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Sem rodovias o Brasil não chega lá

Novo decreto de 
Carga e Descarga e 
Circulação em 
Salvador já está 
em vigor
Desde o dia 04 de junho está valendo o 
novo decreto de Carga e Descarga e  
Circulação de caminhões em Salvador. 
Segundo o decreto, a Transalvador 
irá publicar portarias determinando as 
zonas de restrição de carga e descarga 
e áreas de restrição de circulação. Leia 
mais sobre o assunto 
na página 5.
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São Bernardo o 
caminhão Cargo 
extrapesado. Pág.8 

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. 
Este acordo foi feito 
entre o SETCEB 
e a Federação dos 
Trabalhadores que 
representa todos os 
sindicatos da  
categoria. 

R$ 735,00 é o novo salário dos motociclistas da Bahia
Além do novo salário de R$ 735,00 desde o último dia 01 de maio, os  

motofretistas também foram beneficiados com o curso de qualificação exigido 
pela Lei 12.009-2009. Pág. 3
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“Precisamos pensar em planejamento de 
infraestrutura logística brasileira para as pró-
ximas décadas”. Foi assim que o ministro dos 
Transportes, Cesar Borges, começou sua pales-
tra no dia 20 de maio, durante café da manhã, 
no Salão Nobre do Palácio da Associação Co-
mercial da Bahia, para líderes sindicais e em-
presários baianos.  

Com o tema “Infraestrutura e Logística do 
Brasil/Bahia: situação atual e perspectivas fu-
turas”, o ministro apresentou a dimensão do 
transporte baiano, através de suas malhas rodo-
viárias e ferroviárias, da rede hidroviária e seus 
portos. 

Após longo período sem investimentos, o 
ministro aponta ter grandes desafios no setor 
de transporte de cargas, como por exemplo, em 
se tratando das rodovias, níveis insuficientes de 
conservação e recuperação, déficit de capacida-
de da malha em regiões desenvolvidas, inade-
quação de cobertura nas regiões em desenvolvi-
mento e de fronteira agrícola. 

“O fortalecimento da capacidade de gestão 
do setor, resgate do planejamento permanente, 
expansão dos investimentos públicos e privados 
em infraestrutura, como o Programa de Acele-

Ministro dos Transportes par ticipa de café da manhã 
com empresários, em Salvador

ração do Crescimento (PAC) e o Programa de 
Investimentos em Logística (PIL), fazem parte 
das novas diretrizes do Governo Federal. Pre-
cisamos de uma infraestrutura logística que dê 
competitividade”, pondera.

Por outro lado, a dificuldade maior é ultra-
passar os obstáculos, acrescenta Borges, afir-
mando que é necessário contar com a vontade 
política além das dificuldades para obtenção 
das licenças, que são muitas. Segundo o mi-

nistro, até o final deste ano todas as rodovias 
estarão com contrato de manutenção. “O ob-
jetivo é que terminemos 2013 com nossas ro-
dovias em condições de boa trafegabilidade”, 
acrescenta.

“A Bahia tem vocação natural como ponto 
geográfico estratégico para o País e a imple-
mentação de uma logística eficiente é condi-
ção necessária, como padrões adequados de 
intermodalidade e multimodalidade”, conclui.

O evento foi uma realização 
do Instituto Miguel Calmon e da 
Associação Comercial da Bahia 
e contou com a presença de em-
presários e líderes sindicais do 
setor de transporte rodoviário 
de cargas, dentre eles, o pre-
sidente e o vice-presidente do  
SETCONTEINERS, José Ru-
bem Souza e Bartolomeu An-
drade, o presidente do SER-
GRE, Miguel Diz Gil, o diretor 
do SETCEB, Daguimar Mar-
tins e a vice-coordenadora da 
Comjovem Bahia, Gabriela 
Andrade. 

Quando se tem entendimento,  tudo se acerta. Tivemos na 
gestão passada do Prefeito de Salvador, uma verdadeira ba-
talha para simplesmente vermos a melhor forma de abastecer 
Salvador e também contribuirmos com um trânsito melhor. 
Digo batalha por que, tivemos inúmeras reuniões que de nada 
valeram, pela intransigência de exigências absurdas para uma 
legislação descabida que queriam implantar em nossa cidade.

Porém, depois de tantas reuniões para nada, o Prefeito lan-
çou mão da caneta e decretou uma legislação descabida,  pois 
contemplava toda a cidade do Salvador e como a Prefeitura não 
tinha recursos financeiros para mandar fabricar milhares de pla-
cas de sinalização, que deveriam ser fixadas em todas as partes 
da cidade, o decreto foi por água abaixo.

Felizmente, hoje, temos um Prefeito que com seus secre-
tários e assessores de competência, estão procurando ajustar a 
cidade dentro das normas normais de uma grande metrópole 
como Salvador.

Foram feitas várias reuniões entre os operadores do sistema 
de distribuição de cargas, e com isto chegou-se a um consenso  

de uma legislação que atendesse a cidade bem como aos comer-
ciantes que necessitam se abastecer para poder suprir Salvador 
de produtos  para o consumo da população.

Logicamente, o setor de transporte terá de dar sua contri-
buição de sacrifícios para a melhora do trânsito da cidade, bem 
como um abastecimento mais ordenado, aliás, na realidade, isto 
já ocorre por aqui e vem ocorrendo em todas as cidades do nos-
so Brasil e do mundo. Assim, com certeza poderemos ter uma 
Salvador melhor.

Com a circulação dos caminhões de pequeno porte, os VUCs 
- caminhões de 2,20 metros de  largura x 6,50 metros de compri-
mento, a cidade será abastecida e consequentemente o trânsito 
melhorado. Logicamente que ficará para o período noturno as 
operações de carga e descarga com caminhões de grande porte 
que não tem como estacionar durante o dia.

Com isto também abre-se um novo nicho de negócio para as 
empresas de distribuição. Certamente as  empresas que traziam 
produtos de outros estados para Salvador e faziam sua distri-
buição em caminhões de grande porte, terão agora de contratar 
empresas de distribuição para entregar suas mercadorias no pe-
ríodo diurno.

