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Transportadoras baianas 
reajustam salário em 9%

Desde o dia 1º de 
maio, os 
empregados das 
empresas de 
transporte de cargas 
da Bahia estão
 recebendo seus 
salários com 9,0% 
de aumento. Saiba 
mais detalhes na 
página 3.

      As empresas terão o prazo de noventa 
dias para se adaptar às novas regras trazidas 
pela Lei 12.619/12, que regula a profissão 
do motorista, publicada no Diário Oficial da 
União no último dia 02 de maio e que provo-
ca grande repercussão no setor de transporte 
de carga. Confira na página  7

Empresas terão 90 dias 
para se adaptar à nova lei 

que regula a prof issão 
do motorista

- Comjovem Bahia 
conta com novos 
coordenadores. Pág. 7

- Tarifas de pedágio 
na Bahia foram 
reajustadas. Pág. 6 

- SETCEB apoia 
Campanha de 
Enfrentamento à 
Exploração Sexual 
Infanto-Juvenil.
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- SEFAZ-BA dá início 
à operação de 
controle do trânsito de 
mercadorias. Pág. 4

- TRC perde 
empresários que
lutaram pelo setor. 
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- Movesa completa 40 
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- Abertas inscrições 
para o concurso 
Melhor Motorista de 
Caminhão do Brasil. 
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- Pesquisa CNT 
avaliará mais de 94 
mil km de rodovias.
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      O Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan, CEDECA-BA, 
lançou no mês de junho, uma campanha publicitária, com o objetivo de conscientizar 
sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias baianas. 
     A campanha, que teve um pré-lançamento no dia 18 de maio e conta com o apoio 
do SETCEB – Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Estado da Bahia, 
começou a ser veiculada no dia 19 do mesmo mês, propõe aos baianos que denunciem 
os infratores através do Ligue 100, o Disque Direitos Humanos, coordenado pela Se-
cretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Com a mensagem “Tráfico 
e exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes nas estradas é crime”, a 
campanha consta de peças para exibição na TV, rádio, outdoor e mídias digitais.
     Ações complementares como a distribuição de folhetos nos pedágios da ViaBahia, 
postos de gasolina, hotéis e motéis e bares de beira de estrada, além de exibição de 
banners nos postos fortalecem a campanha. Para ir além, os frentistas, numa iniciativa 
do Sindicombustíveis-Ba, participaram de reuniões de treinamento para conhecer as 
peças publicitárias, objetivos da campanha e conscientização em torno da gravidade 
do problema e de como eles podem contribuir e denunciar.

SETCEB apoia campanha “Tráf ico e exploração sexual e comercial de 
crianças e adolescentes nas estradas é crime”

        Nosso setor de transporte de cargas parece que nas-
ceu mesmo para sofrer. Não bastasse a aberração da Por-
taria da Agência Nacional do Transporte Terrestre - ANTT 
no ano passado, criando as famosas agências financeiras 
de pagamentos de fretes, renegando até o pagamento em 
cheque nominal ou dinheiro direto aos caminhoneiros 
prestadores de serviços de transporte, vem agora a Lei 
12.619/12, fazendo com que estes mesmos caminhoneiros 
fiquem parados à beira das estradas pelo período de onze 
horas, esperando A BANDA PASSAR. 
      É um absurdo que se aprove a interjornada de onze 
horas para motoristas empregados ou não em empresas 
de transporte. Sabendo que nosso país possui dimensão 
continental e que em muitas estradas não existem postos 
de combustíveis e quando existem, possuem somente uma 
bomba de abastecimento e borracheiro. Mas mesmo as-
sim, o motorista é obrigado a ficar pelo período de onze 
horas PARADO. 
       O que não dá para entender é que se uma Lei resol-
vesse o problema de acidentes nas estradas, com os ônibus 
não teriam acidentes, pois há muito tempo que os mesmos 
já contam com um regulamento próprio de revezamento de 
motoristas a fim de não ocasionar o excesso de jornada, 
prática essa que também não aprovamos. 

      Ao dar tratamento do motorista de estrada igual aos 
funcionários de escritório das empresas, a Lei 12.619/12 
caiu no seguinte erro: os funcionários das bases das em-
presas tem a mesma interjornada de onze horas, porém 
residem perto das empresas e levam em torno de uma hora 
para chegarem ao trabalho e mais uma hora ao se dirigi-
rem de volta para suas casas. Ao passo que o motorista 
terá que ficar onze horas parado, contando o tempo da 
hora da parada do seu caminhão e com isto se estressando 
ainda mais.
       Logicamente que nosso setor acreditava que o Gover-
no fosse se responsabilizar em construir abrigos adequa-
dos para os motoristas. Porém, quem acreditava que isto 
iria acontecer, parece que até hoje acredita em CEGO-
NHA.  Parece brincadeira.
     O que mais nos surpreende é que se para o motorista 
autô nomo a interjornada pode ser de nove horas, qual 
a razão de ser de onze horas para os motoristas que tra-
balham nas empresas de transporte? Pelo menos teriam 
que ter o mesmo tratamento, ou seja, nove horas, sendo 
que estas duas horas de diferença, seriam descansadas ao 
longo das demais horas. 
      Esta é a razão de que os autônomos estão irados com 
suas representações. A discussão tanto do Código Identifi-
cador da Operação de Transporte - CIOT como desta Lei, 
se deu em meia dúzia de dirigentes sindicais de autônomos 
e a maioria de líderes que não são mais caminhoneiros há 
anos e não sabem mais o que é trabalhar nas estradas.
      E o pior disso tudo, é que algumas entidades do setor 
estão aplaudindo...
    Só nos basta esperar para ver os próximos capítulos 
para o nosso setor. 
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Transportadoras baianas 
reajustam salário em 9%

  esde o dia  1º de maio,  os  empregados  das  empresas
  de transporte de cargas da Bahia estão recebendo seus
 salários com 9,0% de aumento. Este acordo foi feito 

entre o SETCEB e a Federação dos Trabalhadores que representa 
todos os sindicatos da categoria. Com o aumento salarial, os mo-
toristas que trabalham em veículos transportando carga seca com 
capacidade até 6 toneladas passaram a receber R$ 905,00, acima 
de 6 até 15 toneladas, R$ 1.042,00 e  acima de 18 toneladas, R$ 
1.244,00. Os motoristas que trabalham em veículos, transportan-
do carga líquida inflamável, químicos e petroquímicos a granel 
até 6 toneladas passaram a receber R$ 921,00, acima de 6 até 15 
toneladas, R$ 1.061,00 e acima de 18 toneladas, R$ 1.270,00. O 
motorista operador de guindauto e o operador de guindaste não 
rodoviário terão como salário base o valor de R$ 1.135,00, en-
quanto que o operador de guindaste rodoviário, o salário base de 
R$ 1.231,00.  

     Desde o dia 1º de 
maio os motoboys tam-
bém tiveram reajuste no 
salário, quando passaram 
a receber R$ 675,00 por 
mês. Além do aumento 
do salário, foi acordado o 
valor de R$ 405,00 para 
aluguel da motocicleta.

      O ajudante de carga seca passou a receber R$ 670,00, o confe-
rente R$ 705,00 e o operador de empilhadeira R$ 905,00. Para as 
demais funções inclusive empregados em escritório das empresas 
do segmento econômico, vendedores e outros não beneficiados 
pelo salário normativo/piso, foi assegurada a correção de 9,0% 
(nove por cento) a ser aplicada em 1º de maio de 2012, indepen-
dente da faixa salarial em que estejam enquadrados, sobre os salá-
rios praticados até 30 de abril de 2012. Poderão ser compensadas 
todas as antecipações, compulsórias e espontâneas concedidas 
desde maio de 2011 a abril de 2012, exceto os aumentos oriundos 
de promoção, aumentos reais convencionados formalmente, equi-
paração salarial, transferências e término de aprendizado.
        Adicional de Função: 
     O empregado que exercer a função de motorista de veículo 
denominado “BITREM” (cavalo mecânico e dois semi-reboques) 
receberá adicional de função correspondente a 10% (dez por cen-
to). O motorista que dirige “TREMINHÃO” (cavalo mecânico e 
três sem-reboques) receberá adicional de função correspondente 
a 20% (vinte por cento) do piso salarial estipulado para motorista 
de carreta. Em ambos os casos já está incluído o repouso semanal 
remunerado. 

TRC perde empresários que lutaram pelo setor

Gontran Guimarães Netto

      O setor de transporte rodoviário de cargas perdeu 
nos meses de maio e junho, dois empresários que 
lutaram mais de 50 anos pelo setor: Thiers Fattori 
Costa, ex-presidente da NTC&Logística e da CNT 
– Confederação Nacional dos Transportes, onde 
ocupava a posição de presidente de honra e Gontran 
Guimarães Netto, um dos fundadores do SETCEB – 
Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do 
Estado da Bahia.

