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15 Sindicatos unidos pelo mesmo ideal

DESENVOLVIMENTO
A FETCESP une os 15 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.

SINDE CAR
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE PORTO FERREIRA E REGIÃO

TRANSPORTES DE CARGAS DE BAURU

I
SINDICATO DAS EMPRESAS DE 

NDBRU



Editorial

FETCESP EM DESTAQUE

Editorial

A situação política e econômica brasileira precisa de mudanças 
urgentes. Vivenciamos momentos difíceis há anos com constante 
agravamento sem precedentes. 
Um fato inegável é que a falta de confiança no atual governo afugenta 
qualquer tipo de investimento, tanto interno quanto externo. Os 
prejuízos e pessimismo se amplificam e dominam o mercado. As 
mais recentes previsões são desanimadoras, de queda de quase 4% 
do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano.
Para o transporte rodoviário de cargas os limites foram ultrapassados. 
Como elo entre os setores produtivos, sentimos todos os efeitos 
perversos que influenciam as atividades da indústria, do comércio 
e dos serviços. 
Para combater a crise precisamos passar por profundas mudanças, 
iniciando-se pela saída do atual governo e sinalização de uma 
imediata reforma política e eleitoral, que tem sido ineficiente e 
prejudicial a sociedade.    
Os cidadãos e empresas precisam ter mais proteção e deixar de ser 
reféns de um sistema político do “toma-lá da-cá”, da utilização de 
partidos com legenda de aluguel. De um verdadeiro mercado de 
negociação em beneficio próprio ou de poucos. Um governo que tem 
apoio através de negociatas. Talvez esteja neste comportamento o 
motivo da nossa economia ter apenas os chamados “voos de galinha”. 
Também precisamos de uma ampla reforma trabalhista e tributária 
para criar um ambiente jurídico mais favorável ao investimento. 
Sabemos que esta crise política, com efeitos danosos à economia, 
deve se estender por mais alguns meses. Infelizmente, muitas 
empresas não tem este tempo em razão de seu elevado endividamento 
e produção e consumo em baixas.
Apoiamos o impeachment da presidente Dilma por todos os aspectos 
legais e constitucionais amplamente divulgados. Defendemos ainda 
uma rápida definição da crise política para a construção de um 
caminho de retomado da economia e seu crescimento. 
Continuaremos a participar de forma ativa para a rápida reconstrução 
do Brasil que todo cidadão precisa e merece.

EXPEDIENTE

ENTIDADES FILIADAS A FETCESP
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, 470 - Centro. 
CEP 16200-071 - 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. Av. 
Rodrigo Fernando Grillo, 207, Sala 905, Jardim dos Manacás, CEP: 
14801-534 – Araraquara/SP. Telefone (16) 3311-6760. Presidente: 
Natal Arnosti Junior. SETCA - Sindicato das Empresas de Transporte 
e Carga de Assis e Região. Rua Brasil, 249 - Assis/SP. Telefone: (18) 
3321-4164. Presidente: José Bernardo Ludwig. 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: Roberto Caro Varella. 
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: Aldo Evandro 
Zulini. 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 e 
Região. Rua Cel. Spinola de Castro, 3360. CEP:15015-500 São José 
do Rio Preto/SP. Tel.: (17) 3232-1447. Fax: (17) 3232-1488. Presidente: 
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: 
Tayguara Helou. 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 2016/2018 - Presidente - Flávio 
Benatti; Vice-Presidentes - Carlos Panzan e Urubatan Helou; Vice-
Presidentes Regionais - Aldo Evandro Zulini; André Juliani; Antonio 
Carlos Fernandes; Ivanildo Clemente Ribeiro; José Alberto Panzan; 
José Bernardo Ludwig, Kágio Miura; Laércio Lourenço; Munir 
Zugaib; Natal Antonio de Plácido; Natal Arnosti Júnior; Roberto Caro 
Varella; Sérgio Rubens Figuerôa Belmonte; Tayguara Helou e Tiojium 
Metolina; Secretários - Oswaldo Caixeta Júnior e Edson Luís Sônego; 
Tesoureiros - Raul Elias Pinto e Antonio Oliveira Ferreira; Membros 
do Conselho Fiscal - Ademir Pozzani; Adriano Lima Depentor; 
Artésio de Merlo Júnior; Osni Antonio Fioravanti; Rui César Alves e 
Vicente Aparício Y Moncho; Membro do Conselho Político - Antonio 
Luiz Leite; Membros do Conselho Consultivo - Altamir Filadelfi 
Cabral; Elza Lucia Panzan; Ezio Macedo Veronese Júnior; José Otavio 
Bigatto; Manoel Sousa Lima Jr.; Marcelo Marques da Rocha; Rafael 
Darrigo Valente; Rivail Brenga e Salvador José Cassano; Delegados 
Representantes - Flávio Benatti e Urubatan Helou. Redação e 
Produção - Editora: Fátima Contardi. Projeto Gráfico e Editoração: 
Jurujuba Publicidade.

