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14 Sindicatos unidos pelo mesmo ideal

DESENVOLVIMENTO
A FETCESP une os 14 Sindicatos  das Empresas de Transporte de Carga e Logística que 

seguem o mesmo caminho, e trabalham juntos na busca do desenvolvimento 
econômico regional, estadual e nacional.
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Editorial

FETCESP EM DESTAQUE

Editorial

O transporte rodoviário de cargas vive momentos que refletem a 
falta de um planejamento político e econômico voltado para o setor. 
Com o agravamento da política econômica do país e resultado de 
ações setoriais desastrosas a “bolha” no setor explodiu no início 
deste ano. Estou me referindo a facilidade de compra de caminhões, 
sem regras para a renovação da frota com sucateamento de veículos 
velhos, que acabou criando um ambiente de grande oferta de 
transporte. Hoje estima-se que cerca de 300 mil caminhões estão 
sobrando no mercado e como consequência o frete despencou a 
valores irrisórios que mal pagam os custos do transporte. 
Com poucas alternativas, movimentos organizados começaram a 
pressionar o governo que criou grupos para analisar graves questões 
do setor, inclusive o valor do frete. 
Temos a expectativa que deste momento difícil possamos obter 
grandes lições. Não seria agora o momento de ir além: resolver 
as questões atuais e pontuais e traçar linhas para uma política de 
transportes para o futuro? Afinal o país precisa de investimentos na 
infraestrutura logística. 
Aliás, trabalhamos com um dilema no agronegócio. O frete é 
baixo para pagar os custos do caminhão e considerado elevado 
para o agricultor. Faltam rodovias, ferrovias e um sistema de 
cabotagem eficientes para atender todos os tipos de cargas. O baixo 
custo do frete é um fator que tira estímulos de investimentos em 
outros modais.
O TRC ainda tem outras necessidades que envolvem regras. Aliás, 
as nossas sugestões para um disciplinamento no setor sofreram 
muitas resistências e trabalhamos por décadas em um ambiente 
sem regras para balizar o mercado.  Inclusive o início de uma 
regulação surgiu com a criação da Agência Nacional de Transporte 
Terrestres (ANTT). Somente em 2007, com a Lei 11.442, chegou 
um mínimo de disciplinamento com alguns deveres e direitos para 
a atividade. Mais recentemente, veio a regulamentação da profissão 
de motoristas, através da Lei 12.619/2012 que precisou de uma 
flexibilização adotada na Lei 13.103 de março deste ano. 
Devemos admitir alguns avanços, mas existe muito ainda por fazer 
e apenas uma política de transporte poderá trilhar um caminho para 
melhores dias para todos.

Falta de planejamento de futuro para o 
transporte de cargas

ENTIDADES FILIADAS A FETCESP

EXPEDIENTE

SETRANS/ABC - Sindicato das Empresas de s de Cargas do ABC. 
Av. Conde Francisco Matarazzo, 838 – Bairro Fundação – São Caetano 
do Sul/SP. CEP 09520-110 - Tel.(11) 4330-4800. Presidente Tiojium 
Metolina. SETCATA - Sindicato das Empresas de Transporte de Carga 
de Araçatuba e Região. Rua Ribeiro de Barros, 339. CEP: 16200-000 - 
Birigui/SP. Tel.: (18) 3641-1546. Fax: (18) 3642-5099. Presidente: Sérgio 
Rubens Figueroa Belmonte. SETCAR - Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas de Araraquara e Região. Rua Padre Duarte, 151 
- Sala 143 - Jardim Nova América. CEP: 14800-360 - Araraquara/SP. 
Telefax: (16) 3336-3595. Presidente: Natal Arnosti Junior. SINDBRU - 
Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Bauru. Av. Nações 
Unidas, 40-45. CEP: 17028-310 Bauru/SP. Tel.: (14) 3203-5200. Fax: 
(14) 3203-0200. Presidente: Munir Zugaib. SINDICAMP - Sindicato 
das Empresas de Tranporte de Cargas de Campinas. Rua Adalberto 
Panzan,92 Bairro TIC. CEP: 13110-550 Campinas/SP. Tel.: (19) 3781-
6200. Fax (19) 3781-6211. Presidente: José Alberto Panzan. SINDISAN 
- Sindicato das Empresas de Transporte Comercial de Carga do Litoral 
Paulista. Rua Dom Pedro II, 89. CEP: 11010-080 Santos/SP. Tel.: (13) 
2101-4745. Fax: (13) 2101-4700. Presidente: Marcelo Marques da Rocha. 
SINDETRAP - Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de 
Piracicaba. Rua Alfredo Guedes, 1949 - 3º andar sala 301. CEP: 13416-
016 Piracicaba/SP. Telefax: (19) 3433-3304. Presidente: Salvador José 
Cassano. SINDECAR - Sindicato das Empresas de Transporte de 
Cargas de Porto Ferreira e Região. Rua Daniel de Oliveira Carvalho, 
899 - CEP13660-000 Porto Ferreira/SP. Telefax (19) 3585-7791. 
Presidente André Juliani. SETCAPP - Sindicato das Empresas de 
Transportes de Cargas de Presidente Prudente. Rua Ribeiro de Barros, 
952. CEP: 19020-430 Presidente Prudente/SP. Telefax: (18) 3222-4930. 
Presidente: Antonio Carlos Fernandes. SINDETRANS - Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas de Ribeirão Preto e Região. 
Rua Bruno Malfará, 811. CEP: 14077-270 Ribeirão Preto/SP. Telefax: 
(16) 3628-6200. Presidente: Ivanildo Clemente Ribeiro. SETCARP - 
Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São José do Rio 
Preto. Rua Cel. Spinola de Castro, 3360. CEP:15015-500 São José do 
Rio Preto/SP. Tel.: (17) 3232-1447. Fax: (17) 3232-1488. Presidente: 
Ivanildo Clemente Ribeiro, Kagio Miura. SETCESP - Sindicato das 
Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região. Rua Orlando 
Monteiro, nº 1 CEP: 02121-021. São Paulo/SP Tel.: (11) 2632-1000 Fax: 
(11) 2954-4457. Presidente: Manoel Souza Lima Junior. SETCARSO 
- Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Sorocaba. Av. 
Gonçalves Magalhães, 1273 - CEP: 18060-240 - Sorocaba/SP. Telefax: 
(15) 3224-1308. Presidente: Natal Antônio de Plácido. SINDIVAPA - 
Sindicato das Empresas de Transporte Comercial do Vale do Paraíba. 
Av. Doutor João Batista Soares de Queiroz Junior, nº 1880 - Jd. das 
Indústrias - São José dos Campos/SP. Tels.: (12) 3933-4178 e (12) 3933-
4194. Presidente: Laércio Lourenço.