Gontran Guimarães Netto
    A vida de Gontran no setor de transporte teve 
início ainda quando os maiores e mais modernos ca-
minhões tinham capacidade para comportar apenas 
sete toneladas. Começou sua trajetória como gerente 
procurador da Transportadora Glória e logo depois, 
em 1962 ele fundou junto com seu pai a J.S. Fonseca 
& Cia Ltda. 
      Desde 1960, antes ainda da criação do SETCEB, ele já era diretor 
secretário da Associação Profissional das Empresas de Transportes de 
Cargas do Estado da Bahia e em conjunto com outros empresários, 

em 1964 fundou o SETCEB, onde foi diretor se-
cretário até o ano de 2.000.
      De 1987 a 1992 Gontran atuou também como 
secretário da Federação das Empresas de Trans-
portes de Cargas do Nordeste. Além disso, foi 
representante da Associação Nacional dos Trans-
portes – NTC, nomeado pelo Ministério dos 
Transportes, no Conselho do Usuário da Rede 
Ferroviária Federal, e membro da Comissão de 
Transporte da Federação das Indústrias do Esta-
do da Bahia – FIEB, pelo período de três anos.
     Ele também ajudou a dar o pontapé inicial 
para a criação da Associação Profissional das 
Empresas de Transportes de Cargas de Feira de 
Santana e da Federação das Empresas de Trans-
portes da Bahia e Sergipe.
      Após 50 anos de luta pelo setor de transporte 

de cargas, o empresário se aposentou e recebeu uma justa homena-
gem quando se tornou patrono do Centro Assistencial e Profissional 
Integrado do Trabalhador em Transporte do SEST/SENAT, localiza-
do na Pituba, em Salvador.

“

PISO SALARIAL DE MOTOBOYS 
PASSOU PARA R$ 675,00
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     Teve início no mês de junho a Operação Mimoso do Oeste IV, 
que se estende até o mês de setembro. A ação, organizada pela 
Secretaria da Fazenda do Estado – Sefaz/BA, tem como objeti-
vo controlar o escoamento de grãos, além da entrada e saída de 
mercadorias da região Oeste da Bahia. Um total de 36 municípios 
foram abrangidos pela operação, entre eles Barreiras, Luiz Eduar-
do Magalhães, Bom Jesus da Lapa, Correntina e Santa Maria da 
Vitória.
     “ A região Oeste do Estado é a maior produtora de grãos da 
Bahia, com uma produção média de sete mil toneladas por ano, 
além de ser a porta de entrada de açúcar e álcool produzidos 
nos estados do Mato Grosso e Goiás”, explica Eraldo Santana, 
gerente de Fiscalização do Trânsito de Mercadorias da Sefaz.
     Só no ano passado a Mimoso do Oeste foi responsável pela recu-
peração de um pouco mais de R$12 milhões aos cofres estaduais e 
2046 autos de infração,  contudo o superintendente de Administração 
Tributária da Sefaz, Cláudio Meirelles, acredita que a grande contri-

     Em workshop realizado no início de abril deste ano, 
o Tecon Salvador apresentou para empresas de trans-
porte, carreteiros autônomos e representantes de expor-
tadores e importadores, o passo a passo para a liberação 
de containers marítimos tanto cheios quanto vazios. O 
motivo do encontro realizado no auditório da Compa-
nhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA, em 
Salvador, foi para alinhar diferentes entendimentos so-
bre avarias no container e custos de reparo. 
     Entre os presentes, ficou acertado que na saída de 

     A Companhia das Docas do Estado da Bahia – 
Codeba, responsável pela administração dos portos 
de Salvador, Aratu e Ilhéus marcou presença na 18ª 
Intermodal South America – Feira Internacional de 
Logística, Transporte de Cargas e Comércio Exterior, 
no mês de abril, em São Paulo.
     Durante o evento, a Codeba divulgou para o mer-
cado as potencialidades dos três portos baianos, em 
especial dos portos de Salvador e Aratu, instalados 
na Baía de Todos os Santos, assim como os projetos 
de requalificação estrutural que estão sendo desen-
volvidos  para a melhoria na competitividade dos 
mesmos. Os investimentos em infraestrutura ganha-

    Até 26 de julho poderão ser feitas as inscrições 
para a quarta edição da competição “Melhor Moto-
rista de Caminhão do Brasil”, ação organizada pela 
Scania, que tem por objetivos avaliar as habilidades 
dos condutores brasileiros, contribuir com a seguran-
ça nas estradas, valorizar o profissional e promover 
uma condução que alie eficiência à redução de emis-
são de poluentes.
    As provas foram elaboradas para se aproximar o 
máximo possível do dia a dia dos condutores, com 
simulação de manobras e outras situações comuns ao 
volante. O critério de avaliação dos motoristas envol-
ve uma prova teórica, a ser entregue no ato da inscri-
ção, e provas práticas divididas em 24  etapas regio-
nais. Serão classificados 24 motoristas, para disputar 
o título de Melhor Motorista de Caminhão do Brasil 
na grande final, no período de 25 a 27 de outubro, em 
São Paulo.
    “Nossa expectativa é de superar a marca de 28 mil 
inscrições", afirma Roberto Leoncini, diretor-geral 
da Scania do Brasil, durante comemoração dos 40 
anos da concessionária Scania Movesa, em Feira de 

Operação da SEFAZ-BA controla trânsito de mercadorias
buição da operação está na presença constante do Estado como forma 
de cumprir a legislação tributária. 
     A primeira etapa da operação começou em junho e vai até 
setembro cujo  objetivo é  o controle efetivo da circulação 
de mercadorias na região através do aumento do número de 
prepostos fiscais nas Divisas BA/GO, BA/TO, BA/PI. Além 
disso, será ampliado o número de Unidades Móveis de Fisca-
lização da Sefaz com plantões permanentes nas vias de acesso 
aos principais municípios fortalecendo o monitoramento de 
segmentos comerciais, industriais e de serviços de transportes 
da região.
      A segunda etapa acontece entre os meses de setembro e dezem-
bro e tem como foco a realização de uma fiscalização junto aos 
produtores rurais de algodão que remetem o produto para benefi-
ciamento. Estima-se que a safra do algodão seja em média 1,5 mil 
toneladas por ano no Estado.

Tecon realiza Workshop de Conteiners Vazios
containers do terminal, qualquer observação por parte 
do transportador será registrada na transferência de 
responsabilidade, independentemente se haja ou não 
avaria atestada pelo terminal quando recebeu o con-
tainer do navio. 
      Foi lembrado também durante o evento que cada 
armador tem seu próprio critério de avaliação de con-
tainer e que o terminal é obrigado a obedecer a cada 
um em particular. 
       “Este tipo de evento serve para aproximar o Te-

con dos seus usuários e criar uma atmosfera de busca 
de melhoria de processos para minimizar os constan-
tes atritos causados pelo stress do dia a dia”, avalia 
José Rubem Moreira de Souza Filho, presidente do  
SETCONTEINERS - Sindicato das Empresas de 
Transporte de Containers do Estado da Bahia, presen-
te ao evento e um de seus idealizadores. 
     Também prestigiaram o evento, o gerente geral 
do Tecon Salvador, Sérgio Gonçalves e o diretor de 
Operações da CODEBA, Renato Neves.

Codeba anuncia novos investimentos

Foi dada a largada para a 4ª. edição do
 “Melhor Motorista de Caminhão do Brasil”

Santana/BA. Para ele, a competição MMCB tem uma 
relevância preciosa para a sociedade, pois ajuda a pro-
mover estradas mais seguras e agora com a vigência 
da nova lei que regulamenta a profissão do motorista, 
será necessário conscientizar o setor de transporte so-
bre a importância do treinamento, condução econômi-
ca, além da rentabilidade nos negócios . "Esta nova lei 
será um divisor de águas no segmento de transporte 
e  a Scania quer valorizar cada vez mais a profissão 
de motorista de caminhão, dando suporte para que os 
profissionais se desenvolvam e se atualizem tanto na 
questão profissional quanto na social", acrescenta.