3

Flávio Benatti, Presidente da FETCESP

REFLEXÃO PARA A RETOMADA DO 
CRESCIMENTO ECONÔMICO COM 
SEGURANÇA E SUSTENTATABILIDADE
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Sest Senat Parque Novo Mundo

FETCESP EM DESTAQUE

Curso Especial de Treinamento e Orientação para 
Motorista de Táxi (46h): dias 24, 25, 27, 30 e 31/5, das 8h 
às 17h20; dias 3, 4, 5, 6 e 9/5, das 8h às 17h20; dias 16, 17, 18, 
19 e 20/5, das 8h às 17h20. 
Curso Especial de Treinamento e Orientação para 
Motorista de Táxis Especial, Luxo, Preto (16h): dias 12 e 
13/5, das 8h às 16h20; dias 30 e 31/5, das 8h às 16h20. 
Olho Vivo na Estrada (6h): dia 21/5, das 9h às 16h. 
Motivação e Trabalho em Equipe (20h): dias 3, 5, 10, 12 
e 13/5, das 13h às 17h.
Reciclagem Empilhadeira (12h): dias 2, 3 e 4/5, das 13h às17h. 
Legislação de Trânsito (10h): dia 10/5, das 8h às 18h.
Primeiros Socorros (8h): dia 12 e 13/5, das 14h às 18h.
Ajudante de Carga e Descarga (12h): dia 17/5, das 8h às 
17h e 18/5, das 8h às 21h. 
Atendimento Eficaz (20h): dias 11, 12, 18 e 19/5, das 13h às 18h. 
Manuseio Produtos Perigosos (12h): dias 4, 5 e 6/5, das 15h às 18h.
Operador de Empilhadeira (28h): dias 2, 3, 4, 9 e 11 e 
16/5, das 18h às 22h; dias 15, 22 e 28/5, das 8h às 18h.
Operador de Munck (16h): dias 23, 24, 25, 30 e 31/5, das 

18h às 22h. Prática dias 4 e 5/6, das 8h às 18h.
Especializado Motofretista (30h): dias 2, 3, 4, 5 e 6/5, das 
8h às 13h20; dias 9, 10, 11, 12 e 13/5, das 8h às 13h20; dias 
24, 25 e 27/5, das 8h às 18h.
Movimentação de Transporte de Produtos Perigosos - 
Mopp (50h): dias 29/4, 2, 3, 4 e 6/5, das 8h às 17h10; dias 23, 
24, 25, 27, 30 e 31/5, das 8h às 17h10. 
Transporte Coletivo de Passageiros (50h): dias 10, 11, 
12, 13, 16 e 17/5, das 8h às 17h10; dias 7, 14, 21, 28/5 e 4/6, 
das 8h às 18h; dias 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 30, 31/5 e 1/6, 
das 13h às 17h30.
Transporte Escolar (50h): dias 30/4, 7, 14, 15 21 e 22/5, 
das 8h às 17h10. 
Transporte Emergência (50h): dias 10, 11, 12, 13 e 17/5, das 8h às 18.
Atualização Transporte Coletivo de Passageiros (16h): de 16, 
17, 18 e 19/5, das 8h às 11h40; dias 30 e 31/5, das 8h às 16h20.  
Atualização Emergência (16h): dias 3 e 10/5, das 8h às 16h20.
Atualização Escolar (16h): dias 16, 17, 18 e 19/5, das 13h às 16h40.
Atualização Mopp (16h): dias 14 e 28/5, das 8h às 16h20; 
dias 4 e 5/5, das 8h às 16h20.

ATENDIMENTO AOS TRABALHADORES E AUTÔNOMOS DO TRANSPORTE 

NOVOS CURSOS OFERECIDOS PELO PARQUE NOVO MUNDO

ATIVIDADES DE SAÚDE E ESPORTE

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS / MAIO DE 2016
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Informações e inscrições: telefone (11) 2207-8840; e-mail cursosnovomundo@sestsenat.org.br.

O Sest Senat oferece diversos serviços aos trabalhadores em 
transportes nas áreas de desenvolvimento profissional, lazer e 
saúde. Para ter desconto ou gratuidade nos cursos, o trabalhador 
em transporte deve apresentar, no ato da matrícula, sua Carteira 

de Trabalho e declaração da empresa atestando ser funcionário. 
O transportador autônomo, antes da matrícula, deve atualizar seu 
cadastro na Unidade, em horário comercial. Mais informações 
no telefone (11) 2207-8840 ramais 835 ou 836.