FETCESP em Destaque é uma publicação da Federação das 
Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo. 
Endereço: Rua Orlando Monteiro, nº 1 - Vila Maria - CEP 02121-021 - 
São Paulo/SP. Telefone (11) 2632-1019 - e-mail fetcesp@fetcesp.com.br 
Diretoria da FETCESP - mandato 2013/2015 - Presidente - Flávio 
Benatti; Vice-Presidentes - Carlos Panzan e Francisco Pelucio; Vice-
Presidentes Regionais - André Juliani, Antonio Carlos Fernandes, 
José Alberto Panzan, Ivanildo Clemente Ribeiro, Kagio Miura, Laércio 
Lourenço, Manoel Sousa Lima Junior, Marcelo Marques da Rocha, 
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SEST SENAT

FETCESP EM DESTAQUE

A Unidade Parque Novo Mundo recebe inscrições para o 
curso voltado ao transportador autônomo de cargas agendado 
para o período de 4 a 23 de maio. Com aulas durante a 
semana, à noite, e aos sábados. O treinamento é destinado 
aos motoristas de caminhão de acordo com as exigências da 
Resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT). O curso de 84 horas tem por objetivo oferecer aos 
participantes os conhecimentos e habilidades necessários 
para a gestão da atividade do transporte de cargas. Os 
contribuintes para o Sest Senat pagarão somente o material 
didático. Mais informações e inscrições: telefone (11) 2207-
8840 ramal 835 ou 836.

O Sest Senat Parque Novo Mundo, sempre preocupado com 
as questões da saúde do trabalhador em transporte, aproveita 
datas comemorativas para tratar de temas importantes e 
oferecer alguns exames. Na Semana Mundial da Saúde a 
Unidade promoveu, no último dia 9, aos alunos, visitantes 
e pacientes, palestras sobre Álcool e Drogas e Saúde da 

Coluna. Em 10 de abril ofereceu ao mesmo público aferição 
de pressão, exame de glicemia, avaliação nutricional e quick 
massage. Para marcar o Dia de Combate a Hipertensão 
Arterial, a equipe de saúde da Unidade se mobiliza para 
realizar em 25 de abril, das 8 às 12 horas, aferição de pressão 
e exame de glicemia nas dependências da Unidade. 

Para atender uma necessidade do setor, a Unidade Parque Novo 
Mundo realizará de 11 a 20 de maio, no período noturno, das 19 
às 22 horas, o curso de Arrumação e Conferência de Carga. As 

empresas interessadas em matricular seus funcionários podem 
obter informações através do telefone (11) 2207-8840 ramal 835 
ou 836, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

A Copa Sest Senat de Futebol Society deste ano na Unidade Parque 
Novo Mundo encerrou suas inscrições no último dia 2 de abril. Os 
jogos da primeira fase iniciaram no último dia 18. Para viabilizar a 

participação dos trabalhadores todos os jogos estão programados 
para os sábados, das 9 às 14 horas. A Unidade convida os 
trabalhadores para participar torcendo por suas equipes. 

OPERADOR DE EMPILHADEIRA (24H): dias 23, 14. 30 e 31/5 
(sábados e domingos), das 8h às 17h.

CURSO ESPECIAL DE TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA 
MOTORISTA DE TÁXI (32): dias 9, 10, 16 e 17/5 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h; dias 25, 26 e 27/5 (segunda a quinta), das 8h às 17h; de 4 a 
13/5 (segunda a sexta), das 18h às 22h.

MOBILIDADE REDUZIDA (16): dias 30 e 31/5 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h.