Premiação
     A Scania e o Sest-Senat disponibilizarão a todos os 
inscritos na competição, um curso online com o tema 
“Atendimento Eficaz”, totalmente gratuito. O vencedor 
da competição receberá um pacote de prêmios, no valor 
de R$ 30 mil, distribuído em aparelhos eletrônicos, mó-
veis e eletrodomésticos. Além disso, ele ganhará seis 
mil reais em dinheiro e uma viagem com acompanhan-
te para conhecer a matriz da Scania, na Suécia.

ram destaque, através da demonstração detalhada 
de melhorias previstas para o complexo portuário, 
durante os próximos anos.
     O objetivo da participação da Codeba na Feira, 
foi demonstrar as potencialidades da Baía de Todos 
os Santos, sua importância logística no transporte e 
comércio de cargas mundiais e o crescimento dos três 
portos públicos baianos. “Foi uma grande oportuni-
dade de apresentar ao mercado nacional e internacio-
nal, as potencialidades da nossa Baía e o que o estado 
tem a oferecer, em termos de infraestrutura logística, 
ao setor industrial e portuário”, ressalta José Rebou-
ças, diretor presidente da Codeba.
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     A ViaBahia Concessionária de Rodovias S/A em cumprimento à de-
cisão judicial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, retornou 
desde o dia 29 de abril, as tarifas das praças de pedágio da BR-324 (Si-
mões Filho e Amélia Rodrigues) para os valores de dezembro de 2011. A 
tarifa básica de pedágio passou para R$ 1,70 e de acordo com a empresa, 
a alteração no valor da tarifa é necessária para a recomposição das perdas 
inflacionárias acumuladas nos 12 (doze) meses anteriores à Resolução da 
Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, além da manutenção 
de 15 quinze Bases de Atendimento aos Usuários, sendo três situadas na 
BR-324 e doze na BR-116.

Bahia Norte – obras e investimentos
     A Concessionária Bahia Norte também reajustou as tarifas de pedá-
gio cobrado no sistema BA-093 desde o dia 03 de maio. O reajuste foi 
autorizado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de 
Energia, Transportes e Comunicações da Bahia - Agerba. A tarifa para 
caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão passou de R$ 5,30 para 
R$ 5,60. Para automóvel e caminhonete com semi-reboque, passou de R$ 
4 para R$ 4,20. A composição veículo-carga, com 7, 8 e 9 eixos, passou a 
pagar tarifas de R$ 19,50, R$ 22,20 e R$ 25,00, respectivamente.
      A Concessionária Bahia Norte informa que já investiu, desde agosto 
de 2010, quando assumiu o Sistema BA-093, cerca de R$ 300 milhões em 

     Fortalecer, integrar e 
gerar novos negócios em 
um setor que, somente 
nos cinco primeiros meses 
de 2012, já movimentou 
mais 1,2 milhão de tone-
ladas apenas em cargas 
que chegaram ou saíram 
de Manaus via sistema 
rodo-fluvial e, ao mesmo 
tempo, debater e encontrar 
soluções para os principais 
problemas do transporte e 
logística na região Norte, 

como falta de estradas e sinalização fluvial adequada.
     Estas foram algumas das principais metas da 1ª Transpo Amazônia – Feira 
e Congresso Internacional de Transporte e Logística – evento promovido pela 
Federação das Empresas de Logística, Transporte e Agenciamento de Cargas 
da Amazônia - Fetramaz, que contou com a presença de especialistas e empre-
sários do Brasil e de outros 17 países das Américas do Sul, Central e do Norte 

     Por meio da Resolução nº 403, de 26 de abril, o Conselho Nacional de Trânsito 
– CONTRAN – prorrogou, até 31 de janeiro de 2013, tolerância de 7,5% sobre os 
limites de peso bruto transmitido por eixo de veículo à superfície das vias públicas. 
“A medida, baixada pelo CONTRAN, reafirma a necessidade de mais discussões 
sobre o assunto, e mostra que não houve acordo entre todos os envolvidos”, salien-
ta Flávio Benatti, presidente da NTC&Logística.

Concessionárias de pedágio na Bahia reajustam tarifas

obras de restauração e ampliação e na operação das rodovias. A restaura-
ção dos 24 km da rodovia Canal de Tráfego, que liga o Polo de Camaçari 
ao Porto de Aratu, está adiantada, assim como a duplicação da CIA-Aero-
porto, já em fase de conclusão. 

CONTRAN prorroga tolerância máxima de 7,5% até 2013

Consequências do descarte inadequado de óleo nas empresas

     A decisão de adiar mais uma vez o valor de tolerância máxima de carga, se 
dá também pela falta de  conclusão do Regulamento Técnico Metrológico para 
Pesagem Dinâmica de Veículos, que o Inmetro está por finalizar. “O governo 
não está levando em conta que apenas 7,5% de tolerância são insuficientes para 
compensar o erro da balança de pesagem e a grande dificuldade de distribuição 
da carga em cada eixo”, explica Neuto Reis, diretor técnico da NTC&Logística. 

I Transpo Amazônia aborda melhorias na infraestrutura
, durante os dias 26 a 28 de junho, em Manaus. 
     Na avaliação do presidente da Fetramaz, Irani Bertolini, o ano de 2012 deverá 
fechar com um total de 3,17 milhões de toneladas de cargas transportadas apenas 
em Manaus (via rodo-fluvial), com crescimento de 6% ao ano em toda a região, 
de acordo com as diretrizes políticas traçadas e fatores como o crescimento popu-
lacional, economia e melhoria da infraestrutura e segurança, entre outros.
     “Estes números poderiam ser muito melhores se fossem revistas as pesadíssi-
mas cargas tributárias, a ausência de políticas públicas de incentivo à atividade, a 
precária conservação da malha rodoviária, a ausência de dragagem das calhas das 
vias fluviais e balizamento das hidrovias entre tantos outros fatores”, cita Bertolini 
ao lembrar que, recentemente, o Governo anunciou o aumento de 28% nos pre-
ços do óleo diesel marítimo (combustível que impulsiona empurradores, navios e 
congêneres).
     De acordo com o presidente da CNT - Confederação Nacional do Transporte, 
senador Clésio Andrade, a utilização de todos os modais de forma equilibrada é 
fundamental para o desenvolvimento saudável da economia. “A CNT vem traba-
lhando em busca disso. Desenvolvemos o Plano CNT de Transporte e Logística 
com esse intuito, visando a integração desses meios com a redução de custos”, 
explicou, ao ressaltar que o Amazonas é considerado uma escola em relação à 
utilização de hidrovias, e que todo o Brasil tem muito a aprender com isso.

     O Sindicato da Indústria da Reparação de Veículos e Acessórios do Estadoda 
Bahia - Sindirepa-BA e o Sebrae/BA em parceria com a Federação das Indústrias 
do Estado da Bahia - FIEB e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia, 
promoveu, no último dia 20 de junho de 2012, no Auditório da FIEB, o Seminário 
“Óleo Queimado e Licenciamento Ambiental: Entenda os impactos no seu negó-
cio”, com o  objetivo de mobilizar as empresas e a sociedade em geral sobre os 
riscos iminentes causados pelo descarte inadequado do óleo queimado e as prin-
cipais normas e exigências ambientais no descarte deste resíduo para a renovação 
do alvará de 
     O encontro contou com a palestra de um dos maiores especialistas do assunto 
nesta área,  Antonio Gaspar, diretor do Sindirepa-SP , coordenador do Programa 
para Melhoria da Manutenção de Veículos Diesel e representante  do Ministério do 
Meio Ambiente.  O especialista apontou a necessidade da implantação da Inspeção 

Veicular principalmente nas grandes cidades e comemorou que através de um ter-
mo de compromisso com o Sindicato de Combustíveis, será feito o recolhimento  
de embalagens plásticas usadas de óleo lubrificante nos postos de combustíveis, 
sendo que cerca de 30% destas embalagens, voltarão ao mercado.
     De acordo com o engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho, Flávio 
Alves, as empresas tem uma responsabilidade muito grande em gerar resíduos. Todo 
o material gerado como resíduo bem como sua  destinação deve ser informado ao 
órgão ambiental local. “O resíduo é como se fosse um filho da empresa e não pode 
ser entregue a qualquer pessoa ou empresa, pois a responsabilidade continua sendo 
da empresa geradora”, explica Alves.
     O professor Gildson Dantas também esteve presente ao evento e recomendou 
à todos os presentes a realização da manutenção preventiva dos veículos da frota, 
onde através desta ação, a empresa contribuirá muito para a redução de resíduos. 
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     Foi confirmado em reunião do presidente da NTC&Logística, Flávio 
Benatti com a secretária de Inspeção do Trabalho, Vera Lucia Ribeiro de 
Albuquerque, na sede do Ministério do Trabalho e Emprego, em Brasi-
lia/DF,  que o Ministério do Trabalho e Emprego adotará o critério da 
dupla visita para fiscalização do cumprimento da Lei 12.619/2012, que 
deu nova redação aos artigos 235-A a 235-H e 71, parágrafo 5º, da CLT.  
     As hipóteses de aplicação do critério da dupla visita estão previstas no 
artigo 23, do Decreto 4.552, de 27/12/2002, que aprova o Regulamento 
da Inspeção do Trabalho e no caso da publicação da Lei 12.619/2012 
se justifica em função do disposto no inciso I, que autoriza a adoção do 
referido critério quando ocorrer promulgação ou expedição de novas leis, 
regulamentos ou instruções ministeriais.
     Desta forma, considerando o disposto no parágrafo 1º, do artigo 23, do 
referido Decreto, a autuação pelas infrações não dependerá de dupla visita 
após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias da vigência das disposições 
a que se refere o inciso I.
    Tal medida significa que as empresas terão um prazo de 90 (noventa) 
dias para se adaptarem às novas regras trazidas pela Lei 12.619/2012. As-
sim, até o dia 15 de setembro, as empresas não serão autuadas aplicando-
-se a disposição da dupla visita, sendo a primeira de caráter orientativo.