Para atender as necessidades do mercado de transporte e 
contribuir na qualificação dos trabalhadores, o Sest Senat 
amplia a sua grade de treinamentos. No mês de maio a 
Unidade Parque Novo Mundo passa a oferecer os seguintes 
cursos: Motivação e Trabalho em Equipe (20h), Legislação 
de Trânsito (10h), Ajudante de Carga e Descarga (12h), 
Atendimento Eficaz (20h), Manuseio de Produtos Perigosos 

(12h). Confira as datas agendadas para maio na Programação 
de cursos.  As empresas de transporte podem matricular 
seus funcionários nas turmas abertas, sem nenhum custo. 
Mais Informações pelos telefones (11) 2207-8840 ramais 
835 ou 836. Para realização de cursos in company procurar 
a coordenadora Maria Inês, no ramal 809 ou e-mail ines@
sestsenat.org.br.

Para marcar a Semana Mundial da Saúde a Unidade Parque 
Novo Mundo realizou no último dia 6 de abril palestra sobre 
álcool e drogas e aferição de pressão e exame de glicemia. No 

dia 7, ofereceu atendimento de aferição de pressão e exame de 
glicemia com distribuição de brindes. No mês de abril a Unidade 
iniciou os jogos da Copa Sest Senat de Futebol Society.

ABRIL/2016

Semana Mundial da Saúde com exames e palestras

D
ivulgação
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Museu

TODOS PODEM AJUDAR PARA PRESERVAR A MEMÓRIA DO TRANSPORTE
O transporte poderá contar com um espaço destinado 
especialmente para sua história, no Museu Brasileiro do 
Transporte. O projeto é grandioso e poderá assumir, depois de 
concluído, um importante papel como equipamento cultural do 
país. Único em sua concepção, ele reunirá a memória de todos 
os modais: rodoviário, aeroviário, ferroviário e aquaviário, 
retratando a importância do transporte no cenário nacional.
Para ser concretizada, a iniciativa precisa de doações, essenciais 
para o empreendimento, não impactam no bolso ou no caixa 
dos apoiadores e patrocinadores. Isso porque a primeira fase do 
projeto foi aprovada pela Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. 
Dessa forma, o valor da colaboração pode ser integralmente 
abatido do Imposto de Renda. No caso de pessoa física, o 
apoiador pode contribuir com até 6% do valor devido à Receita 
Federal. Se for pessoa jurídica, tributada com base no lucro real, 
a contribuição pode chegar a 4% e a empresa se tornará uma 
patrocinadora da iniciativa.  
O Museu Brasileiro do Transporte será construído em terreno 
próprio, com quase 19 mil metros quadrados, às margens da rodovia 
Dom Pedro I - km 143, na cidade de Campinas (SP), próximo a 
importantes rodovias da malha viária do Estado de São Paulo.

Corrida contra o tempo
A busca por recursos para o Museu Brasileiro do Transporte tem 
sido atuação prioritária da Fundação Memória do Transporte 
(Fumtran), que corre contra o tempo para garantir que os 
recursos já angariados não sejam perdidos. 
A aprovação pela Lei Rouanet, em 2013, autorizou a captação 
de R$ 10,8 milhões para a primeira etapa, que contempla os 
pré-projetos e projetos executivos de arquitetura e engenharia, 
licenças, alvarás e preparação do terreno. 

Por enquanto, a arrecadação soma R$ 1,2 milhão. Mas o recurso 
ainda não está disponível, porque, para ter acesso ao valor e dar 
início aos trabalhos, é preciso ter, ao menos, 20% do que foi 
autorizado. Ou seja, ainda é necessário reunir mais R$ 1 milhão. 
O problema é que o prazo para obter o restante e iniciar a 
execução com os recursos da Lei Rouanet se esgota neste ano. 
Por isso, conforme a presidente da Fumtran, Elza Lúcia Panzan, 
o esforço é para reunir o valor que falta até junho de 2016 e, no 
segundo semestre, iniciar a primeira etapa do empreendimento. 
Do contrário, o projeto não poderá mais contar com a verba 
já arrecadada. 

Apoio cultural
O projeto também obteve aprovação para captar, por meio 
dos incentivos do ProAC/ICMS-SP, o valor de R$ 999,9 mil. 
Empresas sediadas em São Paulo que quiserem patrocinar 
o Museu Brasileiro do Transporte também podem destinar 
valores através de renúncia fiscal no ICMS, se beneficiando com 
abatimento no imposto de renda.