OPERADOR DE MUNCK (16H): dias 24, 30 e 31/5 (sábado e domingo), 
das 8h às 17h.

ARRUMAÇÃO E CONFERÊNCIA DE CARGAS (24H): dias 11 a 20/5 
(segunda a sexta), das 19h às 22h.

T RA N S PO RTA D O R A U TÔ N O M O D E CA RG A S (84H): dias - 4 a 
8/5, das 18h às 22h; 9/5, das 8h00 às 18h; 11 a 15/5 das 18h às 22h;16/5 
das 8h0 às 18h; 18 a 22/5 das 18h às 22h; 23/5, das 8h às 12h.

E S P E C I A L I ZA D O M OTO F R E T I S TA (30H): dias 15, 18, 19, 20, 21 
e 22/5 (segunda a sexta), das 14h às 18h50.

MOVIMENTAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS 

- MOPP (50H): dias 09, 10, 16, 17, 23 e 24/5 (sábado e domingo), das 
8h às 17h30; dias 15, 18, 19, 20, 21 e 22/5 (segunda a sexta), das 8h às 
17h30.

TRANSPORTE EMERGÊNCIA (50H): dias 09, 10, 16, 17, 23 e 24/5 
(sábados e domingos), das 8h às 17h30. 

TRANSPORTE ESCOLAR (50H): dias 09, 10, 16, 17, 23 e 24/5 (sábados 
e domingos), das 8h às 17h30. 

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS (50H): dias 09, 10, 16, 
17, 23 e 24/5 (sábados e domingos), das 8h às 17h30; dias 15, 18, 19, 20, 
21 e 22/5 (segunda a sexta), das 8h às 17h30.

ATUALIZAÇÃO MOPP (16H): dias 4 e 5/5 (quinta e sexta), das 8h às 
16h20; dias 30 e 31/5 (sábado e domingo), das 8h às 16h20.

ATUALIZAÇÃO EMERGÊNCIA (16H): dias 11 e 12/5 (segunda e terça), 
das 8h às 16h20.

ATUALIZAÇÃO ESCOLAR (16): dias 30 e 31/5 (sábado e domingo), 
das 8h às 16h20.

ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS 
(16H): dias 30 e 31/5 (sábado e domingo) das 8h às 16h20. 

Inscrições abertas no curso para motorista autônomo de cargas

Eventos marcam Semana da Saúde e Dia de Combate a Hipertensão

Curso noturno de arrumação e conferência de carga em maio

Começa a Copa Sest Senat de Futebol Society

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS / MAIO DE 2015

ABRIL/20154

Informações e inscrições: telefone (11) 2207-8840; e-mail cursosnovomundo@sestsenat.org.br.
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comjovem
Encontro Regional

SP
II

Grande Hotel Campos do Jordão

21  a  24  de  maio  |  2015

PATROCÍNIO

REALIZAÇÃO APOIO

INFORMAÇÕES E RESERVAS: Tânia Ap. Guimarães, telefone: (11) 2632-1016; e-mail: presidencia@fetcesp.com.br

21 de maio de 2015 / quinta-feira
16h - Check-in

20h -Coquetel de Abertura na sala cristal
Jantar no restaurante do hotel

22 de maio de 2015 / sexta-feira
09h30/13h30 
Reunião de Diretoria da FETCESP
Encontro da ComJovem Regional de São Paulo
 
Palestra: SEST SENAT
Palestrante: Sérgio Luis Gonçalves – Diretor do SEST 
SENAT Unidade São Vicente.

Palestra: Relatos das lideranças perante o 
movimento de paralização
Palestrantes:
Sr. José Hélio Fernandes – Presidente da Associação 
Nacional do Transporte de Cargas e Logística 
(NTC&Logística) e Presidente da Federação 
Interestadual das Empresas de Transportes de Carga 
(FENATAC).
Dr. Geraldo Vianna – Ex-Presidente da Associação 
Nacional do Transporte de Cargas e Logística 
(NTC&Logística) e Diretor da Confederação Nacional 
do Transporte (CNT)

13h30 - Almoço no restaurante do hotel
Tarde Livre

20h - Jantar no restaurante do hotel

23 de maio de 2015 / sábado
09h30/13h30 - Apresentação da Coordenadora da
ComJovem Nacional, Ana Carolina F. Jarrouge

Palestra: Recadastramento – RNTRC
Palestrante: Marcelo Prado - Superintendente de 
Serviços de Transporte Rodoviário e Multimodal de 
Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT)

Palestra: “Não sabendo que era impossível, ele 
foi lá e fez”
Palestrante: Steven Dubner - Formado em Educação 
Física e especializado em esporte para as pessoas com 
de�ciência no Brasil e nos Estados Unidos. É um dos 
fundadores da ADD – Associação Desportiva para 
De�cientes. Foi técnico da seleção brasileira em várias 
modalidades, trabalhou e competiu em diversos países 
da América, Europa, Ásia e a África. Atuou também 
junto ao Comitê Paraolímpico Brasileiro e a 
Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de 
Rodas e participou de diversas Paraolímpiadas.