Portanto, acreditamos que agora Salvador com uma admi-
nistração de dialogo,  os problemas poderão ser resolvidos pelos 
governantes com apoio de toda a população.
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Desde o dia 1º de maio, os empregados das em-
presas de transporte de cargas da Bahia estão com seus 
salários reajustados em 9,0%. Este acordo foi feito en-
tre o SETCEB e a Federação dos Trabalhadores que 
representa todos os sindicatos da categoria. Com o au-
mento salarial, os motoristas que trabalham com carga 
seca até 6 mil kgs passaram a perceber R$ 996,00, 
motoristas de 6.001 kgs a 15 mil kgs, R$ 1.147,00 e 
motoristas acima de 18 mil kgs, R$ 1.370,00. Os mo-
toristas que trabalham com carga líquida inflamável, 
químicos e petroquímicos a granel até 6 mil kgs pas-
saram a perceber R$ 1.014,00, de 6.001 kgs a 15 mil 
kgs, R$ 1.168,00 e acima de 18 mil kgs, R$ 1.397,00. 
Os ajudantes passaram a perceber R$ 750,00 e o con-
ferente R$ 780,00. Para as demais funções inclusive 
operadores de guindaste rodoviário ou não rodoviá-
rio, empregados em escritório das empresas do setor, 
vendedores e outros não beneficiados pelo salário nor-
mativo/piso, foi assegurada a correção de 9,0% (nove 
por cento) a ser aplicada em 1º de maio de 2013, in-
dependente da faixa salarial em que estejam enqua-
drados, sobre os salários praticados até 30 de abril de 
2013. Poderão ser compensadas todas as antecipações, 
compulsórias e espontâneas concedidas desde maio de 
2012 a abril de 2013, exceto os aumentos oriundos 
de promoção, aumentos reais convencionados formal-

Transportadoras baianas reajustam 
salário em 9%

Desde o dia 1º de maio os motociclistas também tive-
ram reajuste no salário. Passaram a perceber R$ 735,00 por  
mês e além do aumento do salário, foi acordado o valor de 
R$ 435,00 para aluguel da motocicleta.
CURSO DE QUALIFICAÇÃO

As empresas serão responsáveis pelo pagamento do cur-
so de qualificação exigido pela lei 12.009/2009 de 29 de 

mente, equiparação 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 adi-
cional de função correspondente a 10% (dez por cento) 
e os denominados “treminhão” (cavalo mecânico e três 
sem-reboques) receberá adicional de função corres-
pondente a 25% (vinte e cinco por cento) do piso sala-
rial estipulado para motorista de carreta. Em ambos os 
casos já está incluído o repouso semanal remunerado. 
Este adicional será devido no período em que a ativida-
de for exercida e não será incorporado à remuneração 
quando o empregado for destituído dessa função ou 
atividade. Na hipótese do motorista vir recebendo ou-
tras verbas, assim denominadas: adicional de função, 
comissão, bônus, prêmio desempenho, e com outra no-
menclatura qualquer, poderá estas verbas ser compen-
sadas com o adicional avençado no parágrafo primeiro 
desta cláusula, ou seja, bitrem e treminhão.

Piso salarial de motociclistas passou para R$ 735,00
julho de 2009 para os motociclistas admitidos até 30 de se-
tembro de 2013. Nessa hipótese, caso o empregado seja des-
ligado da empresa por qualquer motivo, terá que ressarcir o 
valor pago pelo curso, respeitando o limite de R$ 350,00.  
     Os laudos, taxas e despesas a serem pagos junto ao Detran 
e aos demais órgãos públicos, referentes a nova regulamen-
tação da atividade será de responsabilidade do empregado.

Outros Benefícios: Todas as empresas estão obri-
gadas a pagar a Participação no Lucro e/ou Resultado - 
PLR, no valor mínimo de R$ 270,00. O seguro também 
é obrigatório no valor de R$ 7 mil para ajudantes, con-
ferentes e carregadores, enquanto que para motoristas 
e demais empregados o valor do seguro é de R$ 14 mil.
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Desde o início do mês de junho, está no ar mais uma campanha 
de trânsito do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes (Parada 
– Um pacto pela vida). Com o slogan “Motorista, álcool e drogas 
podem fazer da sua viagem um caminho sem volta”, o Ministério 

O resultado do trabalho da comissão especial da Câmara dos 
Deputados criada para revisar a Lei do Descanso, Lei 12.619 foi 
enviado às entidades que representam os transportadores. 

No mesmo texto que flexibiliza o tempo de descanso dos cami-
nhoneiros de 11 para 10 horas entre dois dias de trabalho, a minuta 
aumenta de 4 para 6 horas o tempo de direção no qual o motorista 
é obrigado a parar para descansar meia hora. 
Jornada de trabalho

A minuta estabelece que os carreteiros empregados poderão 
trabalhar 8 horas diárias e mais quatro horas extras. Na Lei do 
Descanso, são permitidas apenas mais duas horas extras. Pela pro-

Lei do descanso é pauta na Câmara dos Deputados
posta da comissão, eles continuam tendo 11 horas de descanso, 
mas apenas 8 terão de ser ininterruptas. As outras três poderão 
inclusive coincidir com períodos de refeição e o intervalo a cada 
6 horas.  

A minuta também propõe a redução de 30% para 20% o valor 
da indenização pelo tempo de espera e diz que, no caso de viagens 
com dois motoristas, todo o tempo de repouso de um deles pode ser 
feito com o veículo em movimento. Na lei atual, o caminhão tem de 
ficar pelo menos 6 horas parado para que ambos descansem. A nova 
lei só vai vigorar, de acordo com a proposta, nas estradas onde haja 
pontos de paradas adequados para seu cumprimento. 

Campanha do Governo Federal quer reduzir os acidentes de trânsito

das Cidades quer 
reduzir significa-
tivamente o nú-
mero de acidentes 
de trânsito.

Em 2010, fo-
ram mais de 42 
mil vítimas fa-
tais no trânsito 
brasileiro. Com 
uma frota corres-
pondente a 3,1% 
(2.414.721) dos 

77,8 milhões de veículos registrados no país, os caminhões estão 
envolvidos em 21% dos acidentes com mortes. De 1996 a 2010, o 
número de acidentes envolvendo caminhões (56,8%) foi o terceiro 
que mais evoluiu no período, atrás das motocicletas (714,7%) e 
bicicletas (165%). O aumento do número de mortes por 100 mil 
habitantes provocadas pelos caminhões também ficou em terceiro 
lugar. Houve um crescimento de 50% no mesmo período (1996 
– 2010), também atrás dos motociclistas (679,4%) e ciclistas 
(153,5%). Com esses números, a nova campanha dirige-se a moto-
ristas profissionais de caminhões, ônibus, vans, táxis/empregados 
e autônomos. 

O Pacto Nacional pela Redução de Acidentes (Parada – Um 
pacto pela vida) foi lançado em maio de 2011 para conscientizar 
os motoristas sobre os riscos do desrespeito às regras de trânsito. 
Ele também atende à decisão da Assembleia Geral da Organização 
das Nações Unidas, que definiu o período de 2011 a 2020 como a 
Década Mundial de Ação pela Segurança no Trânsito. 
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Carga e Descarga
Em reunião realizada com o subsecretario da Secretaria Mu-

nicipal de Urbanismo e Transporte - SEMUT, Orlando Santos, no 

Publicado decreto de Operação Carga e Descarga e 
Circulação de caminhões em Salvador

A Prefeitura de Salvador vem realizando desde o início de 
maio algumas intervenções para melhorar o trânsito nos pon-
tos mais críticos da cidade. Mas não foram realizadas apenas 
intervenções e sim, publicado um decreto regulamentando 
a operação de carga e descarga e a circulação de caminhões 
e tratores no município. Para o presidente do Sindicato das 
Empresas de Transporte de Cargas do Estado da Bahia – SE-
TCEB, Antonio Siqueira, este decreto em substituição ao an-
terior, veio para ordenar a circulação de caminhões na cidade 
e com isso, melhorar o trânsito de nossa cidade no horário de 
pico, mas até o momento não foram publicadas as portarias 
estabelecendo quais serão as zonas de restrição de carga e 
descarga, nem tão pouco as áreas de restrição de circulação. 
Assim fica difícil de trabalhar”, acrescenta.