Como colaborar
Para colaborar é bem simples: basta efetuar o depósito na 
conta – que é destinada exclusivamente para pagar as despesas 
do projeto - e enviar o comprovante para o e-mail fumtran@
fumtran.org.br. A pessoa ou empresa receberá, em seguida, um 
recibo, que servirá como comprovante para que o valor seja 
deduzido do Imposto de Renda. 
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 
3281 1928 ou (11) 78146425. Detalhes do projeto estão no 
site http://www.mbt.org.br. Com informações da Agência CNT 
de Notícias

Museu Brasileiro do Transporte será construído às margens da rodovia Dom Pedro I, em Campinas/SP

D
ivulgação
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Evento

FETCESP REALIZA CONGRESSO PAULISTA DO TRC E ENCONTRO REGIONAL COMJOVEM 

6

Neste ano a FETCESP realizará no período de 16 a 19 de junho 
o 14º Congresso Paulista do Transporte Rodoviário de Cargas 
juntamente com o III Encontro Regional Comjovem, no Grande 
Hotel Campos do Jordão, em Campos do Jordão/SP. A expectativa 
da comissão organizadora é reunir mais de 200 pessoas, entre 
empresários, executivos e lideranças do setor e seus familiares.
Durante o evento serão realizadas palestras. O economista José 
Roberto Mendonça de Barros falará das perspectivas no Brasil. 
O administrador de empresas Carlos Alberto Julio falará da 
gestão em momentos de crise. O professor e historiador, Leandro 
Karnal abordará a ética e corrupção no mundo contemporâneo 
No encerramento do evento o navegador Amyr Klink fará a 
palestra Um mundo de oportunidades- superando os desafios 
com criatividade. 
Especialmente para os integrantes da Comjovem será realizado 
o Workshop Programa de Dependência Química nas Empresas 
de Transportes, com palestra do assessor Jurídico da FETCESP, 
Narciso Figueirôa Júnior. 
Mais informações sobre o evento através dos telefones (11) 2632-
1016 e 2632-1019.

Perfil dos palestrantes

José Roberto Mendonça de Barros, 
economista com doutorado em Economia 
pela Universidade de São Paulo e pós-
doutorado no Economic Growth Center, 
Yale University. Em 1978, fundou a 
MB Associados que atende importantes 
empresas e instituições financeiras 
brasileiras. Desenvolveu o Projeto Novo 

Mercado para a Bovespa. Foi secretário de Política Econômica 
do Ministério da Fazenda (1995/1998). Pertenceu ao Comitê 
Estratégico da Companhia Vale do Rio Doce. Atualmente é 
articulista do jornal O Estado de São Paulo, e comentarista da 
Rádio Estadão, integra o Conselho de Administração do BM&F 
Bovespa, Frigorífico Minerva, Banco Santander (Brasil), Grupo 
O Estado de São Paulo, Tecnisa e Pão de Açúcar e o Conselho 
Consultivo da Febraban.

Carlos Alberto Julio, administrador 
de empresas com mestrado nos Estados 
Unidos e especialização em Marketing 
pela Harvard Business School e no 
IMD de Lausanne-Suíça. Dirigiu por 
quase oito anos a HSM (empresa líder 
em educação executiva). Assumiu em 
2008 a presidência da Tecnisa, e hoje 

permanece como vice-presidente do Conselho de Administração. 
É membro do Conselho de Administração da Camil Alimentos, 
além de professor na USP, ESPM e FGV. Autor de quatro best-

sellers na área de negócios, entre eles Reinventando Você, A 
magia dos Grandes Negociadores e o mais recente sucesso, A 
Arte da Estratégia.

Narciso Figueirôa Junior, advogado 
nas áreas trabalhista e sindical 
(consultivo e contencioso). Graduado 
em Direito pela PUC/SP e pós-graduado 
em Direito do Trabalho (Individual 
e Coletivo) pela PUC/SP-COGEAE. 
Assessor jurídico da FETCESP, 
NTC&Logística e Sindicato de São 

Paulo (Setcesp), vice-coordenador da comissão de assuntos 
jurídicos da NTC&Logística e coordenador da Comissão de 
Assessores Jurídicos dos sindicatos filiados a FETCESP. Autor 
de diversos artigos jurídicos nas áreas do Direito do Trabalho e 
Direito Sindical, publicados em revistas especializadas. 

Leandro Karnal, professor Doutor na 
Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP), desde 1996. Graduado 
em História pela Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos (RS) e Doutor 
em História Social pela Universidade 
de São Paulo (USP). É autor de livros 
que tratam sobre a história dos países, 

como História dos Estados Unidos (Contexto, 2007) e sobre o 
ensino de História, como História na sala de aula – conceitos, 
práticas e propostas (Contexto, 2003) e Conversas com um jovem 
professor (Contexto, 2012) e história das ideias, como Pecar e 
Perdoar (Nova Fronteira, 2015). É membro do conselho editorial 
de várias publicações acadêmicas da área na Unicamp (revistas 
Ideias, Cadernos Pagu e História Social) e da Unisinos (revista 
História) e outras.