13h30 - Almoço no restaurante do hotel
Tarde Livre

20h - Jantar de Encerramento no restaurante do hotel

24 de maio de 2015 / domingo
14h - Check out
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Bastante requisitado pelas empresas de transporte de cargas e 
também pelo transportador autônomo, o Programa Ambiental 
do Transporte, o Despoluir, passou a ser oferecido em 2007. 
Desde seu lançamento até fevereiro deste ano foram atendidos 
em todo o país 12.887 caminhoneiros autônomos e 11.436 
empresas. Neste período foram registradas 1.270.426 aferições 
veiculares. Em média, a cada dez unidades analisadas, oito 
atendiam os padrões ambientalmente aceitos e receberam 
o Selo Despoluir. Nos outros casos, os proprietários foram 
orientados a adotarem providências para regularizar a situação. 
O projeto também é reconhecido por instituições que avaliam 
projetos ambientais das empresas de transporte.
A Empresa de Transportes Pajuçara Ltda utiliza o Despoluir há 
três anos e faz a aferição veicular anualmente. A farmacêutica 
responsável da empresa, Roseli Cruz, informa que considera 
importante a realização da inspeção na própria empresa. 
“Agilidade nos testes possibilita que o veículo fique parado 
pouco tempo”, observa. O Despoluir é utilizado porque a 
empresa tem um programa interno de fiscalização contra 
emissão de fumaça preta de acordo com a Portaria 85 de 
17/10/96. “Alguns clientes fiscalizam se os veículos têm 
controle de fumaça”, afirma Roseli.
O Despoluir, idealizado pela Confederação Nacional do 
Transporte (CNT) e pelo Sest Senat, incentiva a incorporação 
de novas ações voltadas à redução dos impactos ambientais 
causados pela atividade transportadora. Uma das principais 
frentes são as avaliações veiculares, que analisam a opacidade 
da fumaça emitida por ônibus e caminhões para verificar 
se estão de acordo com os padrões estabelecidos por 
normas ambientais.
As aferições são feitas por técnicos especializados que atuam 
nas entidades do setor de transporte nos estados. A CNT e o 
Sest Senat disponibilizam, para as federações, unidades móveis 
de avaliação veicular com opacímetros e outros instrumentos 
necessários para analisar as emissões de poluentes. No ano 
passado o projeto passou a utilizar o tacômetro, ampliando a 

avaliação dos motores a diesel.
O serviço é oferecido pelas federações de transporte rodoviário 
de carga, passageiros e de autônomos. No transporte de cargas 
no estado de São Paulo o Despoluir é administrado pela 
FETCESP em parceria com os 14 sindicatos do segmento. A 
coordenadora do Despoluir na Federação, Sandra Caravieri, 
explica que o atendimento é realizado através de cinco unidades 
alocadas nas cidades de São Paulo, na sede da FETCESP; no 
ABC no Setrans; em Campinas, no Sindicamp; em São José do 
Rio Preto, no Setcarp e em Sorocaba, no Setcarso. 
“O projeto é gratuito para as empresas de transporte 
associadas aos sindicatos ligados a FETCESP. O projeto 
pode ser desenvolvido para outras empresas parceiras”, 
esclarece Sandra.
Benefícios
Com a avaliação, consegue-se reduzir a poluição atmosférica 
provocada por veículos automotores. A aferição também é um 
bom indicativo do estado de manutenção do motor, fator que 
tem relação direta com as emissões e a eficiência energética.
A menor emissão dos veículos a diesel traz economia de 
combustível e possibilita um melhor desempenho econômico 
para empresários de transporte e caminhoneiros autônomos. 
Melhora, sobretudo, a qualidade de vida da população e a saúde 
pública, principalmente, nos grandes centros urbanos, onde a 
concentração de veículos é maior. O projeto gera benefícios 
para todos: setor de transporte, governo e sociedade.
Legislação
A avaliação é feita com base nas normas do Conselho Nacional 
de Meio Ambiente (Conama), que estabelecem os critérios 
e os procedimentos para medição da opacidade dos gases 
de escapamento para as diferentes categorias de veículos 
automotores, nacionais e importados.
Os ensaios para medição de opacidade são realizados de 
acordo com a instrução normativa do Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 
A opacidade é medida pelo opacímetro, tipo fluxo parcial, de 
acordo com a ISO11614.
Avaliação
O técnico que visita a empresa faz uma pré-inspeção visual 
para verificar se o veículo tem emissão de fumaça branca 
azulada ou fumaça preta visivelmente intensa. Verifica 
ainda se tem violação de lacres do sistema de alimentação, 
alterações, avarias ou estado avançado de deterioração no 
sistema de escapamentos e no sistema de admissão de ar, que 
causem vazamentos ou entradas falsas de ar ou aumento do 
nível de ruído. 
Se o veículo for aprovado nesta fase passa para a inspeção 
visual na qual o técnico avalia se tem alguma irregularidade 
no sistema PCV (ventilação positiva do cárter), nas fixações, 
conexões e mangueiras do sistema PCV, no sistema CGR 

Despoluir

Serviço de aferição veicular contribui com o meio ambiente

Unidades Despoluir para atender empresas do TRC no Estado de São Paulo
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Despoluir

(recirculação de gases do escapamento) e no sistema EGR. 
Avalia ainda o tipo de aplicação, estado geral, verificação de 
conteúdo e fixação dos sistemas de tratamento de gases do 
escapamento e fixação e conexão elétrica de sensores.
Após as duas avaliações o veículo passa pelo tacômetro que 
verifica os valores de rotação máxima e mínima do motor e 
na sequência o equipamento opacímetro faz o teste de fumaça 
com o motor em marcha lenta e acelerado.
O veículo aprovado recebe o Selo Despoluir com validade 
de no mínimo 90 dias e no máximo um ano. Dependendo do 
controle da transportadora. 
Banco de dados 
O Despoluir lançou em março uma nova ferramenta para 
fortalecer o monitoramento dos resultados do Projeto e 
colaborar na definição de estratégias para reduzir cada vez 
mais as emissões de poluentes no transporte rodoviário. 