O decreto 23.975 de 04 de junho de 2013 com novas mu-
danças proibe as operações de carga e descarga nas Zonas de 
Restrição de Operação de Carga e Descarga - ZRCD, em es-
tabelecimentos comerciais e de serviços relacionados aos nú-
cleos de comércio e serviços de segunda a sexta-feira, das 6h 
às 21h, e aos sábados, até às 14h. Aos domingos e feriados, 
estarão liberadas. Mas o decreto informa que para estas ope-
rações, existem exceções ao cumprimento destes horários se 
foram realizadas com veículos automotores classificados como 

Circulação de caminhões
Diversas entidades sindicais e empresas, além de órgãos governamen-

tais e municipais, estiveram reunidas no dia 15 de maio, com o secretário 
da SEMUT, José Carlos Aleluia e sua equipe para tratar de horários de res-
trição de trânsito de caminhões nas principais avenidas de Salvador. De 
acordo com o presidente do SETCONTEINERS, José Rubem Moreira de 
Souza, foi implantado em todo o país, o Porto 24 horas, com a finalidade de 
otimizar o máximo o uso das instalações portuárias e “caso isso deixasse de 
ser atendido na Bahia, estaríamos indo na contramão da competitividade, 
pois já perdemos carga para outros portos do Nordeste”. 

Segundo o presidente, o porto de Salvador já está fazendo o agenda-
mento prévio de recebimento das carretas, proporcionando um melhor fluxo 
de carretas na avenida Bonocô e por outro lado, evitando filas na entrada 
do porto.  Por estas e outras razões apresentadas pelas lideranças, durante 
a reunião, como a conclusão da Via Expressa que está prevista para o final 
de agosto deste ano, o secretário Aleluia informou que iria abrir exceção 
apenas até o final do mês de agosto, com a conclusão da Via Expressa. 

automóveis, motocicletas e veículo urbano de carga – VUC e 
também para os caminhões de transporte de contêineres, desde 
que as operações de carga e descarga sejam realizadas no espa-
ço interno das instalações do Porto de Salvador. 

Já a circulação de caminhões e tratores nas áreas de Res-
trição a Circulação – ARC está proibida de segunda a sábado, 
das 6h às 10h, de segunda a sexta-feira, das 17h às 20h, e aos 
sábados, domingos e feriados, das 9h às 20h. A proibição de 
circulação vale também para a orla de Salvador. 

Os horários de circulação de VUCs e caminhões com desti-
no ao Porto de Salvador ainda serão fixados por meio de porta-
rias da TRANSALVADOR.

Ficam mantidas as restrições vigentes para as vias do Cen-
tro Histórico de Salvador, com relação à circulação de veículos 
e operação de carga e descarga.

De acordo com o decreto, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, a contar de sua publicação, a Superintendência de Trân-
sito e Transporte do Salvador - TRANSALVADOR expedirá 
portarias definindo as Vias de Restrição de Operação de Carga 
e Descarga – VROCD e Vias com Restrição a Circulação – 
VRC.  Caberá também a TRANSALVADOR expedir normas 
complementares para a execução do Decreto, inclusive no to-
cante à sua fiscalização.

primeiro dia do mês de abril deste ano e o setor de transporte rodo-
viário de cargas, o presidente do SETCEB, Antonio Siqueira, in-
formou que o decreto que estava vigente, avaliava a cidade como 
um todo, e em sua opinião, o ideal seria delimitar a cidade em 
zonas e estudar cada bairro com um olhar diferenciado, devido a 
peculiaridade de cada um. O presidente explicou ao subsecretário 
que operar carga e descarga na cidade a noite é impraticável, “pois 
além de não termos lojas abertas para receber as mercadorias, os 
empregados das lojas não tem como voltar para casa, pois não 
circulam ônibus no período da noite”. 

Zonas de lojas, bares e restaurantes devem ser pensadas indi-
vidualmente, explica o presidente que acredita ser um dos grandes 
problemas da carga e descarga, a inadequação do equipamento na 
operação. Deve-se, na opinião de Siqueira, ser delimitado o ta-
manho do equipamento em cada lugar da cidade, zoneamento e 
horário diferenciado. “Precisamos lembrar que o transporte faz a 
irrigação do comércio, da indústria, da construção civil e não pode 
parar”, conclui o presidente.
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Desde a zero hora do dia 29/04/2013, as tarifas 
de pedágio do Sistema BA-093 foram reajustadas 
com base no Índice de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) e aplicação dos critérios de arredon-
damento estipulados. A tarifa básica (automóveis, 
caminhonetes e furgões de dois eixos com rodagem 
simples) passou de R$ 2,80 para R$ 3,00. As de-
mais categorias de veículos (motocicletas, ônibus, 
caminhões e outros) também foram reajustadas 
conforme a regra acima. A Bahia Norte distribuiu 
folhetos com as novas tarifas para os usuários e 
também instalou placas nas cabines e nas proximi-
dade das praças.

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) decidiu adiar o início da 
fiscalização da emissão de poluentes de caminhões e ônibus. As multas 
para a infração foram postergadas para o dia 1º de setembro de 2013.

A prorrogação do prazo se deu para que os estados tenham tempo há-
bil para adquirir os equipamentos responsáveis pela aferição da poluição, 
os chamados opacímetros. Cada um deve ser testado e homologado pelo 
Inmetro para ser utilizado pelos órgãos fiscalizadores (Detrans, Polícia 
Rodoviária Federal e outros).

A fiscalização está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, mas só 
foi regulamentada pelo Contran em dezembro de 2012. As multas, que 
agora só poderão ser aplicadas a partir de setembro, estão previstas para 
os veículos movidos a diesel que possuírem índices de poluição acima do 

Contran adia para setembro multas 
para caminhões e ônibus poluentes

estabelecido para cada veículo, de acordo com o ano de fabricação.
Se o veículo emitir mais poluentes do que deveria, a infração aplica-

da será a grave, que prevê pena de R$ 127,69 e 5 pontos na carteira de 
motorista.

DESPOLUIR
O Programa Ambiental do Transporte da Confederação Nacional dos 

Transportes – Despoluir – realiza uma série de aferições em todo o ter-
ritório nacional visando a redução da poluição veicular. De acordo com 
a CNT, veículos bem regulados, além de emitir menos poluentes, con-
somem menos combustíveis e, consequentemente, exigem menos gastos 
com manutenção.

Reajustadas tarifas 
do Sistema BA-093

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) determinou a redução de 50% 
na tarifa de pedágio cobrada em uma praça da rodovia BR-324, na Bahia, operada pela 
concessionária ViaBahia, após um buraco surgir na pista. Segundo resolução publicada 
no Diário Oficial da União, a redução vale para a praça localizada no quilômetro 597 da 
rodovia, em Salvador, "até que a disponibilidade da fluidez do tráfego na rodovia seja 
estabelecida".

