 
carga, além de demais características do transporte durante as vis-
torias nos postos fiscais.

    Transportadora é obrigada a emitir CT-e e MDF-e

Contran obriga uso de lona
Transportadores de materiais sólidos a granel não podem mais 

trafegar sem lonas ou dispositivos similares para proteger a car-
ga. A norma foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito- 
Contran, por meio da Resolução nº 441/2013. O objetivo é evitar 
o derramamento de cargas nas vias e, consequentemente, prevenir 
acidentes e danos a outros veículos e pedestres.

A resolução vale para o transporte de cargas como cereais, 
areia, minério, fertilizantes, entre outros. Quem não respeitar a 
regulamentação e transportar cargas a granel sem o devido en-
lonamento cometerá uma infração grave e receberá multa de R$ 
127,69, além de perder cinco pontos na carteira de habilitação e ter 
o veículo retido para regularização.

O estado geral das rodovias brasileiras teve uma piora no últi-
mo ano. De acordo com a Pesquisa CNT de Rodovias 2013, 63,8% 
da extensão avaliada apresentam alguma deficiência no pavimen-
to, na sinalização ou na geometria da via. Em 2012, o índice havia 
sido de 62,7%. Também aumentaram os pontos críticos, passando 
de 221 para 250. São consideradas como pontos críticos situações 
que trazem graves riscos à segurança dos usuários, como erosões 
na pista, buracos grandes, quedas de barreira ou pontes caídas. 

Esta é a 17ª edição da Pesquisa CNT de Rodovias e foram 
avaliados 96.714 km em 30 dias de coleta em campo. São pesqui-
sadas toda a malha federal pavimentada e as principais rodovias 
estaduais. 

De acordo com o presidente da CNT, senador Clésio Andrade, 
os números mostram a necessidade urgente de aumentar os inves-
timentos nas rodovias brasileiras, principalmente em duplicação. 
“O governo tem uma dificuldade gerencial. Muitos projetos não 
saem do papel. Há um excesso de burocracia. Os investimentos 
precisam ser ampliados de fato para que o Brasil possa melhorar 
sua competitividade”, diz o senador. 

  A Pesquisa CNT de Rodovias é uma importante ferramenta 
para se conhecer melhor o perfil da malha rodoviária, para saber 
quais são os principais problemas e, assim, incentivar o investi-
mento adequado nas políticas públicas que garantam um trans-
porte de qualidade. É a maior avaliação nacional de infraestrutura 
rodoviária realizada no país. 

63,8% das rodovias brasileiras apontam problemas
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Coluna Jurídica

O Conselho Nacional de Trânsito - Contran prorrogou até o final de 
junho de 2014 a tolerância máxima de 7,5% sobre os limites de peso 
bruto transmitido por eixo de veículo à superfície das vias públicas. 
De acordo com um estudo do Grupo de Trabalho Interministerial de 
Estudos sobre Peso e Eixo do Contran, o recomendado seria apenas 5% 
de tolerância. No entanto, para a Associação Nacional do Transporte de 
Cargas e Logística - NTC&Logística, o mais indicado é que a tolerân-
cia seja de 10%.

As concessionárias que administram as rodovias explicam que um 
trecho de estrada projetado para durar de cinco a seis anos, tem seu 
tempo de vida reduzido por conta de excesso de carga. Isso gera custos 
tanto para a empresa que administra a rodovia quanto para os usuários. 
Além disso, o excesso de peso reduz a vida dos pneus, freios e outros 
itens do caminhão, além de afetar a segurança, já que veículos muito 
pesados estão mais sujeitos a sofrer acidentes.

As cargas perigosas poderão ser rastreadas por satélite. É o que 
prevê o projeto (PLS 166/2012) aprovado pela Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) no 
último dia 03 de dezembro.  O texto obriga a utilização desse sis-
tema de rastreamento nos veículos utilizados para o transporte de 
cargas perigosas, impondo ao transportador desse tipo de carga a 
utilização permanente do rastreio.

O projeto também passa a exigir o rastreamento por satélite no 
transporte de produtos radioativos. A proposta é da senadora Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM), que acredita que as cargas perigosas são as 
que podem provocar acidentes, danificar outras cargas ou os próprios 
meios de transporte ou, principalmente, gerar riscos significativos à 
saúde ou à vida. “É o caso de explosivos e corrosivos, assim como 
de substâncias inflamáveis, oxidantes, infecciosas ou radioativas. Por 
isso, é importante acompanhá-las durante o transporte para agir rapi-
damente diante de qualquer imprevisto”, explica.