O SRI (Sistema Regional de Informações), desenvolvido 
pela CNT, está disponível na internet para as 27 entidades 
parcerias do Programa. Por meio dele, cada federação tem 
acesso às informações do Despoluir nas regiões sob sua 
responsabilidade. O banco de dados tem relatório padrão 
e permite a consulta dos dados por meio de diversos filtros, 
que viabilizam pesquisas detalhadas dos resultados. Entre os 
registros que podem ser acessados estão, por exemplo, o total 
de aferições, a identificação dos técnicos responsáveis, a placa, 
o modelo e a montadora dos veículos aferidos, e se os ônibus e 
caminhões foram aprovados nas aferições. O sistema também 
disponibiliza detalhes sobre o programa e um dicionário de 
variáveis, que traz explicações sobre termos técnicos utilizados 
no desenvolvimento do Despoluir. Os responsáveis regionais 
pela iniciativa também poderão apresentar sugestões para a 
disponibilização de novas ferramentas por meio do SRI.

* Dados preliminares sujeitos a alterações.

NÚMERO DE AFERIÇÕES*

2007 a 2014 2015 - até fevereiro Total

1.235.589 34.837 1.270.426

Aprovação no Período

87,69 % 73,95 % 87,32 %

Opacímetro para o teste de fumaça com o motor em marcha lenta e acelerado

D
ivulgação
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Supricel
Que tal chegar ao trabalho e ver os principais indicadores por 
uma ou mais TVs antes de chegar a sua mesa e ao sentar tomar a 
decisão certa? Isso foi o que a Supricel Logística conquistou após 
implantar o TDA – ferramenta para construção de Dashboards 
de Business Intelligence – desenvolvido pela W5 Solutions. 
Todos os departamentos da Supricel Logística utilizam o TDA, 
mas cinco setores em especial contam com os KPIs apresentados 
em televisores, são eles: Comercial, Financeiro, Produção/
Frota e Agregado e PCP. O gerente de TI da Supricel Logística, 
Willian Domingues, comenta sobre o processo. “O TDA foi 
um projeto que começou bem pequeno e foi um trabalho muito 
forte de conscientização de informação, principalmente sobre a 
qualidade e a origem dos dados. Tínhamos muitas planilhas em 
Excel que em determinados momentos colocavam em dúvida a 
confiabilidade nos dados dos sistemas. Agora é muito diferente, 
o TDA se tornou uma fonte de informação segura, rápida e 
com uma capacidade de crescimento enorme. Temos hoje mais 
de 100 indicadores, espalhados em todas as áreas da empresa 
e alguns deles, estrategicamente colocados em TVs.”, explica 
Domingues. Para a área comercial da empresa o TDA apresenta 
indicadores que apontam: meta mensal, faturamento real e as 
demandas por região. Para o setor de produção, os indicadores 
mostram se a carga foi retirada e entregue no prazo, quantos 
caminhões estão parados e quantos estão trabalhando, quais 
estão abastecidos, além de saber como está o faturamento do 
negócio. O TDA também informa se algum caminhão quebrou 
durante o trajeto, o que facilita o socorro e faz com que as 
entregas cheguem no tempo programado.

Tegma 
A Tegma Gestão Logística registrou aumento de 114% no lucro 
líquido no quarto trimestre de 2014, na comparação com o 
mesmo período de 2013. Parte deste incremento se deve à venda 
da Direct Express, empresa especializada em e-commerce, 
realizada em agosto. Desconsideradas algumas perdas contábeis 
não recorrentes relacionadas principalmente à venda da Direct, a 
Tegma registrou um lucro líquido de R$ 28,6 milhões no quarto 
trimestre e de R$ 86,3 milhões no ano de 2014, respectivamente 
um incremento de 68,5% e uma queda de 3,5% em relação aos 
mesmos períodos de 2013. A receita líquida no ano de 2014 caiu 
9%, de R$ 1,58 bilhão em 2013 para R$ 1,44 bilhão em 2014, 
em função da retração do setor automotivo. O Ebitda do quarto 
trimestre de 2014 foi de R$ 57,1 milhões, crescimento de 8% 
em relação ao quarto trimestre de 2013. No ano, o Ebitda foi 
de R$ 188,6 milhões, o que representa uma margem de 13,1%, 
superior à margem de 2013, de 12,7%. A venda da Direct e 
o corte rigoroso de custos permitiram à Tegma fazer frente à 
queda de volume no mercado automotivo explica o diretor-
presidente da Tegma, Fábio D’Ávila Carvalho. “Alcançamos 
as principais metas de 2014. Fizemos uma transição segura 
para a nova  administração, descontinuamos alguns negócios 

e criamos uma maior disciplina de custos e investimentos na 
companhia. Entramos em 2015 com uma estrutura de capital 
robusta e estamos preparados para uma retomada da economia, 
ao mesmo tempo em que estamos prontos para enfrentar uma 
conjuntura ainda mais desafiadora”, afirma Carvalho.