     No último dia 15 de junho, a Comjovem 
Bahia – Comissão de Jovens Empresários e 
Executivos da Bahia, realizou no auditório do 
SETCEB – uma palestra referente à nova lei 
que regulamenta a profissão do motorista para 
empresários do setor.,
     A palestra foi proferida pelo advogado tra-
balhista George Fragoso Modesto Junior.  Para 
o advogado, a Lei 12.619/12, que começou a 
valer desde o dia 17 de junho cujo objetivo é 
de regular e disciplinar a jornada de trabalho do 
motorista profissional e o tempo de condução de 
veículos, contempla regras específicas para tra-
balhadores do setor de transporte rodoviário de 
cargas e de passageiros. “Como é uma lei geral 
para todos os motoristas, cada empresa de trans-
porte tem que estudar o seu segmento e se adap-
tar à mesma, além do que os empresários devem 
observar que ela também promove alterações na 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e no 
Código de Trânsito Brasileiro.
     Na opinião de Modesto, a lei 12.619/12 pode 
gerar um custo maior para as transportadoras. 

Comjovem Bahia reúne empresários baianos do 
setor para discutir a nova lei do motorista

“Devido à limitação da carga horária, as empre-
sas poderão ter que contratar mais motoristas 
para concluir a viagem em tempo hábil a fim 
de atender o cliente”, alerta Modesto, quando 
se referiu as cargas perecíveis a longa distância. 
    Segundo o presidente do SETCEB, Antônio 
Siqueira, esta lei tem pontos positivos e nega-
tivos para o setor e sugeriu que fosse formada 
uma comissão para estudar a lei, seus prós e 
contras para facilitar o dia a dia das empresas de 
transporte de cargas da Bahia. “Cabe-nos fazer 
a nossa parte, mas lastimo muito que os itens 
cujo governo teria que cumprir foram vetados, 
como por exemplo, os pontos de parada dos ca-
minhões”, esclarece.
     Para Daguimar Martins, diretor do SETCEB, 
a nova lei é muito vantajosa quanto à questão 
segurança nas estradas e a redução do número 
de acidentes. “A partir de agora, os motoristas 
devem manter-se atentos às condições de segu-
rança do veículo, conduzir com perícia e pru-
dência, respeitar a legislação de trânsito, em es-
pecial, as normas relativas ao tempo de direção 

     A Comjovem Bahia - conta, desde o dia 01 de abril, com novos coorde-
nadores. E para dar o pontapé inicial aos trabalhos que a nova coordenação 
preparou, no dia 15 de maio, foram convidados Marcelo Nogueira Reis e 
Valton Pessoa, renomados advogados na área tributária e trabalhista, respec-
tivamente, para abordar o tema Responsabilização de Sócios e Ex-sócios por 
dívidas tributárias e trabalhistas da empresa. 

Regulamentada 
prof issão do motorista prof issional

     Foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 02 de maio, a Lei nº 
12.619, de 30 de abril de 2012, dispondo sobre o exercício da profissão de moto-
rista, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e o Código de Trânsito 
Brasileiro - CTB, a fim de regular e disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de 
direção do motorista profissional, além de dar outras providências.
     A regulamentação da profissão do motorista foi produto de ampla negociação 
entre a classe empresarial e a dos trabalhadores com apoio das diversas entidades 
de classe através de debates e audiências públicas, dentre elas, o Sindicato das 
Empresas de Transporte de Cargas do Estado da Bahia – SETCEB.
     Com a Lei 12.619 de 2012, passa a ser obrigatória a fiscalização do horário de 
trabalho pelos motoristas profissionais que trabalham tanto no setor de transporte 
rodoviário de cargas, como de passageiros. A fiscalização deve ser feita através de 
anotação em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo ou de meios ele-
trônicos instalados nos veículos, como GPS, tacógrafo e sistemas de rastreamento.
     Foi regulado ainda, de forma inédita na legislação, o denominado tempo de es-
pera, compreendido como o período em que o veículo fica parado, seja nas barrei-
ras fiscais ou no aguardo de carga ou descarga, sem que isso implique pagamento 
de hora extra.
     Outro importante ponto da nova legislação é a proibição da remuneração do 
motorista em função da distância percorrida ou do tempo de viagem, fazendo com 
que o motorista cumpra o intervalo de 11 horas de repouso diário, garantindo assim 
sua segurança nas estradas.  

      A Comissão de Jovens Empresários da NTC&Logística realizou no último dia 
12 de junho, o II Congresso Técnico Comjovem, em Brasília. Com o apoio da CNT 
e da Fenatac, o evento ocorreu no prédio na CNT e reuniu 60 jovens de todos os 
25 núcleos da Comjovem espalhados por todo o país, dentre eles, o coordenador e 
vice-coordenadora da Comjovem Bahia, Rogério Souza e Gabriela Martins.

e de descanso, e ainda zelar pela carga transpor-
tada”, acrescenta.
     Participaram também do evento Rogério Sou-
za e Gabriela Martins, coordenadores da Comjo-
vem Bahia – José Rubem Souza, presidente do 
SETCONTEINERS – Sindicato das Empresas 
de Transporte de Conteiners do Estado da Bahia, 
além de empresários e executivos do setor.

Olhar Empresarial

Empresas terão 90 dias 
para se adaptar às novas regras 

da lei nº12.619/12

Comjovem Bahia conta com nova Coordenação
     Para o novo coordenador, Rogério Souza, o propósito da comissão é interagir 
e somar com os demais empresários do setor e “por esta questão preparamos uma 
grade de palestras e encontros mensais para troca de experiências”. Na opinião da 
vice-coordenadora, Gabriela Martins, estes eventos ajudam a tornar as empresas 
mais competitivas, responsáveis e com mais tecnologia. “Através da Comjovem 
Bahia queremos trazer novas ferramentas para beneficiar as empresas do setor e 
seus clientes”, esclarece.  Além de jovens empresários, também estiveram presen-
tes gerentes, gestores de qualidade e líderes sindicais.
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Caminhões 
Mercedes-Benz já podem 

ser abastecidos com
 biodiesel B-20

     A Mercedes-Benz do Brasil anunciou na Rio+20 
- Conferência das Nações Unidas sobre Desenvol-
vimento Sustentável, no Rio de Janeiro, que os ca-
minhões e ônibus de sua marca, independentemente 
do ano de fabricação, já estão aptos para o uso do 
biodiesel B20 (mistura de 20% de biodiesel e 80% 
de diesel). Graças aos desenvolvimentos já aplicados 
aos motores da marca, o biodiesel com teor de 20% 
pode ser utilizado em caminhões e ônibus sem neces-
sidade de modificações no motor. “Além disso, são 
mantidos a eficiência e o excelente desempenho, com 
menores emissões e reduzido consumo”, diz Gilber-
to Leal, gerente de Desenvolvimento de Motores da 
Mercedes-Benz do Brasil. 

Nova fábrica em Juiz de Fora
Em janeiro entrou em operação a nova fábrica de cami-
nhões Mercedes-Benz no Brasil, em Juiz de Fora, Mi-
nas Gerais, que se posiciona entre as mais modernas do 
mundo. “Com investimento de R$ 450 milhões, a nova 
unidade foi transformada e preparada para a produção 
de caminhões Accelo e Actros num tempo recorde de 18 
meses”, afirma Jürgen Ziegler, presidente da Mercedes-
-Benz do Brasil e CEO para a América Latina. 

Primeiro Van Center 
Mercedes-Benz do  País

      A Mercedes-Benz, que iniciou o segmento de large 
vans no País (veículos comerciais leves na faixa de 3,5 a 
5 toneladas), traz mais uma importante inovação para o 
mercado brasileiro: o Van Center, loja exclusiva para co-
mercialização de vans, furgões e chassis da linha Sprin-
ter. O conceito de Van Center – um total de seis pontos, 
com as primeiras unidades em São Paulo, Rio de Janeiro 
e Belo Horizonte – baseia-se numa estrutura totalmente 
concebida para os veículos Sprinter. Juntamente com as 
instalações exclusivas para o portfólio Sprinter, o Van 
Center dispõe de uma equipe de profissionais treinados 
que podem oferecer o atendimento especializado a cada 
demanda e necessidade dos clientes, quer sejam frotistas 
ou transportadores autônomos.