Contran prorroga tolerância de peso

Cargas perigosas poderão ser 
rastreadas por satélite

O “NOVO” ITIV E A  
PRESUNÇÃO DA MENTIRA!!

(*) Marcelo N. Nogueira Reis

Dentre as centenas de tributos existentes no País há o conhecido ITIV (Im-
posto sobre a Transmissão Inter Vivos de bens Imóveis), também chamado  de 
ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis) em alguns Municípios, e o 
pagamento deste imposto se dá com a Transmissão de propriedade de um imóvel. 
A operação mais conhecida, para pagamento deste imposto, é a compra e venda 
de imóveis, que acontece todos os dias. A base para cálculo do ITIV, legalmente, é 
o valor venal(valor de mercado) e nestas operações de compra e venda, é o valor 
da operação, ou seja, o valor da venda, que foi declarado na Promessa, no regis-
tro imobiliário e na Declaração de Imposto de Renda tanto do vendedor quanto 
do comprador. Assim, conforme consta do próprio Código Tributário Municipal 
(Lei nº. 7.186/2006), em seu art. 116, inc. I, nas transmissões em geral, a base 
de cálculo do ITIV “é o valor dos bens ou direitos transmitidos”, e este valor, 
obviamente, é aquele que consta dos documentos da operação, declarado pelas 
partes. Se o imóvel é vendido por R$ 100 mil, esta é a base para cálculo do ITIV, 
e sempre foi pago assim. Caso a Prefeitura discordasse deste valor, teria o direito 
de impugná-lo, para buscar o valor efetivo de mercado, e com isto se iniciaria um 
procedimento de acertamento de valor. Ou seja, a presunção SEMPRE FOI pela 
verdade das declarações, considerando como corretos os valores informados pelas 
partes nas operações de compra e venda. E não podia ser diferente, pois todos 
devem ser considerados inocentes, até prova ao contrário.

Mas tudo isto mudou com aprovação da Lei nº. 8.421/2013, conhecida como 
a “Reforma Tributária Municipal”, pois agora, depois desta Lei, para cálculo do 
ITIV, o valor venal será aquele ARBITRADO PELA PREFEITURA, independen-
te do efetivo valor da operação de compra e venda. Com esta nova Lei é a Prefei-
tura quem diz quanto vale cada imóvel localizado em Salvador, e os tais valores 
já estão até no site da SEFAZ, para quem quiser pesquisar. E aquela presunção da 
verdade, que existia antes, foi totalmente invertida, pois agora a presunção é da 
mentira, ou seja, pouco importa para Prefeitura o valor real da operação, pois para 
pagamento do ITIV a base será o valor por ela arbitrado, que consta do seu site, a 
não ser, é claro, que o “valor dela” seja menor que o da operação. Se o valor real 
for MAIOR, então não vale, é desprezado, como se falso fosse, e então vale o da 
SEFAZ. Engraçado, não é? E o pior é que ninguém mais consegue pagar o ITIV se 
não for via site da SEFAZ, indo no “passo a passo”, e obviamente TRAVANDO a 
operação se a base de cálculo for menor do que o valor “encontrado”pela SEFAZ.

Está tudo errado!! Valor venal obviamente é o VALOR DE VENDA DO 
IMÓVEL, como já sacramentado pelo Judiciário há muito tempo, e não o valor 
que a Prefeitura ACHA que vale o imóvel. Não adianta alterar a Lei neste particu-
lar, pois o Código Tributário Nacional já determina que a base de cálculo é o valor 
venal e o Judiciário entende que este é o valor real da operação. Esta presunção 
de que todos são mentirosos não pode prevalecer!! Deve merecer fé aquilo que 
pelo vendedor e comprador está declarado na Promessa de Compra e Venda, ou 
na Escritura e na Declaração de Imposto de Renda. O que a Prefeitura criou agora 
foi uma espécie de coação  indireta, materializada no Decreto nº. 24.058/2013 e 
na Instrução Normativa SEFAZ nº. 2/2013, estabelecendo inúmeras dificuldades 
para se pagar o imposto, especialmente se alguém se ousar a discordar do valor 
venal ARBITRADO por ela. Neste caso(de o valor real da compra ser inferior ao 
arbitrado pela SEFAZ), pode se preparar o contribuinte para enfrentar um tortu-
oso e difícil caminho, pois não vai conseguir pagar seu ITIV na hora, e terá que 
ingressar com processo administrativo requerendo avaliação especial do imóvel, 
e aí já se sabe o problema que enfrentará para PROVAR QUE NÃO MENTIU. Se 
o valor do imóvel for superior a 300 mil, o problema será muito maior, pois a lista 
de documentos para apresentar à SEFAZ aumenta muito. E tudo isto é proposital, 
pois o que quer a SEFAZ é que o contribuinte desista deste tipo de discussão e 
aceite pagar o ITIV em cima do valor arbitrado no site, deixando de lado o valor 
real da operação, pois assim simplifica e ele pode concretizar a compra do imóvel. 
Ou seja, é aquela velha estória de se criar dificuldades para se obter as facilidades.