Amyr Klink, economista e pós-
graduado em administração de 
empresas é sócio fundador do Museu 
Nacional do Mar, em São Francisco 
do Sul (SC), e da Revista Horizonte 
Geográfico. Em 1984, realizou a 
primeira Travessia do Atlântico Sul a 
Remo em Solitário. Em 1986, iniciou 

viagem preparatória à Antártica e Cabo Horn. Em dezembro de 
1989, iniciou o Projeto de Invernagem Antártica, em solitário, e 
percorreu 27 mil milhas da Antártica ao Ártico, em 642 dias. Em 
1998 iniciou o projeto Antártica 360 de 79 dias nos mares mais 
temperamentais do planeta e muitos icebergs. Em 2003 e 2004 
realizou uma reedição da circunavegação polar com o Paratii 2. 
Autor de diversos livros de suas experiências. Em 2006 lançou 
o livro, Linha D’água.



FETCESP EM DESTAQUE

7ABRIL/2016

Evento

Congresso Paulista do Transporte
Rodoviário de Cargas

Encontro Regional COMJOVEM SP

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR
16 DE JUNHO DE 2016 (quinta-feira)

20h00 Cerimônia de Abertura no Teatro do Grande Hotel Campos do Jordão
21h00 Coquetel e Visita ao Espaço Empresarial no Centro de Convenções
21h45 Jantar Festivo no Restaurante do Hotel

17 DE JUNHO DE 2016 (sexta-feira)

09h00 Palestra: Perspectivas econômicas no Brasil 
Palestrante José Roberto Mendonça de Barros

11h00 Business Coffee no Espaço Empresarial

11h30 Palestra sobre Gestão em momentos de crise
Palestrante: Carlos Alberto Julio

13h00 Almoço

14h30
Reunião Coordenação Nacional e núcleos do Estado de São Paulo
Tema: Programa de Dependência Química nas Empresas de Transportes
• Legislação - palestrante: Assessor Jurídico da FETCESP Narciso Figueirôa Júnior

DIA 18 DE JUNHO DE 2016 (sábado)

09h00 Palestra Ética e corrupção no mundo contemporâneo: Tem solução?
Palestrante: Leandro Karnal

11h00 Business Coffee no Espaço Empresarial

11h30 Palestra: Um mundo de oportunidades- superando os desafios com criatividade
Palestrante: Amyr Klink

13h00 Encerramento dos trabalhos
13h30 Almoço de encerramento Restaurante do Hotel

Tarde livre
19 DE JUNHO DE 2016 (domingo)

Manhã livre

Patrocínio

GRANDE HOTEL CAMPOS DO JORDÃO  - DE 16 A 19 DE JUNHO DE 2016
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TNT Mercúrio
A TNT Mercúrio investe  em ações de sustentabi l idade 
em suas 116 unidades no País .  Um de seus casos de 
sucesso é  a  unidade em Santa  Cruz do Sul  (RS),  que 
integra  iniciat ivas  próprias  com as  de seus cl ientes . 
Assim,  a  unidade iniciou o projeto de compensação 
de carbono com a Mercur  em 2015,  prevendo 
converter  todo o impacto ambiental  do t ransporte  dos 
produtos  da companhia  em plant io  de árvores .  Em 
2016,  a  TNT Mercúrio deverá plantar  534 árvores , 
para compensar  a  emissão de 84,41 toneladas de 
CO2.  O plant io  acontecerá  entre  maio e  agosto. 
“Fomos incent ivados pela  Mercur  a  iniciar  o  projeto, 
mas estamos t rabalhando para  seguirmos o exemplo 
com outros  c l ientes .  A sustentabi l idade está  no pi lar 
de ações da TNT no Brasi l ,  e  pretendemos cont inuar 
a  implantar  novos projetos  que t ragam contr ibuições 
para  o  meio ambiente”,  expl ica  o  diretor  de operações 
e TI  da TNT Mercúrio,  Fabiano Fração.  Inaugurada 
em 2008,  a  f i l ia l  possui  uma construção vol tada 
para  o  reaprovei tamento de água da chuva,  luz do 
sol ,  a lém de reciclagem de mater ia is  ut i l izados no 
dia  a  dia  das  operações,  como resíduos de plást ico 
e  papel ,  que são encaminhados para  um terminal 
de reciclagem. O aquecimento da água do banheiro 
e do refei tór io  é  resul tado da produção de energia 
de placas  fotovol ta icas  instaladas  no te lhado.  Já  a 
i luminação do terminal  pr ivi legia  a  luz natural  do 
sol ,  com telhas  t ransparentes .  O te lhado da franquia 
também foi  desenhado para  captar  75 mil  l i t ros  de 
água da chuva,  que podem ser  ut i l izados para  l impeza 
do pát io ,  banheiro e  regar  as  plantas .