A MAN Latin America, empresa líder em 
vendas de caminhões no Brasil há nove anos apresen-
ta os extrapesados MAN “Made in Brazil”. Os cava-

      A Scania é líder nos emplacamentos dos novos ca-
minhões pesados Euro 5, na categoria acima de 45 tone-
ladas de PBT (Peso Bruto Total), no acumulado do ano. 
De janeiro a maio, a marca emplacou 1.726 caminhões 
no Registro Nacional de Veículos Automotores (Rena-
vam), que representam 45% do total do mercado, no 
período. As unidades fazem parte de um volume total 
de 3.836 caminhões Euro 5 emplacados em 2012. “O 
resultado mostra o acerto da estratégia da empresa, pois 

     A nova geração de semipesados da Iveco, che-
gou em maio, às 105 concessionárias da marca em 
todo o Brasil com um amplo conceito de versa-
tilidade. Com 41 configurações possíveis, há um 
Iveco Tector para cada tipo de aplicação neste 
que é o maior segmento do mercado brasileiro de 
caminhões (35% dos veículos vendidos no País).    

Nova geração Iveco Tector

O Ford Cargo 2629 liderou o segmento de 
caminhões 6x4 de 24 a 30 toneladas no período de 
janeiro a maio de 2012, com 16% de participação. 
Utilizado principalmente como betoneira e basculan-
te na construção civil, segmento que tem apresentado 
bom desempenho nos últimos anos, o modelo é apli-
cado também como canavieiro e madeireiro. O Ford 
Cargo 2629 mantém a tradição da Ford nesse tipo de 
aplicação. O Ford Cargo 2629 vem com o novo mo-
tor Cummins Euro5 ISBe de 6,7 litros e seis cilindros, 
com potência de 290 cv e torque de 951 Nm. Uma das 
características principais dessa motorização é o alto 
torque em baixa rotação, que se traduz em força dispo-
nível numa ampla faixa de trabalho, com uma econo-
mia de 8% a 10% maior no consumo de combustível.

Scania lidera emplacamentos de caminhões Euro 5
a Scania foi a primeira a oferecer ao mercado e a criar 
uma promoção para os veículos Euro 5”, afirma Rober-
to Leoncini, diretor-geral da Scania do Brasil. “Outra 
conquista atingida foi o emplacamento de 844 unidades 
do caminhão rodoviário R 440, que o tornou líder na 
categoria de pesados no acumulado do ano.” O R 440 é 
oferecido nas versões de tração 4x2, 6x2 e 6x4. Ele pos-
sui 440cv de potência e desenvolve torque de 2.300Nm, 
o maior entre os concorrentes na sua faixa de atuação. 

Chegam ao mercado os MAN “Made in Brazil”
los mecânicos 28.440 6x2, 29.440 6x4 e 33.440 6x4, 
todos da linha TGX e destinados a aplicações rodoviá-
rias, tiveram sua configuração otimizada para atender 
as necessidades específicas de transporte em países 
emergentes, utilizando o melhor da tecnologia alemã 
para garantir veículos com excelente desempenho e 
alto nível de conforto. Produzidos na fábrica da MAN 
Latin America em Resende (RJ), os caminhões MAN 
chegam para consolidar a presença da montadora no 
segmento de extrapesados e a liderança do mercado 
brasileiro ao lado da linha Volkswagen ADVANTE-
CH. “Com os novos cavalos mecânicos, passamos a 
oferecer uma gama completa de produtos, com mo-
delos de 5,5 a 74 toneladas de peso bruto total com-
binado, reforçando ainda mais o conceito sob medida 
que nos consagrou nesses 30 anos de mercado”, diz 
Roberto Cortes, presidente da MAN Latin America. 

Ford Cargo 2629 conquista 16% de 
participação de mercado Nova família Sprinter 

A Mercedes-Benz dá início às vendas, no Brasil, da 
nova geração de vans, furgões e chassis da linha Sprin-
ter, veículo que é referência de mercado e que passa 
a oferecer padrões ainda mais elevados de qualida-
de. Destaque para os motores de tecnologia limpa e, 
mais do que nunca, para os sistemas de segurança de 
eficiência exemplar, maior conforto e capacidade de 
transporte. Além do inédito, arrojado e cada vez mais 
atrativo design, a nova família Sprinter traz uma série 
de novidades, definindo padrões em tecnologia, segu-
rança, economia, proteção ambiental e desempenho. 
Este é o caso da nova geração de motores OM 651 LA, 
mais potentes, econômicos e ecológicos, que atendem 
à legislação PROCONVE P-7. Estes propulsores tra-
zem a avançada tecnologia BlueEFFICIENCY para 
os veículos comerciais leves, solução consagrada nos 
automóveis da marca.

Uma das novidades é a divisão da linha em duas 
versões de acabamento: o Iveco Tector e o Iveco 
Tector Attack, sendo esta última uma opção para 
clientes que priorizam o menor preço de aquisição. 
Ambos os modelos chegam com dois anos de ga-
rantia, sendo um ano total e mais um ano para o 
powertrain. “A nova geração Iveco Tector foi de-
senhada para encaixar-se ao mercado dos semipe-
sados como uma luva, em benefício dos clientes”, 
explica Marco Mazzu, presidente da Iveco Latin 
America. 
     41 configurações - A nova geração de semipe-
sados Iveco Tector e Iveco Tector Attack pode ser 
configurada a partir de três tipos de cabine (cur-
ta, leito e a nova versão leito teto alto), potentes 
e econômicos motores Iveco FPT de 218 cv e 280 
cv, três opções de transmissão (de 6, 9 velocidades 
e 10 velocidades), três tipos de tração (4x2, 6x2 
e 6x4) e quatro distâncias entre-eixos. Há, ainda, 
uma versão cavalo mecânico, 4x2, para serviços 
especiais, que pode ser comprada por encomenda.
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Coluna Jurídica

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

     Cerca de 94.300 quilômetros de rodovias pavimentadas em todo o Brasil 
serão avaliados por 17 equipes de pesquisadores da CNT – Confederação Na-
cional do Transporte, um aumento de 1.553 km em relação ao estudo do ano 
passado. Os dados estão sendo coletados e farão parte da 16ª edição da Pesqui-
sa CNT de Rodovias.

  A Movesa, maior grupo de  
concessionárias Scania no Nor-
deste comemorou em   junho, 40 
anos. O evento realizado no Zillas 
Cerimonial, em Feira de Santana/
BA, reuniu mais de 500 convida-
dos e contou com a presença de 
empresários do setor de transpor-
te, clientes e diretoria da Scania 
do Brasil.
      Para o diretor-geral da Scania, 
Roberto Leoncini, a Movesa é um 
grupo conectado com a velocidade 

Governo baiano quer arrolar bens de 
devedores tributários !!!

Marcelo N. Nogueira Reis

Está tramitando na Assembléia Legislativa, em regime de urgência, o 
Projeto de Lei nº 19.825/2012, encaminhado pelo Governo do estado, onde se 
pretende instituir o arrolamento de bens e direitos de “grandes devedores, a fim 
de assegurar o patrimônio necessário ao pagamento de crédito tributário” (trecho 
da Mensagem de encaminhamento do PL). Ainda segundo a Mensagem do Go-
verno, o arrolamento “não implica na imobilização patrimonial do contribuinte 
devedor, uma vez que o mesmo poderá dispor de seus bens arrolados”, e conclui 
afirmando que este tipo de medida já é “largamente utilizada pelo Fisco Fede-
ral”. De fato, estão corretas as premissas da Mensagem de encaminhamento do 
mencionado Projeto de Lei, mas quando se analisa o texto do Projeto, vê-se que 
ele se distancia bastante daquele utilizado pelo Fisco Federal, e estas diferenças, 
se mantidas, podem representar um grande risco para os “grandes devedores” 
baianos. Pelo Projeto, o arrolamento de bens e direitos aplica-se ao contribuinte 
em débito, quando, cumulativamente, esta dívida com o Fisco Estadual ultrapassa 
30% do patrimônio conhecido, e o montante da dívida for superior a R$ 500 mil. 
Aqui já se observa a primeira gritante diferença, pois na legislação federal este 
limite é de 2 milhões (quatro vezes maior!), pelo que não se sujeita ao arrolamento 
as dívidas inferiores a este valor. Outra diferença, agora bem mais grave, é que 
no texto do Projeto o Governo quer alcançar, além do devedor original, os bens 
e direitos do “responsável tributário”, e o pior é que ele não define quem poderia 
ser o “responsável tributário”, delegando tal “escolha” temerariamente nas mão 
do próprio Fisco. O arrolamento do Fisco Federal não tem esta previsão, e quando 
se refere aos “responsáveis”, limita aos casos previstos nos arts. 133 e 134 do 
Código Tributário Nacional (não trata, portanto, do sócio: ex-sócio e diretores, 
em relação a atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, Contrato 
Social ou estatuto), não deixando para o Auditor o poder de elencar qualquer 
pessoa como “responsável tributário”, e com isto arrolar os seus bens e direitos. 
Além disso, no texto federal também há um limite, admitindo o excepcional ar-
rolamento de bens do “responsável “ apenas “se o patrimônio do contribuinte 
não for suficiente para satisfação do crédito tributário”. Se é assim, aprovar este 
Projeto do Governo, com este tipo de excesso, é por em risco o patrimônio de pes-
soas físicas e jurídicas, contrariando o Código Tributário Nacional e a atualíssima 
Jurisprudência do STJ.