De acordo com a ANTT, a redução ocorre devido ao fato de que "a rodovia está ope-
rando com metade da sua capacidade na região".

A ViaBahia informa que interditou as três faixas no quilômetro 618, após fortes chuvas 
agravarem problema surgido no início do mês de junho, quando um buraco rompeu duas 
faixas da via que dá acesso ao Porto Seco Pirajá, na capital baiana.

Buraco faz ANTT reduzir tarifa 
de pedágio

Aguardamos seu contato!

.

A Transportadora Teccargas possui as ferramentas logísticas 

necessárias para atender as necessidades de transporte de sua 

empresa com segurança e rapidez. Operamos com transportes de carga 

seca rodoviária no estado da Bahia.

Estamos em constante evolução oferecendo novos serviços  infra-

estrutura ideais para o atendimento das necessidades do nossos 

clientes, seja na entrega direta ou no redespacho.

Estamos abertos para cotações sem compromisso. 

Aproveite para conhecer nosso trabalho e atendimento!

A Solução de 
Transporte na Bahia
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No dia 17 de junho, a Comjovem Bahia – Comissão de 
Empresários e Executivos do SETCEB – Sindicato das Em-
presas de Transporte de Cargas do Estado da Bahia comple-
tou cinco anos de vida.

Com o propósito de reunir jovens empresários e execu-
tivos do setor para promover o aprendizado e o conheci-
mento sobre os principais temas relacionados ao transporte 
rodoviário de carga, além de promover a integração entre os 
mesmos, criando laços de amizade, troca de informações e 
networking, a Comjovem tem como objetivo despertá-los 
para futuras frentes de lideranças no setor de transporte de 
cargas e logística.

Realização de eventos, benchmarking e visitas técnicas 
de modo a promover maior interação entre as partes e pos-
síveis negócios com fornecedores também fizeram parte das 
ações da Comjovem Bahia, nestes cinco anos de funciona-
mento.

Através das visitas técnicas, os jovens baianos, conhe-
ceram de perto, o Tecon Salvador, do Grupo Wilsons, Sons 
Terminais, a Bridgestone, em Camaçari, a Eadi Salvador 
Logística e Distribuição, a Pirelli, em Feira de Santana, a 
MAN Latin  America, em Resende, a Mercedes-Benz, na 
Argentina, entre outras montadoras.

Os jovens empresários participaram ao longo deste perí-
odo de diversos eventos locais, regionais e nacionais, sem-
pre com o apoio do SETCEB. Estiveram lado a lado dos 
empresários do setor para discutir a pauta de reivindicações 

Jovens empresários do setor de transporte de cargas e logísti-
ca da Bahia e membros da Comjovem Bahia estiveram reunidos 
no dia 17 de junho, em visita as instalações do Tecon Salvador, 
recém-expandido, após investimentos de R$ 180 milhões.

De acordo com a supervisora comercial Julia Lomanto, o Te-
con Salvador, arrendado pelo Grupo Wilsons, Sons, oferece ope-
ração portuária, depósito de vazios, estufagem e desova, armaze-

Comjovem Bahia completa cinco anos de vida
salariais dos empregados, para analisar a nova lei 12.619 
que regulamenta a profissão do motorista, assistiram pales-
tra sobre infraestrutura do setor e da Bahia, proferida pelo 
Ministro dos Transportes, participaram de eventos na Câ-
mara dos Deputados, tudo isso sem falar das ações sociais 
realizadas pela comissão.

“É com grande satisfação que comemoramos os cinco 
anos de atuação da Comjovem na Bahia.  O caminho per-
corrido resultou em integração entre as empresas do setor 
e abriu novas frentes de trabalho, visando a otimização dos 
nossos resultados. Continuaremos persistindo e convida-
mos a todos que compartilham dos mesmos objetivos, a se 
juntarem a nós”, comemora o coordenador, Rogério Souza.
Para a vice-coordenadora, Gabriela Andrade, ao longo des-
tes cinco anos, a Comjovem  Bahia demonstrou que está 
além de ser apenas uma comissão de jovens empresários, 
se tornando a cada dia uma verdadeira e crescente família. 
Através das reuniões, troca de informações, contatos, ideias 
e experiências, que vão até mesmo muito além das ques-
tões profissionais, o grupo vem se fortalecendo, destacando 
e ganhando cada vez mais expressão no setor de transporte 
de cargas.  “Sabemos, hoje mais do que nunca, que a união 
faz a força, e esse é o propósito da Comjovem:  unidos, lu-
tando pelos nossos objetivos profissionais, individuais e/ou 
coletivos, nos tornando cada vez  mais fortes e preparados 
para enfrentar os desafios do nosso dia a dia, com vistas a 
um futuro de grandes realizações.”

Jovens empresários visitam Tecon Salvador

nagem alfandegada, 
fornecimento de 
energia, movimenta-
ção e armazenagem 
de cargas especiais, 
sempre seguindo o 
padrão de qualidade 
do Grupo Wilson, 
Sons.

Através de uma apresentação minuciosa sobre o Tecon Salvador, os 
jovens puderam conhecer algumas características técnicas e de infraes-
trutura do Terminal e em seguida, visitar in loco, as instalações do Cais 
Água de Meninos, que recebe os navios de exportação, com 377 metros 
de comprimento, 15 metros de calado e os 3 Portêineres Super Post Pana-
max e o Cais de Ligação, utilizado para a cabotagem, com 240 metros de 
comprimento, 132 metros de calado e os 3 Porteineres Panamax. 

O Tecon Salvador ainda possui 4 mil metros quadrados de armazém 
alfandegado com 674 tomadas frigoríficas, 4.800 posições de Drive-in, 
sem falar no sistema de gerenciamento de operações SPARCS/NAVIS. 
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A International Caminhões inaugurou  a sua fábrica própria, em Canoas (RS).  
Os veículos da marca, que pertence à indústria Navistar South America, subsidiá-
ria da norte-americana, Navistar, passam a ser fabricados no Complexo Industrial 
Navistar, onde já são produzidos os motores a diesel da MWM International, que 
também abriga o Centro de Distribuição de Peças da multinacional. A nova fábri-
ca que tem capacidade para produzir cinco mil caminhões por ano em três turnos 
de trabalho, recebeu uma nova cabine de pintura, dinamômetro e equipamento 
para testes dos freios ABS em 100% dos caminhões produzidos em Canoas.

Mercedes-Benz produziu 2 milhões de veículos comerciais no Brasil
A Mercedes-Benz do Brasil acaba de conquistar o marco histórico de 2.000.000 

de veículos comerciais produzidos no País. Este impressionante volume de pro-
dução, acumulado desde a fundação da Empresa, em 1956, abrange cerca de 
1.370.000 caminhões e 630.000 ônibus. “Somos o único fabricante de veículos co-
merciais do País a alcançar essa notável marca. Contribuímos decisivamente para 
a evolução da indústria automobilística nacional”, destaca Philipp Schiemer, CEO 
da Mercedes-Benz do Brasil e Daimler Latina. “O Brasil é hoje, de uma forma 
consistente, um dos principais mercados para caminhões da nossa marca”.afirma 
Stefan Buchner, presidente mundial da Mercedes-Benz Caminhões - unidade da  
Daimler Trucks, maior fabricante de caminhões do mundo que veio ao Brasil espe-
cialmente para celebrar esse feito histórico da Empresa. 