Jadlog
A JadLog regis t rou crescimento de 8,07% no 
segundo semestre  de 2015,  se  comparado ao mesmo 
intervalo do ano anter ior.  Apesar  do cenário de 
cr ise  econômica,  a  JadLog enfrentou o momento 
desfavorável  e  encontrou oportunidades de novos 
negócios .  A t ransportadora conquis tou um número 
signif icat ivo de novos cl ientes ,  em função da 
par t ic ipação em diversas  concorrências  e le t rônicas 
(BIDs) ,  promovidas por  empresas  preocupadas em 
renegociar  contratos  ou melhorar  a  qual idade dos 
fornecedores  de t ransportes  e  logís t ica .  Com parte 
expressiva das  encomendas dest inadas atualmente ao 
e-commerce,  destacaram-se os  serviços nos segmentos 
de vinhos,  br inquedos,  cosméticos e  produtos 
têxteis ,  que regis t raram crescimento em 2015, 
contr ibuindo com o resul tado posi t ivo.  Segundo o 
diretor  comercial  Ronan Hudson o crescimento anual 
da JadLog chegou a  4 ,57% em relação a  2014,  com 
faturamento de R$ 369 milhões.  No ano passado 

t ransportou 8,9 milhões de encomendas.  Para  2016 
a  empresa pretende cont inuar  a  crescer  e  i rá  invest i r 
ao longo do ano cerca de R$ 5 milhões em frota  e  em 
TI.  No ano passado,  a  JadLog completou 10 anos e 
t ransfer iu  sua sede e  os  terminais  de cargas  do bairro 
da Freguesia  do Ó,  para  um centro de operações 
mais  amplo e  moderno,  local izado no Km 18 da 
rodovia  Anhanguera,  na capi ta l  paul is ta .  Com área 
de 40 mil  m²,  o  terminal  possui  70 docas de carga/
descarga e  pát io  externo capaz de abrigar  mais  de 
100 caminhões s imultaneamente.  Com a mudança 
de endereço,  a  empresa se  es t ruturou ainda mais 
para cont inuar  buscando novos negócios  em 2016, 
com a par t ic ipação de suas  mais  de 500 franquias 
espalhadas pelo País ,  que permitem o atendimento de 
todas as  c idades brasi le i ras . 

Localfrio 
A Localfr io  Suape regis t rou,  no pr imeiro bimestre 
de 2016,  um crescimento de 20% no faturamento em 
relação ao mesmo período do ano passado.  A unidade, 
s i tuada no l i toral  pernambucano,  é  composta  por  dois 
terminais ,  um alfandegado e  um armazém de carga 
geral ,  e  uma t ransportadora.  O superintendente  da 
Localfr io  Suape,  Ricardo Oshiro,  exal ta  as  melhorias 
em infraestrutura .  “O crescimento e  a  matur idade do 
nosso capi ta l  humano,  proporcionando uma maior 
integração entre  as  áreas ,  a lém dos processos de 
melhorias  implantados pela  gestão operacional , 
cont inuamente,  contr ibuem para que o cl iente  confie 
cada vez mais  em nosso t rabalho”,  comenta.  Para 
Oshiro,  o  desenvolvimento da Região Nordeste 
também contr ibuiu para  o  bom faturamento neste 
primeiro bimestre .  “O crescimento da indústr ia  eól ica 
e o aumento da cabotagem na região contr ibuíram para 
os fechamentos de novos negócios”,  expl ica .  Outro 
ponto importante  é  a  s i tuação cambial ,  desfavorável 
para  as  importações,  mas que vem favorecendo muito 
a  exportação de produtos  brasi le i ros .  “Fechamos 
grandes operações vol tadas  ao mercado externo. 
O manuseio e  armazenagem de 51 pás  eól icas , 
dest inadas aos Estados Unidos,  é  um exemplo deste 
t ipo de t rabalho”,  comenta Oshiro.

Columbia 
O Grupo Columbia tem apostado na logís t ica  para 
eól icas  no Nordeste  para  crescer,  oferecendo 
serviços e  es t ruturas  integradas,  que vão do porto 
aos parques eól icos .  O diretor  comercial  da Columbia 
Nordeste ,  Muri l lo  Mello,  informa que o setor  eól ico 
já  representa  30% do faturamento desta  unidade do 
Grupo.  Segundo ele ,  das  c inco pr incipais  empresas 
deste  segmento,  quatro já  são seus cl ientes  em 
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operações logís t icas .  A meta da Columbia Nordeste 
é dobrar  sua recei ta  com serviços ao setor  eól ico 
nos próximos t rês  anos,  o  que elevaria  em 35% o 
fa turamento da unidade.  Para  is to ,  o  Grupo conta 
com uma operadora portuár ia  (CMLog),  que atua 
na Bahia  e  Sergipe,  e  armazém alfandegado (Porto 
Seco)  em Simões Fi lho,  na região metropol i tana 
da capi ta l  baiana.  De acordo com Muri l lo  Mello, 
a Columbia ajuda os  c l ientes  do setor  eól ico a 
enfrentar  os  pr incipais  gargalos  logís t icos  da região: 
fa l ta  de espaço de armazenagem; competição de 
cargas  no mesmo porto (como embarques de veículos 
em Salvador)  e  a l to  volume de caminhões (r isco 
de avaria) .  Os volumes de movimentação portuár io 
para o setor  eól ico em 2016 são de 1600 pás  e  1500 
nacel les  (geradores)  na cabotagem e mais  1000 pás  e 
700 nacel les  na importação.