Por outro lado, o mencionado Projeto não define quais bens e direitos 
poderão ser arrolados, ao contrário do “arrolamento federal”, que limita o arrola-
mento aos bens suscetíveis de registro público, com prioridade para os imóveis, e 
em valor suficiente para cobrir o montante do débito. No Projeto do Governo Es-
tadual, ao contrário, quando se refere, por exemplo, aos bens e direitos da pessoa 
física (??), amplia perigosamente o alcance, e ameaça arrolar “os bens e direitos 
constantes de sua declaração de rendimentos apresentada à Secretaria da Receita 
Federal”, inclusive obrigando-o a “comunicar” à SEFAZ, em até 05 dias, toda 
e qualquer alienação, oneração ou transferência  dos bens arrolados ; e também 
“informar” à SEFAZ, anualmente, todos os bens constantes de sua Declaração de 
IRPF, relativamente ao ano-base anterior. Ou seja, além do excesso evidente, vê-
-se uma inconstitucional quebra de sigilo fiscal, condenável sob todos os aspectos. 
E quem seria esta “pessoa física” insistentemente mencionada pelo Projeto de Lei, 
se 100% dos contribuintes de ICMS são pessoas jurídicas? Obviamente que são 
os “responsáveis tributários”, que com esta lei passarão a ser os verdadeiros alvos 
do arrolamento, e acabarão tendo as suas vidas patrimoniais devassadas, para “ga-
rantir” dívidas de outros. E para piorar (se é que é possível!!), no Projeto de Lei 
há dois “cheques em branco” para o Poder Executivo, perigosamente, que são: a) 
o Governo poderá “instituir outros meios de controle para o acompanhamento do 
patrimônio do sujeito passivo“; b) também poderá, sem Lei, “ampliar ou reduzir” 
o limite de R$ 500 mil, exigido para haver arrolamento. 

Importante que se avalie o que representam estas duas “autorizações”, 
pois não se sabe quais “outros meios de controle” do patrimônio dos devedores 
serão imaginados pelo Governo (além de acompanhar, anualmente, a Declaração 
de Imposto de Renda). Por outro lado, se admitir que o Governo possa, sem lei, 
“reduzir” o limite dos R$500 mil, poderá ele, “amanhã”, estipular que o arrola-
mento será possível, por exemplo, se a dívida ultrapassar a R$ 10 mil, R$ 50 mil, 
etc. E não parece razoável atingir os “grandes devedores” de forma tão violente, 
para “garantir' débitos de pequena monta. E vale repetir que para o Fisco Federal 
o limite é de R$2 milhões e não os R$ 500 mil previstos neste temerário Projeto 
enviado pelo Governo Estadual.

Por fim, será que o pretendido arrolamento já alcançará as dívidas exis-
tentes hoje, antes da Lei, ou somente para novas dívidas, formalizadas a partir da 
vigência da Lei??

Feitos estes importantes registros, conclamo a todos os contribuintes, 
“responsáveis” e Entidades representativas das empresas baianas para que dis-
cutam melhor este Projeto de Lei, provocando os Deputados a também refletirem 
sobre o tema, e com isto evitarmos que mais uma lei seja aprovada às pressas, sem 
o necessário debate por parte dos “nossos” representantes.

A minha parte está feita!

 Pesquisa CNT avaliará mais de 
94 mil km de rodovias

      O governador Jaques Wagner inaugurou 
em Barreiras, o trecho de 3,5 quilômetros 
da BA-827, que dá acesso à Universidade 
Federal da Bahia. Ele também assinou a 
ordem de serviço para que o Departamento 
de Infraestrutura de Transportes da Bahia 
– Derba, inicie imediatamente a constru-
ção de uma ponte sobre o Rio de Ondas. 
A estrutura atual é de madeira e só permite 
a passagem de um veículo por vez. Ainda 
em Barreiras, foi autorizada a realização de 
obras para recuperar trechos nas ligações 
da BA-455/BR-135; BA-826/BR-135; 
BA-447/BR-242. “São R$ 14 milhões em 
investimentos para Barreiras, além do as-
faltamento da estrada e da construção da 
ponte, acabo de autorizar a instalação de 
iluminação no trecho que dá acesso à uni-
versidade, uma reivindicação dos estudan-
tes”, informou o governador.

Bravo inaugura concessionária 
em Feira de Santana

     Foram investidos cerca de R$ 15 milhões nas instalações da nova conces-
sionária Bravo Caminhões e ônibus, em Feira de Santana. As novas instalações 
possibilitam o aumento da capacidade de atendimento de pós-vendas e maior 
conforto para os clientes. O empreendimento segue os mais modernos padrões 
da empresa e adota o conceito dual brand, com sinergias entre as marcas MAN e 
Volkswagen, que serão comercializadas pela concessionária.
       Com 5 mil metros quadrados de área construída e localizada estrategicamente 
na BR 324, no entrocamento com as rodovias BR 101 e BR 116, um dos maiores 
corredores viários do País, essa filial contará com completa oficina apta a aten-
der à demanda de veículos que trafegam pelo local, além de oferecer um amplo 
estoque de peças originais.

Movesa completa 40 anos

da Scania, que a cada dia quer entender melhor as necessidades dos clientes da 
marca para oferecer as melhores soluções. “O mercado da Bahia vem amadure-
cendo muito rápido e demandando outros tipos de soluções da Scania”, afirma 
Leoncini que também acredita ser um novo desafio a entrada dos semipesados 
no mercado, mas tem a certeza de que a Movesa será um importante parceiro 
nesse processo.
        Presente em cinco Estados da região (Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco 
e Paraíba), a Movesa possui um total de nove filiais e dois postos de serviços. 
Após quatro décadas de vendas dos produtos Scania, o grupo se prepara para 
inaugurar mais duas unidades, iniciar a certificação de suas concessionárias 
com as normas ISO 9001 e ISO 14001, além de expandir a operação no novo 
segmento de atuação da montadora, o de caminhões semipesados.
    Além dos preparativos para a ISO 14001, a Movesa realiza outra ação  
voltada à sustentabilidade. O projeto “Reserva Ecológica”, criado na unidade 
de Vitória da Conquista (BA), será expandido em breve para as demais Casas 
Scania do grupo. “Com ele, incentivamos os colaboradores a plantar mudas de 
árvores”, ressalta Voltaire Chequer, atual presidente da Movesa. “As plantas 
levam o nome de cada funcionário e a responsabilidade de cuidar é deles.”

     Saindo simultaneamen-
te de 12 capitais (Brasília, 
Belo Horizonte, Porto Ale-
gre, Salvador, Curitiba, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Cam-
po Grande, Fortaleza, São 
Luís, Rio Branco e Belém), 
os pesquisadores coletarão 
informações sobre as condi-
ções das vias, com relação 
ao pavimento, sinalização e 
geometria.
     O levantamento é publi-
cado anualmente pela CNT 
desde 1995 e tem como ob-
jetivo percorrer 100% da 
malha rodoviária federal 
pavimentada e os principais 
corredores estaduais em que 
se verifica um grande fluxo 
tanto de cargas, como de 
passageiros, sejam rodovias 
concessionadas ou não.

Barreiras conta com 
novas estradas



Bahia TransportePágina 10

MÃO DUPLA

ANIVERSARIANTES

JULHO
02 – Marieze F Andrade – Transcompras Transp. 
04 – Edgard F Powell – Brigada Verde Ltda.
04 – José R M Souza Fº – José Rubem Transp  Ltda
07 – José Della Volpe – Transp. Della Volpe S/A
12 – Elvira B. Simões – JSL S/A
13 – José Roberto G. Melo – Transp. Melo Ltda.
17 – Márcia A de Morais – Rodstar Transp. Ltda.
17 – Osvaldo Kubiaki – DHL Logístics Ltda
23 – Osvaldo Barroso – Brigada Verde Ltda.
25 – Sidnei Hahnemann – Transportes Mann Ltda.
25 – José Basso Madeira – Ability Transportes Ltda.