Para mim está tudo errado, como já disse, e mais uma vez nos deparamos com 
a presunção por parte do Fisco de que todos nós somos mentirosos e fraudadores. 
Não aceito isto, e caso eu venha a adquirir um imóvel não me submeterei a esta 
nova regra da Prefeitura. Pagarei meu ITIV, como sempre fiz, sobre o valor efetivo 
da operação, e não sobre o valor que a SEFAZ acha que vale o imóvel. Se, por 
conta da nova legislação, não me deixarem pagar o valor devido, então buscarei o 
Judiciário para depositar judicialmente a diferença. Simples assim!!
          

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

TRANSPORTES DE 
PRODUTOS QUÍMICOS/

PETROQUÍMICOS
E CONTEINERES

 POR TODO O BRASIL

TEL. (71) 3625.7400
www.concordiatranspor tes.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
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MÃO DUPLA

ANIVERSARIANTES

O portal de transporte e logística
www.transportedigitalnews.com.br

JANEIRO
05 – Áureo A Silva – AAS Equip e Logística Ltda
10 – Maria Ines R Mesquita – Modular Transpor tes
11-  Enéas B Lima – Doc Express
12 – Mauro Massani – Cerama Transpor tes 
14 – Samia Najar Lee – Rajan Transp. Com. Ind. Ltda.
14 – Antonio A Freitas – Rafer Transp Rod. Carg Ltda. 
18 – Paulo Geovani S. Amorim – Transpor tadora Melo Ltda.
25 – Raphael Della Volpe Filho – Transp. Della Volpe Ltda.
28 – Simone C Ar thuso – Treviso Serv Constr Locação Ltda.
30 – Ruy Argeu A. Andrade – Transbahia Transp. Ltda.
31 – M Fernanda Simões – Locar Nordeste Transp. Guindastes 

FEVEREIRO
02 – Gércio Carvalho Jr – MC Transp Com e Repr. Ltda
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 – Transpor tes Mann Ltda
06 – Renato Massari – Cerama Transpor tes Ltda.
07 – Augusto César T. Baião – Wilson.Sons Logística Ltda
10 – Rogério L Caetano Fº – Concórdia Transp. Rodov. Ltda.
10 – Demir Lourenço Junior – Wilpor t Oper. Por tuários S/A.
16 – Marina M Patrus – Patrus Transp Urgente Ltda
16 – Fábio Silva Garrido – Doc Express
19 – Ciro C L Carvalho – PoloServ Tecnologia e Adm Ltda.
21 – Silvio D Carneiro Oliveira – SS Motos 
22 - Miriangela S Souza – Transpor tes Miller Ltda.
23 – Cláudio Henrique – Braspress Transp Urgentes Ltda.
27 – José Reginaldo G. Melo – Transp. Melo Ltda.

MARÇO
01 – Nestor Vieira Santos Fº - Transpioneira Transpor tes
03 – Manoel L Pinto – RGS Serviços Transp Aéreo Ltda.
05 – Rogério de Souza – Bahia Xpress Logistica Ltda.
06 – Tescon Nogueira – Transtap Transpor te Ltda.
11 – Alita L.A.Mar tins – Djam Transpor tes e Serv. Ltda.
21 – Osni Roman – Coopercarga
22 – Paulo Rober to C Santos – Pam Transp Cargas Ltda
23 – Maria Massari – Cerama Transpor tes Ltda.
25 – Maria A Melo Pereira – Fedex Brasil Log e Transp. Ltda.
27 – Túllio Tossatti – Tuna Comercio Téc. Veíc. Ltda.