RTE Rodonaves
A RTE Rodonaves real izou mais  uma parcer ia  com 
a Iveco para  a  ampliação e  renovação da frota , 
comprando 23 caminhões Stral is  460S36.  Além do 
bom desempenho nas  novas rotas  que o grupo vem 
desenvolvendo,  o  custo/benefício e  a  qual idade dos 
extrapesados também atuaram como diferenciais 
durante  o  fechamento do negócio.  Acompanhando 
os planos de expansão do Grupo RTE Rodonaves,  os 
veículos  chegam para apoiar  o  acordo f i rmado com 
a Carval ima Transportes ,  viabi l izando o atendimento 
de 100% das cidades dos estados do Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul ,  Acre e  Rondônia ,  e  ampliando a 
malha de atuação para  10 estados e  Distr i to  Federal . 

DHL
A DHL divulga o seu mais recente documento técnico 
(White Paper) destacando que a centenária forma de fazer 
negócios na indústria automotiva chegou ao fim. A indústria 
está enfrentando uma convergência revolucionária com o 
setor de tecnologia, que vai transformar a maneira como 
o setor automotivo gerencia suas operações da cadeia de 
abastecimento. O documento técnico (White Paper) revelou 
que a composição cada vez mais altamente tecnológica 
dos veículos, impulsionada pela crescente expectativa dos 
consumidores por inovações de produtos, está acelerando 
essa convergência entre os dois setores. O documento 
técnico (White Paper) intitulado “The Quiet Revolution: 
Convergence and the Future Automotive Supply Chain” 
(“A revolução silenciosa: convergência e a cadeia de 
abastecimento automotiva do futuro”) assinado por Lisa 
Harrington, Presidente da lharrington group LLC, foi 
encomendado pela DHL para identificar os desafios e as 
oportunidades que se colocam diante do setor automotivo 
em todo o mundo. 

12ª Pneushow 2016 
A 12ª PneuShow, Feira Internacional da Indústria de 
Pneus,  que acontece entre os dias 28 e 30 de junho, no 
Expo Center Norte,  em São Paulo (SP),  é o encontro 
mais aguardado pelo setor para firmar o crescimento 
deste mercado e prospectar novos negócios.  O evento 
tem o apoio da FETCESP e de várias entidades l igadas 
ao segmento de pneus.  A união de todo o setor do 
pneu, desde o fornecedor de matéria-prima aos 
equipamentos de últ ima geração para a produção, 
manutenção e reciclagem do produto,  é o principal 
objetivo da 12ª PneuShow. “O Brasil  é o segundo 
maior mercado de reforma de pneus do mundo e a 
12ª Pneushow vem para mostrar a grandeza do setor, 
trazendo fabricantes de matéria prima com qualidade 
igual ou superior aos norte-americanos e europeus”, 
comenta o presidente da Associação Brasileira do 
Segmento de Reforma de Pneus (ABR), Roberto de 
Oliveira.  De acordo com o dirigente,  diante da alta de 
juros e do avanço da inflação, o mercado de reforma 
de pneus teve que firmar bases na criatividade para 
ganhar reconhecimento no segmento de transportes. 
“Estamos revendo os custos,  desde o segundo 
trimestre de 2015, para proporcionar aos clientes 
segurança e qualidade no serviço, com um preço 
competit ivo”,  explicou. 
A feira é uma excelente oportunidade de intercâmbio 
e prospecção de novos negócios.  São aguardados 
visitantes de todo o Brasil  e do exterior,  de nichos 
variados como transportadoras de cargas e de 
passageiro,  atacadistas,  revendedores,  reformadores, 
empresas de logística,  agroempresas,  indústria 
automotivas,  entre outros.  A edição de 2016 traz 
grandes novidades no formato e na participação de 
novas empresas,  oferecendo ampla diversidade de 
produtos:  pneus para o transporte de cargas,  industrial 
e de passageiros;  insumos, equipamentos e acessórios 
para reforma e reparos de todo t ipo de pneus; matérias 
primas; bandas pré-moldadas; camelback; soluções 
para reciclagem, eliminação de resíduos e segurança 
industrial .  Desse modo, o evento é uma grande 
oportunidade para que transportadoras,  empresas 
de logística,  agroempresas,  usinas,  borracharias, 
truck centers,  centros de serviços,  distribuidores, 
revendedores,  indústrias automotivas e mineradoras 
se tornem ainda mais competit ivas para enfrentar 
as dificuldades e aproveitar tudo o que o mercado 
reserva.  Simultaneamente à PneuShow 2016, quem 
passar pelos 17 mil  m2 do Expo Center Norte poderá 
acompanhar os principais lançamentos do setor de 
borracha na Expobor 2016 – Feira Internacional de 
Tecnologia em Borrachas,  Termoplásticos e Máquinas.
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Sest Senat Vila Jaguara