Actros é o veículo de número 2.000.000 - O veículo de número 2.000.000 
produzido pela Mercedes-Benz do Brasil é o caminhão extrapesado Actros 4844 
K 8x4, fabricado na planta da Empresa em Juiz de Fora e foi adquirido pelo grupo 
empresarial do Rio Grande do Sul, Fagundes Construção e Mineração.

Ford apresenta o Cargo 
extrapesado

A Ford acaba de apresentar sua nova linha de 
caminhões Cargo para o segmento de veículos ex-
trapesados, inaugurando a sua entrada nesta faixa 
de mercado no Brasil. As duas primeiras unidades 
do tipo cavalo-mecânico, formadas pelos modelos 
Cargo 2042 com tração 4x2 e Cargo 2842 com tra-
ção 6x2, deixaram a linha de montagem da fábrica 
de caminhões da Ford em São Bernardo do Campo, 
SP. Com capacidade de até 56 toneladas, os mode-
los totalmente novos de classe global já circulam na 
Europa desde o primeiro trimestre deste ano

F-350 e F-4000 - A Ford também anunciou o 
relançamento dos caminhões F-350 e F-4000, no 
segmento de semileves e leves, respectivamente, 
previstos para 2014. Estes dois veículos comerciais 
são considerados ícones do seu segmento.

A versatilidade, a robustez e a inovação da li-
nha Iveco aplicadas às mais diferentes atividades 
do agronegócio puderam ser vistas na Agrishow, 
a 20ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola, 
em Ribeirão Preto (SP).  Com opções de produ-
tos desde o segmento de leves até o de extra-
pesados, a fabricante demonstrou porque é uma 
referência de empresa full liner no mercado de 
veículos comerciais.  “Estamos também inves-
tindo fortemente em novos modelos da nossa 
linha de caminhões off-road Trakker, visando 
crescer nossa participação no segmento sucroal-
cooleiro”, afirma Christian Gonzalez, diretor de 
Marketing da Iveco.

Iveco expõe na Agrishow

MAN amplia oferta de caminhões extrapesados
A previsão de safras recordes no Brasil acelerou os planos da MAN Latin 

America, fabricante dos veículos comerciais MAN e Volkswagen. A mon-
tadora pretende lançar em breve o caminhão MAN TGX 33.440 “Made in 
Brazil”, com maior capacidade de carga do que os modelos disponíveis no 
portfólio atual. A estratégia é abocanhar a maior fatia possível do segmento 
de extrapesados, que tem potencial de chegar a mais de 40 mil unidades neste 
ano. O novo cavalo mecânico da linha TGX atende diversas aplicações, como 
graneleiro, carga seca, container, frigorífico, basculante, furgão (baú), sider 
e tanque. O veículo vem com tração 6x4 e eixos traseiros com redução nos 
cubos, podendo tracionar até 100 toneladas.
 

Volvo testa caminhão movido a diesel e a GNL 
 

O caminhão FM 460 cv movido a GNL que a Volvo está testanto no Brasil 
emite 10% menos CO2 se comparado com os caminhões com tecnologia Euro 5 
movidos exclusivamente a diesel. Os testes com o modelo estão sendo realizados 
em parceria com a White Martins. “Os resultados dos primeiros testes mostraram 
um excelente índice de substituição do diesel pelo GNL nas condições de estrada 
em que está rodando, com topografia ondulada”, afirma Sérgio Gomes, diretor de 
estratégia de caminhões do Grupo Volvo América Latina. O índice de substituição 
do diesel pelo GNL nos primeiros meses de testes no Brasil é de cerca de 65%. 

DAF Brasil constrói fábrica
As obras de construção da planta da DAF, um dos maiores fabricantes de 

caminhões da Europa e subsidiária da PACCAR Inc., atingem sua fase final em 
Ponta Grossa (PR). A empresa está cumprindo rigidamente o cronograma esta-
belecido inicialmente e as primeiras unidades de caminhões nacionais da marca 
devem ser produzidas, em fase de testes, a partir do final de agosto. A produção 
comercial inicia-se no final de outubro. “O objetivo da DAF é construir uma 
fábrica brasileira e produzir caminhões com a mesma qualidade mundial da mar-
ca. Estamos nos preparando para atingir esse patamar”, afirma Marco Davila, 
presidente da DAF Caminhões Brasil. A empresa está investindo 320 milhões de 
dólares em sua chegada no País, e quer conquistar 10% do mercado nacional de 
caminhões pesados e extrapesados, em 5 anos.

Inaugurada fábrica da International
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Coluna Jurídica

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

No dia 26 de maio teve 
início uma das principais fa-
ses da obra do projeto Com-
plexo Acrílico da BASF - a 
logística dos equipamentos 
especiais - com a chegada 
de quatro silos – diretamen-
te da China para Base Naval 
de Aratu, na Bahia, de onde 
foram transportados pela 
José Rubem Transportes e 
Equipamentos Ltda. para o 
Polo Industrial de Camaçari. 

A Transportadora Primeira do Nordeste (TPN) , há mais de 50 anos especia-
lizada no transporte de cargas fracionadas e de lotação, acaba de investir cerca de 
R$ 5 milhões na aquisição de novos caminhões e implementos rodoviários para 
incorporar à sua frota. Com uma trajetória de sucesso e sempre atenta a evolução 
do mercado, a TPN amplia sua frota para o transporte de longas distâncias e para 
distribuição de cargas nos centros urbanos.

As expectativas da empresa com a aquisição destes novos equipamentos são 
otimistas. De acordo com o diretor comercial da TPN, Marcelo Freire, a empresa 
espera fechar este ano com um faturamento de R$ 24 milhões e um crescimento 
entre 15 à 20%. “Nossa ideia é diversificar os serviços e com isso não pretendemos 
tão somente alavancar recordes de faturamento, e sim, alcançar uma rentabilidade 
melhor”.

Com uma presença cada vez maior em todo o território nacional e a conquista 
de novos clientes, a empresa ampliará também sua área de atuação e investirá na 
área de armazenagem. Já adquiriu um terreno de 20 mil metros quadrados localizado 
em Simões Filho, região metropolitana de Salvador, na Bahia, onde construirá um 
Terminal Logístico.  A estratégia, segundo Freire, é otimizar os recursos da empresa, 
ter a gestão de todo o processo e atender os clientes em todas as suas necessidades.

Primeira do Nordeste investe R$ 5 mi 
em caminhões e implementos

José Rubem transporta silos para o 
Polo Industrial de Camaçari 

A logística do transporte dos quatro silos com altura entre 4,9 e 5,8 metros, 
contou com o apoio da Marinha, através da Base Naval de Aratu, do Governo da 
Bahia, do COFIC, da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Rodoviária Federal, 
das prefeituras de Salvador, Simões Filho, Camaçari e Dias Dávila, e das conces-
sionárias Bahia Norte e ViaBahia. 