Cerca de 1.000 pessoas, entre empregados, empresários e líde-
res sindicais do setor de transporte rodoviário de cargas, prestigia-
ram a etapa final do IV Campeonato de Futebol Society, no último 

SIALOG EM SALVADOR
Durante workshop realizado no dia 08 de outubro, nas instalações do Sest Senat , em Salvador, a Sialog Software Solution 

empresa especializada no desenvolvimento de softwares para empresas de transportes e logística iniciou um canal de representação 
na capital baiana e abordou o tema Novas Regras, Riscos e Vantagens na emissão do CT-e. De acordo com Paulo Picello, diretor 
comercial da Sialong, a empresa espera aumentar seu market share no nordeste, região que é polo logístico de grande expressão 
no país. 

OUTUBRO ROSA
A fim de ampliar conhecimentos sobre a saúde do 

trabalhador do setor de transporte de cargas da Bahia, 
a Federação Interestadual dos Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários da Região Nordeste – FIT-
TRN em conjunto com o SINDICAR e o SETCEB, 
realizaram no dia 30 de outubro, a palestra Outubro 
Rosa – Programa Saúde da Mulher, cujo tema abor-
dado foi o Câncer de Mama. Ministrada pela equipe 
de profissionais da Faculdade Dom Pedro I, a palestra 
foi realizada no auditório do SETCEB.

SALVADOR GANHA MEMORIAL 
DO TRANSPORTE 

 A unidade Gontran Guimarães Neto do SEST 
SENAT, em Salvador, abriu as portas do Memorial 
Educativo do Transporte para visitação pública. Com 
o objetivo de divulgar a história do transporte, disse-
minar os serviços assistenciais do setor e contribuir 
na educação do trânsito para crianças, tema trans-
versal da educação fundamental, conforme a LDB nº 
9.394 de 20/12/1996, o memorial expõe miniaturas 
de veículos de passeio, ônibus, caminhões, além de 
fotografias. Durante a visita, os interessados poderão 
conhecer os primórdios do transporte através da des-
crição da história, desde a utilização da carroça até 
os dias atuais, bem como interagir, através de jogos 
educativos sobre o trânsito. O Memorial pode receber 
até 20 pessoas por visita, que poderão ser agendadas 
diretamente na unidade. 

NOVEMBRO AZUL
“A saúde do homem” foi o tema do workshop 

que abordou entre outros temas, o câncer de próstata. 
Ministrada no dia 27 de novembro, por profissionais 
da Faculdade Dom Pedro I, a palestra enfatizou que o 
diagnóstico precoce permite salvar milhares de vidas. 
O tema “Do beber social ao alcoolismo”, ficou a car-
go da assistente social, especialista em família e em 
dependência química, Andrea Lima, que em seguida 
apresentou a campanha “Aposte num olhar diferente”, 
projeto que depende da parceria entre empresários e o 
Centro de Convivência Ponto de Encontro, unidade 
mais nova das Obras Sociais Irmã Dulce. Participa-
ram do evento, empresários e trabalhadores das em-
presas de transporte de cargas da Bahia.

CONGRESSO FENASDETRAN 
O VIII Congresso Brasileiro Trânsito e Vida - 

CBTV e o IV Congresso Internacional Trânsito e Vida 
– CITV foram encerrados no dia 01 de novembro, com 
o pedido ao Poder Público, de que sejam colocadas fotos 
de tragédias do trânsito nos rótulos de bebidas alcoólicas.

Para Mario Conceição, presidente da Federação 
Nacional das Associações de DETRAN - FENASDE-

TRAN, promotora dos eventos 
realizados entre os dias 30 de 
outubro a 01 de novembro, em 
Salvador, com o tema 3º Ano 
da Década Mundial de Ações 
de Segurança no Trânsito, não 
existe pena de morte nas leis 
brasileiras, mas no trânsito ela 
já foi decretada. “Este evento foi 
um grito de alerta para que toda 
a sociedade se comprometa em 
preservar e salvar vidas”. 

EXPLORAÇÃO SEXUAL NAS BRs
Um estudo da Polícia Rodoviária Federal constatou a 

existência de 1.776 pontos de risco de exploração sexual nas 
BRs. A região campeã de casos é a Centro-Oeste, com 398 
pontos mapeados; a rodovia que lidera o ranking é a BR-230. 
De acordo com o levantamento, a região Nordeste é a segunda 
na lista de pontos de risco, com 371 casos, seguida do Sudeste 
(358), Norte (333) e Sul (316). Além da BR 230, são conside-
rados pontos de maior incidência a 116 e 101. 