FETCESP EM DESTAQUE

PROJETOS CNH SOCIAL E HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
ATENDEM 800 PESSOAS

ATIVIDADE DO PROJETO TRANSPORTANDO SAÚDE

A Unidade de Vila Jaguara, engajada nos Projetos Habilitação 
Profissional para o Transporte - Inserção de Novos Motoristas e 
Primeira Habilitação para o Transporte - CNH Social, comemora 
a entrega de mais 80 habilitações. Até abril deste ano foram 800 
alunos participantes das etapas do projeto. No momento outros 
240 estão na fase de convocação. Um dos beneficiados, Carlos 
Renato Rosa, de 40 anos, não escondeu a satisfação ao receber a 
sua habilitação. “Sou cobrador de ônibus, estou muito feliz com 
o Projeto da troca de categoria. Agora posso me candidatar à 
vaga de motorista na empresa que trabalho. Isso é fantástico! 
Fui convocado e encaminhado para realizar as etapas de exame 
médico e psicotécnico, aulas práticas, exame prático e por fim, 
minha habilitação saiu. Conto para todos os amigos o quanto isso 
foi maravilhoso para mim”, disse.

A Vila Jaguara é uma das 14 Unidades Sest Senat escolhidas 
para desenvolver o projeto Transportando Saúde. O objetivo 
é atender os trabalhadores e profissionais dos transportes de 
cargas e de passageiros e está dividido em três fases: taxistas; 
ônibus e cargas. O projeto na Unidade Vila Jaguara terá início 
no próximo dia 11 de maio com o desenvolvimento da primeira 
etapa. No próximo dia 9 de junho está agendada a segunda etapa 
e no próximo dia 6 de junho a terceira e última etapa. 
Para o sucesso da iniciativa, a Unidade acerta importantes 

parcerias.  Alguns serviços confirmados para o dia 11 de maio, 
voltados aos taxistas, são os seguintes: exame de glicose; 
aferição da tensão arterial; orientação sobre saúde bucal; 
aulas de alongamento; orientações sobre boa postura corporal 
e nutrição; cálculo do IMC; palestras sobre alimentação 
saudável; orientação sobre o combate ao uso de álcool, drogas 
e equivalentes; ações sobre doenças sexualmente transmissíveis 
e orientações para o enfrentamento a exploração sexual de 
crianças e adolescentes.

Formação de Condutores de Veículos de Passageiros 

(50h): dias 17, 18, 19, 20, 24 e 25/05.

Atualização de Condutores de Veículos de Passageiros 

(16h): dias 5 e 6/5; dias 17 e 18/5.

Formação de Condutores de Veículos de Produtos 

Perigosos - Mopp (50h): dias 5, 6, 7, 11, 12 e 13/5. 

Atualização de Condutores de Veículos de Produtos 

Perigosos - Mopp (16h): dias 5 e 6/5; dias 17 e 18/5.

Formação de Condutores de Veículos Escolares (50h): 

dias 19, 20, 24, 25, 27 e 31/05.

Formação de Condutores de Veículos de Cargas 

Indivisíveis (50h): dias 10, 11, 12,13, 17 e 18/5.

Formação de Condutores de Veículos de Emergência 

(50h): dias 5, 6, 10, 11, 12 e 13/5.

Taxi (48h): dias 16, 17, 18, 19 e 20/5. 

Taxi Luxo (16h): dias 3, 4, 5 e 6/5.

Operador de Empilhadeira (28h): dias 18, 19, 20 e 21/5.

Condução Econômica (20h): dias 10 e 11/5.

Monitor de Transporte Escolar (12h): 19 e 20/5. 

Direção preventiva (20h): dias 12 e 13/5.

Gestão de pneus (12h): dias 19 e 20/5.

Metrologia (24h): dias 13, 20 e 27/5. 

Desenvolvimento de Lideranças (20h): dias 23 e 24/5.

Motivação e Trabalho em Equipe (20h): dias 3, 4 e 5/5.

Relações Interpessoais Éticas e Sociais (20h): dias 15 e 16/5. 

Atendimento Eficaz ao Cliente (20h): dias 23 e 24/5.
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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

Motorista satisfeito com o curso

D
ivulgação
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