De acordo com o diretor presidente da transportadora, José Rubem Morei-
ra de Souza Filho, para que estes equipamentos chegassem ao Polo Industrial de 
Camaçari, todos os possíveis trajetos foram estudados e avaliados por equipes de 
especialistas e engenheiros nas esferas pública e privada. “Considerando as ca-
racterísticas estruturais das rodovias e condições específicas para o transporte das 
cargas ao longo de 40 quilômetros, a operação foi realizada com velocidade de até 
10 km por hora, entre 6 horas da manhã e 4 horas da tarde”, completa.

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

 Marcelo N. Nogueira Reis
           
 Para aqueles que não conhecem a fundo as disposições da própria Consti-

tuição Federal, é importante esclarecer que lá está textualmente assegurado: “são 
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, asse-
gurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação” (art. 5º, inc. X); “as pessoas jurídicas de direito público (…) prestadoras 
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros (...)” (art. 37, § 6º). Por outro lado, a legislação penal prevê 
que “se o funcionário público exige tributo ou contribuição social que sabe ou de-
veria saber ser indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório 
ou gravoso, que a lei não autoriza” (art. 316, § 1º, do Código Penal), tal Funcio-
nário poderá responder por crime e sujeitar-se à pena de reclusão de 3 a 8 anos.            
Faço estes lembretes legislativos para responder a alguns contribuintes que se 
sentem lesados por determinados atos cometidos pelos Fiscos de um modo geral, 
e acabam sem saber o que podem e o que não podem fazer para reparar os apon-
tados abusos. É que com o acirramento da relação Fisco x Contribuintes, e com 
o “aperto” da Fiscalização Tributária, alguns excessos acabam sendo cometidos 
e os Contribuintes, revoltados, querem ver reparados os mal feitos perpetrados 
pelo Fisco. De fato, para nós que trabalhamos nesta espinhosa área tributária, é  
bastante comum vermos situações onde a Fiscalização, sem intenção, acaba por 
cometer atos que levam os Contribuintes a sofrerem certos constrangimentos. É 
o caso, por exemplo, de cobrança de tributo que anteriormente já foi pago ou 
compensado ; ou mesmo a cobrança de IPTU sobre bem imóvel que não pertence 
à pessoa (e tal fato deveria ser do conhecimento da Prefeitura); ou ITIV de terreno 
já vendido, onde o comprador parcelou o débito e parou de pagar, e a Prefeitura 
quer cobrar esta dívida do vendedor, que nada tem a ver com a dívida assumida e 
parcelada pelo comprador; o IR e ISS retidos pela fonte pagadora ou tomadora do 
serviço, mas o Fisco indevidamente insiste em cobrar do contribuinte o referido 
valor retido, em duplicidade.                   

 De outro lado, com o “aperfeiçoamento” da legislação, hoje em dia uma 
autuação fiscal poderá resultar em inúmeros inconvenientes, partindo, em alguns 
casos, para o arrolamento dos bens da Empresa e/ou dos sócios, engessando-os; 
protesto da dívida junto aos Cartórios de Títulos e Documentos; inscrição da 
dívida no CADIN; penhora de bens; bloqueios de dinheiros em contas bancá-
rias; entre outros tantos malefícios que podem surgir nesta relação. A exigência 
indevida de tributos pode resultar em grave dano moral, com a pertubação da 
paz, especialmente se esta cobrança for acompanhada de alguma publicidade da 
dívida junto aos meios de comunicação, com o nome do contribuinte associado 
à pecha de inadimplente. Nos dias atuais está sendo muito usual a propositura de 
Medida Cautelar Fiscal, onde o Fisco, diante de uma dívida de um determinado 
contribuinte, e com dificuldades de achá-lo para pagar e/ou de encontrar bens 
suficientes para garantir esta dívida, tenta direcionar a cobrança para outras pes-
soas que, em seu entendimento, tem relação com a tal dívida, elegendo-os como 
responsáveis. Ato contínuo, e antes mesmo que estas pessoas sejam avisadas que 
contra elas existe a mencionada Cautelar Fiscal, elas podem ter seus bens penho-
rados; suas contas correntes bloqueadas e todos os seus recursos indisponíveis, 
para garantir uma dívida que eles desconhecem. Ou seja, primeiro eles são atin-
gidos e somente depois (bem depois!) é que eles são chamados para se defender.           

Em todos estes casos, onde os contribuintes e ou terceiros se sentirem lesa-
dos, com abalo de sua imagem, eles poderão buscar o Judiciário para propor ação 
de indenização contra a Administração, e  ao que se tem notícia este tipo de pedi-
do tem recebido boa acolhida. O STJ, por exemplo, tem entendido que o simples 
ajuizamento, pelo Fisco, de uma execução fiscal indevida pode justificar o pedido 
de ressarcimento de danos morais, e nestes casos o STJ vem decidindo com base 
nos precedentes que dizem respeito à inscrição indevida em cadastros de proteção 
ao crédito e a protestos indevidos de títulos. E para efeito de indenização por dano 
moral, nem há necessidade de demonstração objetiva do constrangimento, bastan-
do a presunção, em face das circunstâncias, de abalo íntimo sofrido pela pessoa. É 
presumido o resultado danoso do desgaste emocional, do incômodo e do estresse, 
porque tais pertubações são sentidas no íntimo do indivíduo.           

Por todo o aqui exposto, saibam os contribuintes e demais pessoas  que sejam 
indevidamente demandadas por dívidas tributárias, que podem  buscar judicial-
mente o ressarcimento por danos morais e materiais, e as chances de sucesso 
são bem razoáveis, pois constitucionalmente a Fazenda Pública, seja a federal, a 
estadual ou a municipal, tem responsabilidade objetiva pelos danos que os  seus 
agentes causarem ao contribuintes.                                                                                                             

FISCO PODE INDENIZAR 
CONTRIBUINTES! 
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MÃO DUPLA

ANIVERSARIANTES

O por ta l  de t ranspor te e logís t ica
www.transportedigitalnews.com.br

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 Rober to 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 – Transp Mann Ltda.
25 – José B Madeira – Ability Transpor tes Ltda.
 
AGOSTO
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 – Luis Vargas – Coop. Transp Santa Catarina
12 – Marco A V Torres – Pam Transp Cargas Ltda.
14 – Américo C. Pereira – Transp. Cometa S/A
25 – José A T. Almeida – Poloserv Tec Serv Adm
27 – Lourival A Nascimento – CSL Log Transp Loc
30 – Aldevan F Andrade – Transcompras Transp 
31 – Cleber G Silva – AAS Equip e Logística Ltda

SETEMBRO
02 – Bar tolomeu Andrade – Mar tins Medeiros Ltda.
03 – José S. A Freitas – Rafer Transpor te Rod. Cargas
03 – Maria S G Santos – Papa-Léguas Motoboy Ltda
04 – Rogério F Valente – Transvalente Logística Ltda.
04 – Victor L Figueiredo – 1000 Cargas Transp Logist.
04 – Carlos H C  Amaral – Expresso BR Transp  Logist.
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 Transpor tes Ltda.
16 – Marcelo J. A. Freire – Transp. 1ª. do NE Ltda.
26 – Nadia A. Tosat t i – Tuna Comercial de Veíc Ltda.
30 – Miguel Diz Gil – Ibéria Transp. e Serv. Ltda.