Jamef 
Dentro do plano de expansão pelo Brasil, a Jamef Encomendas 
Urgentes amplia a capacidade de movimentação de cargas de 
mais uma unidade, desta vez na filial Salvador, na Bahia. O 
aumento da demanda e o alto potencial de crescimento da região 
motivaram a ampliação da unidade que conta agora com uma 
área total de 22 mil m² e capacidade de movimentação de carga 
três vezes maior que o antigo terminal. O novo terminal está 
localizado na BR 324 km, principal acesso de entrada e saída 
da cidade de Salvador, região privilegiada para o segmento 
de transporte, fato que agilizará ainda mais a transferência de 
carga entre Salvador e as outras unidades da Jamef, assim como 
também a distribuição local. O endereço da unidade Salvador é 
Rodovia BR 324 km 7,5, bairro Pirajá, Salvador/BA. Telefone: 
(71) 2201.0700.

TNT 
A TNT inaugurou, em março, a unidade Canindé. A nova filial, 
com 1.300 m2, está estrategicamente localizada próxima ao 
principal polo do setor têxtil e de confecções, na região central 
da cidade de São Paulo. O diretor corporativo Cristiano Koga 
explica que transferir mercadorias dentro da cidade é um grande 
desafio – pelo trânsito e as restrições de acesso. “Por isso, faz 
todo sentido montar filiais que possam estar perto dos clientes”, 
comenta. Para a nova operação, foram destacados 12 veículos 
responsáveis pelo atendimento de nove rotas de distribuição. O 
diretor regional da transportadora, Maurício Cortizo, informa 
que a instalação da unidade Canindé é estratégica para a TNT, 
uma vez que a captação na região central é responsável por 18% 
do fluxo de cargas em São Paulo. “A operação possibilitará a 
redução de cerca de 30% de quilômetros rodados por dia por 
veículo, também gerando ganho considerável na redução de 
emissão de gases nocivos ao meio ambiente, e maior eficiência 
no atendimento ao cliente”, avalia Cortizo. 

Bandeirantes
Em 2015 a Bandeirantes Logística Integrada inicia uma nova 
fase: sua 8ª década de trabalho, a partir de 22 de março. Aos 80 
anos de idade, se consolida como um dos terminais alfandegados 
mais completos de Santos, após uma mudança radical nos 
últimos 18 meses. A mudança começou no nome, passou pelo 
corpo gerencial e seguiu até a reformulação dos produtos já 
existentes e novidades oferecidas ao mercado. Após tantas 
transformações as expectativas da diretoria foram superadas. 
A aceitação das novidades foi unânime. E o crescimento da 
empresa continua cada vez maior. Por isso, a expectativa é 
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continuar com índices positivos e novidades para o mercado 
nos próximos anos. As atitudes de hoje são reflexo de uma 
história de mudanças e atualizações. A Bandeirantes sempre se 
adaptou ao cenário nacional, desde sua fundação, em 1935, em 
Lins (SP). A Bandeirantes também mantém unidades e sedes 
em Santos, São Paulo e Paranaguá. A infraestrutura é moderna 
e completa. O número de funcionários cresce a cada ano. Todas 
as licenças e certificações de órgãos responsáveis pelas cargas 
foram conquistadas. Desde 2013, a prioridade foi investir em 
conhecimento voltado à logística integrada. Atua como terminal 
marítimo e operadora logística em toda a cadeia de serviços.

Coopercarga
A Coopercarga completou 25 anos de atividades em 9 de 
fevereiro e comemora este marco durante todo o ano. Como 
parte das ações comemorativas ao aniversário, a cooperativa 
personalizou dois conjuntos, um sider e um baú (carreta e cavalo) 
da frota flutuante para rodarem pelo Brasil e Mercosul. Com o 
slogan “Junto com você de um ponto a outro”, a Coopercarga 
quer homenagear as pessoas que fazem parte desses 25 anos. O 
presidente da Coopercarga, Osni Roman, explica que o objetivo 
é compartilhar a data com as pessoas. “Afinal todos acabam 
fazendo parte da história da Coopercarga, seja por serem 
clientes, colaboradores, associados, fornecedores, parceiros 
ou consumidores que compram um produto, muitas vezes 
transportado por nós. Queremos destacar que fazemos parte da 
vida das pessoas”, comenta. Os veículos já estão em circulação 
e ficam na estrada, em operações com os atuais clientes da 
cooperativa, até o final deste ano.