AGOSTO
03 – Arnaldo A Araújo – TAC Transp e Loc Equip.
05 – Julio E Simões – Locar NE Transp e Guindastes
07 – João H. Santana – PLMD Logist  Transp Ltda.
08 – Fábio L S Silva – Comtrasil Com. Transp. Ltda.
11 – Luiz Vargas – Cooperativa de Transp Cargas
13 – Licia M. Portugal – Giron Logist Resíduos Ltda 
14 – Américo C. Pereira – Transp. Cometa S/A
16 - M Socorro L. Silva – São Luiz Transp. Ltda.
24 – Luis S. F. Castro- Wilson, Sons Logística Ltda.
25 – José A T. Almeida – Poloserv Tec Serv Adm
27 – Lourival A Nascimento – CSL Log Transp Loc
29 – Cláudio Marote – Wilson, Sons Logística Ltda.
30 – Aldevan F Andrade – Transcompras Transp 

SETEMBRO
02 – Bartolomeu Andrade – Martins Medeiros Ltda.
02 – Evandelo R Farias – Expresso BR 500  Ltda.
03 – José S. A Freitas – Rafer Transporte Rod. Cargas
04 – Rogério F Valente – Transvalente Logística Ltda.
08 – Ilzete B. Santos – Transpinheiro Transp. Ltda.
10 – Virginia M.G. Pinon – Brasquímica Transp. Ltda.
13 – Katia L Marco – Bahia Xpress Org Logist Ltda.
15 – Carlos A. Avanci – CKI Transportes Ltda.
16 – Marcelo J. A. Freire – Transp. 1ª. do NE Ltda.
26 – Nadia A. Tosatti – Tuna Comercial de Veíc Ltda.
30 – Miguel Diz Gil – Ibéria Transp. e Serv. Ltda.

III CAMPEONATO DE 
FUTEBOL SOCIETY 
Teve início no dia 1º de maio, o III Campeonato de 
Futebol Society organizado pela Federação Inte-
restadual dos Trabalhadores em Transporte Rodo-
viário do Nordeste. A presença dos integrantes dos 
20 times inscritos no Torneio de abertura marcou o 
início do campeonato, que vai até o mês de dezem-
bro.  Durante o torneio, os presentes conheceram a 
tabela dos jogos, os uniformes dos times, além das 
bolas, redes e placares, que serão usados durante 
todo o campeonato.O objetivo principal do campe-
onato é promover uma ação social entre os traba-
lhadores do setor de transporte de cargas na Bahia. 
Os três primeiros colocados irão ganhar medalhas 
e os campeões levarão troféus, além de um prêmio 
extra. Serão premiados também o melhor goleiro 
e o melhor atacante do campeonato. Os jogos se-
rão sempre aos domingos na sede social do SEST 
SENAT, em Simões Filho. O evento conta com o 
apoio do Sindicato dos Trabalhadores em Trans-
porte Rodoviário de Cargas em Salvador - SINDI-
CAR e do Sindicato das Empresas de Transporte 
de Cargas do Estado da Bahia – SETCEB. Dentre 
as empresas que estão disputando o III Campeo-
nato são: Primeira do Nordeste, Patrus, São Luiz, 
José Rubem, Rajan, JLS, Transbet, Ramos, LDB, 
Brasquímica, entre outras.

SEST SENAT 
Com o tema “A Importância da Atividade Física 
para a Saúde”, o Sest Senat e o Departamento de 
Polícia Rodoviária Federal (DPRF) promoveram 
na semana do São João,  em 24 rodovias do país, 
a primeira etapa de 2012 da campanha “Comandos 
de Saúde nas Rodovias”. 

CONVÊNIO UNIPESSOA
O SETCEB celebrou um convênio com a UNI-
PESSOA – Serviços Educacionais Ltda, com a 
finalidade de oferecer descontos nos valores dos 
Cursos de MBA e dos Cursos de Extensão para os 
funcionários das empresas filiadas ao sindicato e 
de seus dependentes diretos em grau de parentesco 
comprovado (ex. pais, filhos e cônjuges). Maiores 
informações através do e-mail secretaria@setceb.
com.br

BRAZIL ROAD EXPO 2012
O maior evento de infraestrutura viária e rodoviá-
ria da América Latina, a Brazil Road Expo 2012, 
que aconteceu entre os dias 2 e 4 de abril, no pa-
vilhão azul do Expo Center Norte, contou com a 
participação de renomados especialistas e apresen-
tou diversas novidades do mercado mundial nestes 
segmentos. Além da exposição, o evento também 
incluiu paralelamente o Brazil Road Summit, um 
fórum de debates com palestras, seminários e 
workshops que abordaram o panorama e os desa-
fios enfrentados no transporte rodoviário hoje no 
País. 

AUTOMEC 
A sétima etapa do Programa de Controle da Po-
luição do Ar por Veículos Automotores - Proconve 
P7 entrou em vigor em janeiro deste ano e gerou 
muitos questionamentos sobre os rumos da indús-
tria e as consequências para os consumidores. Para 

esclarecer as dúvidas dos profissionais do setor 
e aprofundar o tema, a Reed Exhibitions Alcan-
tara Machado promoveu uma palestra durante 
a 3ª Automec Pesados & Comerciais - Feira In-
ternacional de peças, Equipamentos e Serviços 
para Veículos Pesados & Comerciais.

INTERMODAL
A 18ª Intermodal South America - Feira Inter-
nacional de Logística, Transporte de Cargas 
e Comércio Exterior, realizada de 10 a 12 de 
abril, em São Paulo-SP, promoveu o maior 
encontro do setor das Américas. O evento, ao 
longo de sua trajetória, consagrou-se como o 
principal encontro da cadeia de distribuição de 
produtos e serviços relacionados ao comércio 
exterior e à logística e, em 2012, esteve ain-
da mais completo e qualificado. Foram mais 
de 550 empresas expositoras e presença de 22 
países. 

PNEUSHOW-RECAUFAIR                                       
A Feira Internacional da Indústria de Pneus 
chegou à 10ª edição este ano. Único evento 
da América Latina a reunir a cadeia produti-
va completa do pneu em todos os estágios, a 
Pneushow-Recaufair abriu suas portas para 
apresentar soluções e inovações em tecnolo-
gia, serviços e produtos nas áreas de qualidade, 
performance, segurança e meio ambiente. Dos 
69 expositores da feira, 28 eram estrangeiros 
vindos da China, Itália, Estados Unidos, Ale-
manha e Paraguai. Paralelamente à Pneushow-
-Recaufair, aconteceu a Expobor 2012 – 10ª 
Feira Internacional de Tecnologia, Máquinas e 
Artefatos de Borracha. 

RAJAN
A Rajan Transportes lança seu novo site, que 
já pode ser acessado pelo endereço eletrônico 
www.rajan.com.br . O novo site foi projetado 
pensando exclusivamente na facilidade de uso 
e navegação rápida, além de estreitar o relacio-
namento com os clientes da empresa. Através 
dele, os clientes poderão fazer consulta de co-
leta e entrega de suas mercadorias, entrar em 
contato diretamente com as diversas filiais, 
conhecer um pouco da história da empresa 
e ainda ter acesso à links ligados ao setor de 
transporte de cargas. De acordo com o diretor 
geral da Rajan, Antônio Pereira de Siqueira, o 
lançamento do novo site faz parte dos projetos 
de divulgação da marca e o foco principal é o 
cliente.  

BRASPRESS 
Braspress, líder nacional na distribuição de En-
comendas comemora 35 anos de atividades, no 
dia 1º de julho, planejando novos investimen-
tos na inauguração de mais seis filiais e de uma 
empresa de logística para este ano. 

JSL LOGÍSTICA
A JSL (BM&FBovespa: JSLG3), empresa com 
o mais amplo portfólio de serviços logísticos 
do Brasil e líder em seu segmento em termos 
de receita líquida, anuncia a negociação de no-
vos contratos no valor global de R$ 913 mi-
lhões, entre janeiro a maio de 2012. Este valor 
será capturado em um prazo de até 8 anos, sen-
do 74% nos primeiros 5 anos

14ª TRANSPOSUL 
A força e representatividade da atividade do 
Transporte e Logística que tem a participação 
de 10,6% do PIB nacional e com faturamento 
anual de R$ 391 bilhões serão evidenciadas no 

período de 04 a 06 de julho de 2012, no Centro 
de Eventos da FIERGS, com a realização da 14ª 
TranspoSul – Feira e Congresso de Transporte e 
Logística.       

M&T EXPO
A M&T Expo 2012 – 8ª Feira Internacional de 
Equipamentos para Construção e 6ª Feira Interna-
cional de Equipamentos para Mineração, conside-
rada a maior edição de todos os tempos, se cons-
tituiu numa vitrine para lançamentos e inovações 
tecnológicas em equipamentos para o setor e palco 
de grandes negócios. A edição histórica da feira 
movimentou cerca de R$ 1,2 bilhão, considerando 
os negócios realizados. Esse montante correspon-
de a aproximadamente 10% do total faturado anu-
almente pelo segmento e representa uma alta de 
20% ante a edição de 2009. 