CAMPEONATO DE 
FUTEBOL SOCIETY

Teve início no dia 1º de maio, nas insta-
lações do SEST SENAT, o IV Campeonato de 
Futebol Society dos empregados do setor de 
transporte de cargas na Bahia. Estão inscritos 
20 times e o encerramento está previsto para 
dezembro.

COMJOVEM PUNTA DEL ESTE
A 6ª edição do tradicional Encontro ComJovem 

– Jovens e Líderes da NTC&Logística já tem desti-
no confirmado para o ano das comemorações dos 50 
anos da entidade. Para celebrar o aniversário da NTC 
nada melhor do que um dos dez balneários mais fa-
mosos do mundo, Punta del Este, no Uruguai.

O Encontro Comjovem – Jovens e Líderes, entre 
os dias 24 e 27 de novembro terá algumas novidades 
em sua programação, além do conteúdo de forma-
ção profissional e motivacional presente em todos os 
eventos, haverá atividades voltadas à integração, para 
unir todas as gerações presentes. Maiores informa-
ções no site www.portalntc.org.br

AVANÇO TECNOLÓGICO X 
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

 “O impacto do avanço tecnológico na le-
gislação trabalhista” foi o tema do I Encontro 
de Sindicalista e Juízes do Trabalho realizado 
nos dias 3 e 4 de maio, em Salvador. O evento 
contou com a participação de juízes, advogados, 
procuradores do Trabalho, líderes sindicais, es-
tudantes, trabalhadores em geral, gestores e em-
presários. Para o presidente do SETCEB, Anto-
nio Siqueira, que participou como comentarista 
da palestra “Atividade externa e controle de 
jornada por meio remoto”, não é possível cum-
prir a Lei do Descanso dos Caminhoneiros, que 
prevê parada de 11 horas onde ele estiver. “A 
direção em rodovia é bem diferente da direção 
no perímetro urbano. Fora de casa, os motoris-
tas costumam dormir menos e por não existirem 
postos de abastecimento ao longo de todas as 
rodovias no país, o motorista fica mais tempo a 
mercê de assaltos, drogas e exploração sexual 
infanto juvenil”, conclui.

FENATRAN 2013
Com o tema central, Transporte na rota da sus-

tentabilidade, a 19ª edição da Fenatran acontece-
rá entre os dias 28 de outubro e 01 de novembro 
no pavilhão de exposições do Anhembi, em São 
Paulo. O maior e mais importante evento do seg-
mento do transporte rodoviário de cargas do con-
tinente Sul-americano, promoverá a realização de 
negócios e a exposição dinâmica de lançamentos 
globais para milhares de profissionais do setor 
interessados em conhecer as tendências do seg-
mento. Realizada a cada dois anos, a feira espera 
receber nesta edição mais de 370 expositores e um 
público em torno de 60 mil visitantes de 45 países. 

PROGRAMA NA MÃO CERTA 
O SETCEB é signatário do Pacto Empresarial 

Contra a Exploração Sexual de Crianças e Adoles-
centes nas Rodovias Brasileiras e realizará no dia 
09 de outubro, oficinas do Ciclo de Workshops Re-
gionais do Programa Na Mão Certa, em sua sede, 
em Salvador. Inscrições poderão ser feitas no site 
www.namaocerta.org.br.

XIII SEMINÁRIO BRASILEIRO 
No dia 08 de maio, na Câmara dos Deputados, 

em Brasília, aconteceu a 13ª. edição do Seminá-
rio Brasileiro do Transporte Rodoviário de Car-
gas. Politicos, onde empresários e representantes 
de entidades do setor discutiram a Lei 12.619 e a 
Segurança no Trânsito, temas centrais do evento.  
A Comjovem Bahia se fez presente através do co-
ordenador Rogério Souza e da vice-coordenadora, 
Gabriela Andrade. O auditor fiscal do Ministério 
do Trabalho em Uruguaiana (RS), Jorge André 
Borges de Souza, informou que mesmo nove me-
ses após a implantação da Lei 12.619 a grande 
maioria das empresas de transportes permanecem 
descumprindo a lei, apesar do passivo trabalhista 
que estão acumulando. 

CONSTRUCTION EXPO 2013
A Construction Expo 2013 – 2ª Feira Interna-

cional de Edificações e Obras de Infraestrutura, rea-
lizada entre os dias de 5 a 8 de junho, em São Paulo, 
atendeu as expectativas dos promotores, entidades 
parcerias e expositores. No total, foram 21.807 visi-
tantes, contou com 322 expositores, sendo 259 na-
cionais e 73 internacionais, vindos de 15 países. A 
construção brasileira esteve em destaque na Cons-
truction Expo 2013, que retratou o avanço tecno-
lógico dos sistemas construtivos, a excelência em 
métodos construtivos aplicados nas obras no País e 
a evolução de toda a cadeia do segmento.

9ª. BAHIA FARM SHOW
“Tivemos a melhor Bahia Farm Show de to-

dos os tempos, apesar do produtor do oeste da 
Bahia ter sofrido uma quebra de 20%, com a es-
tiagem e o ataque da lagarta”, informa Júlio Cézar 
Busato, presidente da feira. A próxima edição da 
Bahia Farm Show 2014 já tem data marcada e será 
realizada de 27 a 31 de maio de 2014. Devida a 
grande procura pelos expositores, já está confirma-
do o crescimento de 30% para a próxima edição.

PROGRAMA VOCÊ 100%
O Grupo Wilson, Sons, instituiu e implantou o 

Programa Você 100% em todas as suas unidades. 
Trata-se de um programa voltado para a prevenção 
do uso indevido de álcool e de outras drogas. O 
desenvolvimento do programa se baseia em ativi-
dades informativas, medidas restritivas, ações dis-
ciplinares e utilização de testes toxicológicos para 
aferir a incidência do uso indevido e avaliação pe-
riódica dos resultados.

CONGRESSO ABTC
No dia 04 de setembro, Brasília será palco do 

XIV Congresso Nacional Intermodal dos Trans-
portadores de Carga, realizado pela Associação 
Brasileira de Logística e Transporte de Carga – 
ABTC. O tema principal desta edição do congres-
so será Infraestrutura e Perspectivas Econômicas. 
Inscrições e maiores informações sobre o evento 
através do site www.abtc.org.br



Bahia Transporte Página 11

LOMBADA

FREIO DE MÃOTRANSPORTES 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, QUÌMICO 
PERIGOSO OU NÃO 

(EMBALADO)
*FILIAIS: SP, MG, RJ E PE 

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

www.rajan.com.br

 TRANSIT 
 A Ford comemora a produção de 7 milhões de 

Transit, a popular van lançada em 1965 na Europa 
que agora está sendo levada para 118 mercados em 
seis continentes. O marco foi comemorado  durante 
a inauguração oficial da nova linha de montagem da 
Transit em Nanchang, na China.  Ao longo dos anos, 
a Transit desenvolveu uma ampla variedade de carro-
cerias e versões, de furgões de entrega, basculantes e 
trailers até versões especiais, como as supervans equi-
padas com motor Cosworth V8. 