IV CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY FOI UM SUCESSO
dia 15 de dezembro, nas instalações do Sest 
Senat, em Simões Filho.  Das 18 equipes que 
participaram do campeonato, a DHL se con-
sagrou campeã. O segundo lugar ficou para a 
Brasquímica, o terceiro para a Transvalente e 
o quarto para a Expresso BR.

Após a partida decisiva os vencedores 
receberam troféus e medalhas e participaram 
da festa de confraternização dos empregados, 
realizada na mesma data e local.

O IV Campeonato de Futebol Society e 
a festa de confraternização dos empregados 
do setor foram promovidas pelo Sindicato dos 
Trabalhadores em Transporte 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.

VITÓRIA DA CONQUISTA SEDIARÁ PARQUE LOGÍSTICO 
A cidade de Vitória da Conquista, localizada no sudoeste baiano, sediará o Parque Logístico do Sudoeste (PLS), com investimento 

de R$ 106 milhões.  Com início das obras previsto para fevereiro do ano que vem e conclusão até dezembro do mesmo ano, o empre-
endimento irá atender as necessidades de empresas de logística, prestação de serviços, comércio, atacadistas, distribuidoras e indústrias 
não poluentes. Além disso, conta com lotes destinados à construção de pousada, posto de gasolina, central de serviços e centro comercial.

O PLS está localizado cerca de 2,6 quilômetros do novo aeroporto da cidade e a 1,8 quilômetro do Anel Viário, promovendo a 
integração entre os meios rodoviário e aéreo, no transporte e distribuição de cargas. 
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CCPI
Comissão de 
Conciliação 

Prévia 
Intersindical 

do Transporte

CCPI PLANTÃO 
JURÍDICO 
SETCEB
 ÁREA 

TRABALHISTA

(71) 3243.3606

Quintas-feiras 
8h00 às 12h00

juridico@setceb.com.br 
(71) 3525.0788

Com o objetivo de retirar 30 mil caminhões antigos das estradas a cada 
ano e ainda dar mais fôlego à recuperação do mercado de veículos comerciais, 
entidades da indústria e de setores ligados ao transporte rodoviário de carga 
levaram ao governo uma proposta de renovação de frota no país.

A ideia inclui crédito fiscal e facilitação no acesso a linhas especiais de fi-
nanciamento para compra de caminhões, inspirando-se em programas regionais 
do tipo já em vigor em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Na sequência, 
o plano nacional evolui para a modernização das frotas circulantes de ônibus e, 
numa terceira etapa, de automóveis de passeio.

A proposta prevê a concessão de um crédito tributário de R$ 30 mil ao ca-
minhoneiro autônomo que entregar seu caminhão com mais de 30 anos de uso 
a um centro de reciclagem, onde a carcaça do veículo será destinada a sucate-
amento para, posteriormente, ser aproveitada na produção de aço. Esse crédito 
poderá ser usado como entrada na aquisição de um caminhão novo, ou com, no 
máximo, dez anos de uso. Na transação, o caminhoneiro também terá direito a 
condições especiais de financiamento - com juros baixos e prazos longos - do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

PLANO PARA RENOVAÇÃO DE 
FROTA DE CAMINHÕES

SPRINTER
Com base no maior e mais completo portfó-
lio de furgões, chassis e vans do mercado 
brasileiro, formado por 50 modelos, a 
Sprinter da Mercedes-Benz tem se des-
tacado exemplarmente pela oferta de so-
luções inovadoras e customizadas para 
uma ampla diversidade de aplicações. 
Devido ao reduzido custo operacional e 
ao excelente padrão de custo/benefício, a 
Sprinter colabora em um novo momento 
do empreendedorismo no País, agregando 
disponibilidade e uma imagem altamente 
positiva para quem atua no transporte de 
carga e passageiros, bem como no co-
mércio e prestação de serviços, como por 
exemplo, salão de beleza, temakeria, bar, 
restaurante, choperia, pet shops, etc.

NOVO KA CONCEPT
O novo Ford Ka Concept é uma 
nova geração de hatch compacto 
elegante, com design arrojado, en-
genharia avançada e tecnologias 
inovadoras e antecipa uma nova op-
ção para os consumidores urbanos 
do segmento de entrada no Brasil, 
além de outros mercados-chave em 
todo o mundo. "O País está total-
mente integrado à nossa estratégia 

PASTRE
Três novos modelos de implementos rodoviários ainda sem similares no Brasil, fo-
ram apresentados pela Pastre durante a Fenatran deste ano: a caçamba basculante 
trilateral, o semirreboque multisider e o semirreboque transporte de pás eólicas. 