Braspress 
A Braspress iniciou uma Campanha Antidrogas, no último dia 
18 de março, com palestra na matriz, na zona norte de São Paulo 
(SP), ministrada pelo Coronel Edson Ferrarini. O psicólogo é 
referência no Brasil no combate e prevenção às drogas, graças 
às sessões gratuitas de terapia coletiva, que atende milhares de 
pessoas há 43 anos. Nessa primeira fase da campanha estão 
sendo distribuídos 4 mil kits com livro e cartilha de autoria 
do Cel. Ferrarini, com capa personalizada pela Organização, 
além da foto do lançamento da campanha. O livro ‘’ Drogas e 
Alcoolismo – Como prevenir, como vencer’’ orienta as pessoas 
a trilhar um caminho para o sucesso, dizendo “não” às drogas. 
Já a cartilha é voltada para crianças a partir dos sete anos de 
idade e trata do assunto com uma linguagem apropriada para 
essa faixa etária, usando ilustrações e atividades. Segundo 
Urubatan Helou, diretor presidente da Braspress, o motivo que 
levou a empresa a tomar essa iniciativa foi o cuidado que tem 
com seus colaboradores. “Nosso principal ativo não são os 
nossos prédios, nossos caminhões, nossos Sorters (Sistemas 
Automatizado de Distribuição de Encomendas), nem os nossos 
computadores, e sim a nossa gente. Por isso vamos continuar 
investindo em nossa gente”, afirmou.  Urubatan Helou destacou 

que as drogas são as “maiores chagas da sociedade mundial” e 
que somente mostrando os malefícios que elas trazem para a 
sociedade e para as famílias será possível reverter esse quadro. 
“O combate a esse problema começa pela conscientização das 
pessoas, por isso teremos outras palestras do Coronel Ferrarini 
em nossa Organização, mostrando quais os caminhos que podem 
ser certos e quais caminhos que podem ser errados”, finalizou.

JadLog
A JadLog prepara-se para inaugurar, em junho, sua nova sede 
e seu novo Terminal de Cargas, que permitirão dobrar sua 
área de operações e, assim, dar suporte ao forte crescimento 
da companhia registrado nos últimos anos. A inauguração 
do terminal ocorre no ano em que a companhia completa 
uma década de mercado e prepara, inclusive, a expansão 
internacional de suas atividades. A partir de junho, a JadLog 
transfere sua sede e Terminais de Cargas do bairro da Freguesia 
do Ó, em São Paulo, para um centro de operações mais amplo 
e moderno localizado no Km 18 da rodovia Anhanguera, na 
capital paulista. Com uma área de 40 mil m², o terminal possui 
70 docas de carga/descarga e pátio externo capaz de abrigar 
mais de 100 caminhões simultaneamente. O diretor comercial 
da JadLog, Ronan Hudson, informa que a empresa cresceu 12% 
no ano passado. “Para 2015 a nossa perspectiva é crescer outros 
20%. Por conta desse incremento do volume de operações, 
buscamos um terminal de cargas maior, que dê suporte à futura 
expansão das operações”, comenta. Os planos de expansão da 
JadLog passam pelo mercado externo. A empresa programa 
a abertura de uma filial em Miami, na Flórida, em 2016, para 
dar apoio e ampliar o atendimento a empresas de logística de 
e-commerce instaladas nos EUA, bem como aos consumidores 
brasileiros, que adquirem produtos nas lojas ou em sites norte-
americanos. A empresa já é responsável por transportar um 
número crescente de remessas provenientes dos Estados Unidos 
para o mercado brasileiro. 

Grupo Mirassol 
O Grupo Mirassol foi o vencedor, no mês de fevereiro, de 
três prêmios oferecidos por seu cliente John Deee, grande 
fabricante de equipamentos, implementos e veículos 
agrícolas. As distinções foram dadas ao operador logístico 
nas categorias Inovação, Redução de Custos e Qualidade de 
Atendimento. “Esses prêmios são muito importantes para a 
Mirassol, pois mostram que estamos no caminho certo. É 
dessa forma que queremos trabalhar com todos os nossos 
clientes, desenvolvendo soluções inovadoras e criando 
relações sustentáveis”, afirma Celso Rodrigues Salgueiro 
Filho, CEO do Grupo Mirassol. O prêmio é o reconhecimento 
da John Deere, aos fornecedores que se destacaram nas 
iniciativas diretas de redução de custos dos produtos, ou 
serviços fornecidos ao fabricante em diversos durante todo 
o ano. 
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FETCESP EM DESTAQUE

A 4ª edição da Copa Sest Senat de Futebol Society 2015, 
programada para os meses de março a outubro deste ano, se 
divide em duas etapas: Fase Local e Fase Nacional. Ambas 
possuem processos distintos, porém complementares. 
A Unidade Vila Jaguara recebe inscrições dos times das 
empresas para a primeira fase do campeonato que será 

realizado em maio. O objetivo do certame é o de promover a 
integração, a socialização e a melhoria da saúde e bem-estar 
dos trabalhadores do setor de transporte, atingindo valores 
como coletivismo, amizade e solidariedade. Mais informações 
com a coordenadora Maria da Luz: e-mail luz@sestsenat.org.
br; telefone (11) 3623-1304