 

ESTRELAS DO BRASIL
A caravana “Estrelas do Brasil” da Mercedes-

-Benz chegou ao Nordeste e realizou sua primeira eta-
pa na região em Salvador, capital da Bahia. Esta ação 
itinerante de demonstração de caminhões, test-drive 
e divulgação de produtos, serviços e tecnologia da 
marca ocorreu localmente entre 28 e 30 de maio, em 
parceria com o concessionário Rodobens Caminhões.

Os test-drives oferecidos pela Mercedes-Benz 
durante a caravana “Estrelas do Brasil” possibilitaram 
que os clientes comprovassem, na prática, as vanta-
gens proporcionadas pelos caminhões da marca e pela 
avançada e exclusiva tecnologia BlueTec 5, entre elas 
o desempenho superior, o menor consumo de combus-
tível e o reduzido custo operacional, o que aumenta a 
rentabilidade dos transportadores.

SASCAR 
  Um caminhão monitorado pela Sascar, líder em 

monitoramento de veículos e gestão de operações de 
transporte no mercado nacional, trouxe atendimento 
odontológico básico gratuito aos caminhoneiros de 
Feira de Santana, na Bahia. De 19 a 21 de junho, o 
Caminhão Odonto esteve no posto Sobral & Filhos 
que fica na BR 116, km 456, e além das consultas, ofe-
receu palestras com temas relacionados à saúde bucal. 
O projeto visa atender 10 mil pessoas durante os seis 
meses que irá circular pelas rodovias de todo o país. 

FLEET SERVICE
A Ford Caminhões lançou o Fleet Service, um 

contrato de manutenção que pode ser adquirido junto 
com a compra de todos os caminhões e vans novos 
da marca. O Fleet Service conta com três diferentes 
tipos de planos, incluindo desde as revisões de fábri-
ca até serviços corretivos nos veículos, e tem como 
principais vantagens a economia, a confiabilidade 
e a praticidade de ter a frota cuidada na Rede Ford. 
O Fleet Service está disponível para clientes pessoa 
jurídica e pode ser contratado para todos os modelos 
de caminhões Ford Cargo e vans Ford Transit, até o 

PIRELLI DE VOLTA NA STOCK CAR BRASIL
A Pirelli retorna ao papel de única fornecedora de pneus para a Stock Car Brasil, a principal competição 

de corrida do país, para os campeonatos até 2016. Este ano, a empresa milanesa está fornecendo os pneus 
de corrida P Zero™ de pista seco e o Cinturato™ de pista molhada fabricados nas instalações de Izmit, na 
Turquia. O retorno da Pirelli a esta competição revive uma parceria histórica que começou no Brasil, no 
circuito de Tarumã, estado do Rio Grande do Sul, em 22 de abril de 1979, durante a primeira corrida da 
história da Stock Car.
Etapa Salvador - A corrida da Stock Car 2013 
no circuito Ayrton Senna, em Salvador, marcou o 
primeiro contato de alguns pilotos com o circuito 
de rua. O primeiro traçado urbano a receber uma 
corrida da principal categoria do automobilismo 
nacional foi o palco da quarta etapa realizada no 
domingo, dia 19 de maio e alguns dos novatos trei-
naram muito em simuladores para se adaptar rapi-

momento da primeira revisão. O frotista paga um va-
lor mensal, com base na quilometragem acumulada e 
no custo por quilômetro definido no contrato. Quan-
do o veículo precisar de manutenção, basta levá-lo 
a qualquer um dos 140 distribuidores da Rede Ford 
Caminhões no Brasil.

damente ao circuito 
montado no Centro 
Administrativo da 
Bahia. Além des-
ses pilotos, Rubens 
Barrichello que  já 
disputou inúmeras corridas em traçados urbanos em seus 20 anos de Fór-
mula 1, também debutou na Bahia, assim como Wellington Justino e Sérgio 
Jimenez, que já correram no circuito de Ribeirão Preto pela Copa Mon-
tana.  A Stock Car tem o patrocínio da Pirelli, além do copatrocínio de 
ShellV-Power Etanol, Bosch, Mobil Super, Pioneer e o apoio da Itaipava e 
da Transzero. As montadoras são Chevrolet e Peugeot. A organização e a 
realização são da Vicar Promoções Desportivas, com supervisão da Confe-
deração Brasileira de Automobilismo (CBA).

AXOR
Reafirmando a posição do caminhão extrape-

sado Axor como um dos mais completos do País, 
a Mercedes-Benz introduz suspensão pneumática 
na cabina dos modelos rodoviários 4×2 e 6×2 com 
motor OM 457, versões leito teto baixo ou teto alto. 
Item de série para os cavalos-mecânicos Axor 2036 
e 2041, ambos 4×2, e para os modelos Axor 2536, 
2541 e 2544, com tração 6×2, a suspensão pneumá-
tica amplia notavalmente o conforto e o bem-estar a 
bordo, proporcionando maior satisfação ao motorista 
e maior produtividade no dia a dia de trabalho.

• Sogra é como chuva de verão, só vem com trovoadas.
• Vida de rico é beleza, no almoço tem sobremesa.
• Quem seleciona os amigos corre menos perigo.
• Eu amo o dinheiro, mas não sou correspondido.

FOTON AUMARK 
Os investidores com vocação para o setor de caminhões dos estados de Minas 

Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Rio Grande do Sul, Goiás e Distrito Federal poderão fazer parte de uma 
das marcas de veículos comerciais mais importantes do mundo. A Foton Aumark do 
Brasil, representante da Beiqi Foton Motor Co. no País – maior montadora de cami-
nhões da China e em volume, a maior do mundo – está prospectando interessados em 
representar a marca no Brasil, por meio de concessionárias. 

A Ford reforça a linha da Nova Ranger com o 
lançamento da versão XL com mais potência des-
tinada a venda para frotas. Com motorização 2.2 
Diesel, esta versão faz parte da linha 2014 da Nova 
Ranger e agora gera 150 cv (@ 3700 rpm) e 375 
Nm (@ 1500-2500 rpm), garantindo mais desem-
penho em diversos terrenos. Veículo de entrada na 
linha Ranger, a versão XL é uma picape que se ca-
racteriza pelo custo-benefício para aplicações pro-
fissionais. Ela oferece padrões de design, de desem-
penho e de economia que valorizam as empresas e 
os usuários do veículo. 

 

 RANGER

BRASPRESS
Braspress, tradicional empresa de Encomen-

das, inaugurou a  filial de Eunápolis (BA), a 
sua 112ª unidade instalada no País, no final do 
mês de abril. O novo terminal com área total de 
6.065 metros quadrados atenderá toda a região 
do Extremo Sul do estado da Bahia, abrangendo 
43 cidades, num raio de 206 quilômetros qua-
drados. 



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. 