PIRELLI
A Pirelli lançou a plataforma de serviços Fleet Solution, um pacote completo de 
apoio às frotas com foco em sustentabilidade e redução de custos operacionais. 
O Fleet Solution é composto por dois sistemas: o Cyber Fleet é um sistema que 
monitora constante e automaticamente a pressão e a temperatura dos pneus de 
carga por meio de um sensor instalado no próprio pneu e o Fleet Check é uma 
ferramenta eletrônica utilizada pela força de vendas da Pirelli composta de leitor 
de pressão e profundidade da banda de rodagem e um software elaborados para 
coletar os dados relativos. 

ROSSETTI
Novos implementos rodoviários da Rossetti foram apresentados durante a Fenatran, 
dentre eles o semirreboque “Vanderleia” com capacidades de 20m a 46m cúbicos 
para atender as plantas de mineração e construção e o rodotrem que pode levar até 
74 toneladas de peso bruto total. 

TRANSIT GLOBAL
A Fenatran foi palco da pré-estreia da 
nova geração global da Transit, mostrada 
na versão Furgão. A linha chega ao Brasil 
em 2014 totalmente renovada no design, 
motorização e equipamentos para continu-
ar a ser a líder mundial em produtividade, 
economia e eficiência. Considerada a linha 
de vans mais moderna e segura do merca-
do, a Transit é líder de vendas na Europa 
há décadas, além de outras regiões.

BIODIESEL B20
A nova motorização preparada para 
funcionar com combustível B20 (die-
sel com adição de 20% de biodiesel), 
que passa a equipar todos os cami-
nhões da linha Cargo 2014, foi apre-
sentada pela Ford durante a Fenatran 
2013. Como se trata de um combustí-
vel limpo, o seu uso em motores die-
sel convencionais traz uma redução 
substancial no nível de monóxido de 
carbono e hidrocarbonetos não quei-
mados em comparação com o diesel 
mineral. De acordo com a montadora, 
a possibilidade de abastecer o cami-
nhão com combustíveis que tenham 
até 20% de biocombustível na mistura 
é mais avanço da linha Cargo. É uma 
opção ecológica que dá mais liberdade 
de escolha ao transportador. O biodie-
sel pode ser produzido a partir de óle-
os vegetais, como girassol, mamona, 
soja, babaçu e demais oleaginosas, ou 
gorduras animais, através de um pro-
cesso químico que remove a glicerina 
do óleo. Por ser renovável,  biodegra-
dável, não tóxico e praticamente livre 
de enxofre e aromáticos, é considera-
do um combustível ecológico.

•  Em casa, Maria reza. Na estrada, Mercedes Benze.
•  Melhor atrasar a entrega do que chegar adiantado no
    outro mundo.
•  Dinheiro de motorista é como milagre: dizem que exis
    te, mas não se vê.
•  Promessa é dúvida, promissória é dívida.

WABCO
A aplicação obrigatória do ABS em todos os veículos produzidos no Brasil, a partir 
de 2014, cria oportunidades para uma série de inovações tecnológicas que redu-
zem custos operacionais e aumentam a segurança de ônibus, caminhões e semir-
reboques. Baseando-se nessa premissa, a Wabco, líder global em tecnologia apre-
sentou na Fenatran 2013, produtos de sua linha de sistemas de freio antitravamento 
(ABS), que atendem a legislação.

de crescimento global, estamos empenhados em trazer para cá produtos de clas-
se mundial e também em ajudar a região a criar veículos globais para o resto do 
mundo”, disse Bill Ford, presidente do Conselho Mundial da Ford, durante o 
evento de apresentação do novo conceito, no Complexo Industrial Ford Nordes-
te, em Camaçari, no dia 13 de novembro.



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

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

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

Clube de Logística Bahia e Sergipe - 
Câmara Técnica

Comjovem - Comissão de Jovens 
Empresários e Executivos da Bahia

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

Emissão Certificado Registro Nacional 
do Transportador Rodoviário de 
Cargas - RNTRC

Convênio NTC&Logística e 
ICMS/SEFAZ-BA

 

 
 

Convênio de Assistência Médica 

Seguro de Vida em Grupo

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

Balcão de Empregos (indicando 
candidatos qualificados).

Jornal Bahia Transporte com edição 
trimestral.

Jantar de Confraternização final de ano.

Treinamentos, Cursos e Seminários.

Descontos em palestras, cursos,  etc.

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