A Unidade Vila Jaguara oferece uma série de serviços para os 
trabalhadores do setor e seus dependentes na área social. Muitos são 
gratuitos. Mais informações: telefones (11) 3623-1300 /1313 e 1316 
Detalhes dos Serviços:
Fisioterapia: atendimento de segundas a sextas-feiras, nos 
períodos manhã e tarde. A fisioterapia convencional é gratuita 
para o trabalhador do transporte e seus dependentes. Também são 
ministradas aulas de pilates de segunda a sexta-feiras, no período 
da tarde.
Nutrição: atendimento todas as terças e sextas-feiras, de manhã e 
tarde e às sextas-feiras pela manhã. A Nutrição tem o objetivo de 
acompanhar e orientar sobre alimentação saudável e controle de 
peso. Serviço gratuito para o trabalhador do transporte e dependentes
Psicologia: atua prioritariamente, na prevenção e tratamento dos 
usuários de álcool, drogas e outras substâncias químicas. Também 
faz atendimento psicoterapêutico individual e/ou grupal adequado 
às diversas faixas etárias. Realiza atendimento familiar e/ou de casal 
para orientação ou acompanhamento psicoterapêutico. O serviço é 
gratuito para os trabalhadores em transporte e seus dependentes.
Odontologia: atendimento clínico (restaurações, aplicação de 
flúor e selente) gratuito para os trabalhadores em transporte e seus 
dependentes. Nesta área a Unidade ainda oferece atendimento 
em ortodontia, prótese e endodontia, com valores inferiores 

ao do mercado.
Palestras: de acordo com o interesse da empresa e a disponibilidade 
dos profissionais da Unidade são realizadas palestras in company.
Aulas de teatro: gratuitas para os trabalhadores do transporte 
e dependentes. As aulas são ministradas nos períodos diurnos 
e noturnos.
Peça teatral: Apresentação no auditório da Unidade da peça Engano 
que trata da questão do álcool e drogas para grupos de empresas. 
Aulas de Canto Coral: aulas gratuitas todas quintas-feiras, 
das19h00 às 20h30
Aulas de futebol: realizada em parceria com a bandeira 
Corinthians. Aulas nas terças e sextas-feiras. Oferecido desconto 
para dependentes do transporte.
Ginástica para a Melhor Idade: Aulas gratuitas as terças e quintas-
feiras, nos períodos da manhã e tarde. 
Ginástica laboral: as empresas podem solicitar o serviço. A 
primeira aula pode ser gratuita. No caso de continuidade das aulas 
será cobrada pequena taxa para a prestação do serviço.
Cessão de espaços para e ventos e festas de confraternização: 
Unidade tem vários espaços. O auditório comporta 276 pessoas 
e tem infraestrutura para convenções, palestras e outros grandes 
eventos. Várias salas menores são ideais para eventos menores 
como reuniões e treinamentos.

CURSO ESPECIALIZADO PARA MOTOFRETE (30H): consultar 
Unidade.

FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE CARGAS INDIVISÍVEIS (50H): 
consultar Unidade. 

FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULO DE PRODUTOS 
PERIGOSOS - MOPP (50H): dias 11, 12, 13, 14, 15 e 18/5; outra turma 
dias 30/5, 6, 13, 20 e 27/6. 

FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA 
(50H): dias 16, 17, 23, 24, 30 e 31/5.

FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE 
ESCOLARES (50H): dias 2, 3, 16, 17, 23 e 24/5.

FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS 

(50H): consultar Unidade.

RECICLAGEM DE CONDUTORES DE VEÍCULO DE PRODUTOS 
PERIGOSOS – MOPP (16H): Mopp (16h): dias 20 e 21/5; outra turma 
dias 30/5 e 6/6.

RECICLAGEM DE CONDUTORES DE VEÍCULO DE TRANSPORTE 
DE PASSAGEIROS (16H): dias 9 e 24/5.

CONDUÇÃO SEGURA E ECONÔMICA - PRÁTICA EM CARRETA 
(20H): a combinar.

CAPACITAÇÃO TÁXI (30): dias 25, 26, 27 e 28/5.

FORMAÇÃO PARA OPERADOR DE EMPILHADEIRA (24H): dias 6, 
7 e 8/5.

Serviços do Sest Senat Vila Jaguara na área social

Unidade participa da Copa Sest Senat
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Informações e inscrições: telefones (11) 3623-1300 /1313 e 1316



Participe do Programa
Ambiental do Transporte

Serviços

Unidades móveis:
FETCESP - São Paulo - Telefone: (11) 2632-1022
SETRANS -  ABCD - Telefone: (11) 4330-4800
SINDICAMP - Campinas - Telefone: (19) 3781-6200
SETCARP - São José do Rio Preto - Telefone:(17) 3232-1488
SETCARSO - Sorocaba - Telefone: (15) 3234-3430

Controle da emissão de poluentes da frota 
de veículos das empresas de transporte 

rodoviário de cargas

 Aferição veicular com o aparelho opacímetro

Selo Despoluir para os veículos aprovados 

Visita na empresa com hora marcada
Reconhecido para o Sistema de Avaliação de 

Segurança, Saúde, Meio Ambiente
e Qualidade (Sassmaq)

Coordenação Nacional
CNT (Confederação Nacional do Transporte) 

SEST SENAT

Despoluir no TRC em São Paulo
Coordenação: FETCESP