USUPORT
Com apoio da Usuport, foi realizado dia 6 de ju-
nho, em São Paulo, o Seminário Intermodalidade: 
Rota para um país de sucesso. O evento reuniu es-
pecialistas na área e profissionais do mercado en-
volvidos com a temática de transporte e logística, 
para o debate de assuntos como, tendências e pos-
sibilidades para a economia brasileira; gargalos e 
alternativas para o desenvolvimento do transporte 
Intermodal; investimentos; Integração entre portos 
e ferrovias e regulação.



Bahia Transporte Página 11

LOMBADA

FREIO DE MÃO

DIESEL 
Motoristas que abastecem veículos com duas ca-
tegorias de diesel – S500 e S1800 - devem ficar 
atentos a partir de 1º de julho. Por determinação 
da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis - ANP, eles mudarão de cor: o 
S500 receberá corante vermelho e o S1800, por 
causa da proibição de adição de corante, terá uma 
cor amarela natural, que pode variar para as tona-
lidades marrom ou alaranjada devido à adição de 
biodiesel.

CAMAÇARI
A Ford comemorou a produção de 2 milhões de  
veículos no Complexo Industrial Ford Nordeste, 
em Camaçari, na Bahia. O veículo número 2 mi-
lhões a sair da linha de montagem foi um Fiesta 
RoCam Hatch 1.0 Pulse, completo, na cor verme-
lho Arpoador. Além do modelo Hatch, campeão 
de vendas da marca, a fábrica produz também o 
EcoSport e o Fiesta RoCam Sedan, destinados ao 
mercado brasileiro e à exportação. O novo marco 
histórico da primeira fábrica de automóveis do 
Nordeste foi alcançado após 10 anos e meio de 
operação, em um momento de significativos inves-
timentos para a ampliação da sua produção, que 
somam, até 2015, R$ 2,8 bilhões.

GRUPO EFFA
O Grupo Effa, representante oficial das marcas chi-
nesas Effa e Lifan, anunciou que está investindo 
cerca de R$ 1 milhão na instalação de mais dois 
centros de distribuição de peças no país. Um será 
instalado Salvador (BA), outro em Manaus (AM). 
De acordo com a empresa, o CDP (Centro de Dis-
tribuição de Peças) de Salvador será inaugurado 
em julho na região central da cidade, a sete quilô-
metros do porto local. O prédio de 350 m² de área 
construída armazenará em torno de 400 itens das 
duas marcas.

- Caminhão velho não é orques-
tra, mas vive dando conserto.

- Aproveite a vida, já é mais tarde 
do que você pensa.

- Se um dia você sentir um vazio 
na barriga, pode comer que é 
fome.

- A saudade é a melhor prova de 
que o passado valeu a pena.

CONTINENTAL
A Continental , uma das maiores fabricantes de 
pneus do mundo, anuncia a sua entrada no merca-
do brasileiro de recapagem de pneus comerciais. 
Nesse projeto, a empresa trabalhará em três fren-
tes: parceria com as revendas da marca interessa-
das em incorporar a prestação desse serviço, com 
novas empresas dispostas a investir em recapagem 

de pneus de carga e com companhias que já atuam 
nesse segmento e que tenham interesse em traba-
lhar com a bandeira Continental. A rede já é inte-
grada atualmente por mais de 200 pontos de venda 
de pneus de carga em todo o território nacional e, 
em um primeiro momento, o foco está na oferta 
dos serviços de recapagem nos grandes centros. 

RENAULT
A Renault segue em ritmo forte de crescimento e 
registrou resultado positivo em maio deste ano, 
com crescimento de 29,3% na comparação com 
2011. Foram 17.423 unidades comercializadas, 
que garantiram à marca 6,3% de participação de 
mercado. Os emplacamentos de comerciais leves 
tiveram desempenho 24,8% superior a maio de 
2011 e o destaque para as vendas foram do Kan-
goo e Master, que registraram aumento de 44,8% 
e 14,7% no volume de emplacamentos, em relação 
à maio de 2011.

FUSO CANTER ECO HYBRID
A subsidiária japonesa de veículos comerciais da 
Daimler, a Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corpo-
ration (MFTBC), lançou seu inovador caminhão 
híbrido “Fuso Canter Eco Hybrid” no mercado lo-
cal. Este caminhão leve – que celebrou sua estreia 
mundial no Salão de Tokyo, a maior feira automo-
tiva do Japão, em novembro de 2011 – também 
será introduzido na Europa e em outros mercados 
internacionais no terceiro trimestre deste ano. 
O Fuso Canter Eco Hybrid é o primeiro veículo 
comercial do mundo que combina a transmissão 
de embreagem dupla DUONIC com um motor 
híbrido. Como resultado, o caminhão apresenta 
alta eficiência quanto ao consumo de combustível, 
combinando também o conforto da transmissão 
automática com a economia de um “stick-shift”, 
sistema manual de troca de marchas.

MOBIL
Os consumidores dos lubrificantes Mobil já po-
dem pensar em arrumar as malas. Já começou a 
promoção Mobil Super Viagem, que sorteará 30 
pacotes de viagens internacionais e 120 kits de 
viagem exclusivos. Para participar, é preciso com-
prar quatro litros de lubrificantes Mobil 1 ou Mobil 
Super, cadastrar o código dos cupons e torcer. Para 
as duas famílias de lubrificantes Mobil, existem 
três diferentes classificações de cupons. A compra 
de 4 litros da Família Mobil 1 vale 3 cupons; a de 
Mobil Super Pick-up & SUV, Mobil Super Sinté-
tico, Mobil Super Flex e Mobil Super Ecopower, 
2 cupons; e a de Mobil Super Protection e Mobil 
Super Original, 1 cupom.

NOVA RANGER 
 A Nova Ford Ranger encara um desafio inédito 
nesta fase de pré-lançamento no Brasil, mostrando 
a potência e as tecnologias inovadoras da picape 
global: transpor um “king” de 8,5 metros de altura, 
o maior morro artificial já construído pela Ford no 
Brasil. A elevação forma uma rampa com 20 me-
tros de comprimento e ângulo de 35 graus, usada 
para test-drive. Esse desafio foi uma das atrações 
da Ford na Bahia Farm Show 2012, feira agrope-
cuária realizada de 29 de maio a 2 junho, em Luiz 
Eduardo Magalhães, na Bahia. 

NOVO ECOSPORT
O Novo EcoSport 2.0 Titanium oferece um pa-
drão surpreendente de conectividade, segurança 
e conveniência no segmento, incluindo o sistema 
de conectividade Ford SYNC com comando de 
voz, ar-condicionado eletrônico, sistema de aces-
so e partida sem chave, faróis com acendimento 
automático e limpadores com sensor de chuva. O 
novo produto global inova também na seguran-
ça, com airbags duplos e de cortina, freios ABS, 
controle eletrônico de estabilidade, assistência de 
partida em rampa e sensor de estacionamento. A 
direção elétrica contribui para a liderança do Novo  
EcoSport em economia de combustível na catego-
ria, com uma oferta variada e eficiente de motores 
para atender as necessidades e preferências dos 
consumidores de diferentes regiões do mundo.

SALÃO DO AUTOMÓVEL
Os ingressos para o 27º Salão Internacional do Au-
tomóvel de São Paulo já estão à venda por meio 
do hotsite http://www.ingressorapido.com.br/sa-
laodoautomovel/, que traz todas as informações 
sobre o maior evento automobilístico da América 
Latina. Promovido pela Reed Exhibitions Alcanta-
ra Machado, o Salão ocorre de 24 de outubro a 4 
de novembro.

NISSAN 
No último final de semana de junho, a cidade de 
Salvador foi palco do projeto Nissan Inova Show, 
trazendo o veículo que revolucionou a história da 
mobilidade urbana no mundo: o Nissan LEAF, 
primeiro carro 100% elétrico produzido em larga 
escala. Outra novidade foi a recém-lançada Fron-
tier 2013 com novo motor turbodiesel 2.5 16V, que 
está ainda mais forte, mais econômica e emitindo 
menos poluentes, pois utiliza a mesma tecnologia 
de ponta disponível na Europa. Ao todo, o projeto 
levará a experiência da marca Nissan – a fabrican-
te nacional, que mais cresceu no país em 2011 – 
para mais de 100 mil pessoas em 30 cidades ao 
longo de um ano. 
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secretaria@setceb.com.br

 
 

SINDICATO DAS EMPRESAS 
DE TRANSPORTE DE CARGAS 

DO ESTADO DA BAHIA

SE T C E B

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 
(caminhões, pneus, sites do setor, 
revistas, entre outros), 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

 

 
 

Convênios UNIJORGE - MAISON 
FRANÇAISE - UNIBAHIA - ISBET

Assessoria Jurídica (Trabalhista e 
Tributária). 

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.


