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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

Chegamos ao final de mais um ano, momento ideal para analisar 
o período, aprender lições e projetar o futuro. 
Infelizmente, 2015 ficará na história como um ano bastante 
conturbado. Estamos com a expectativa que as discussões no 
Congresso Nacional levem à um rápido desfecho da crise 
política e que permita uma maior governabilidade ao País. 
Afinal, todos nós sabemos que a retomada da economia depende, 
essencialmente, de um governo que inspire confiança ao mercado 
para atrair investidores. E isso precisamos com urgência. 
No entanto, as condições adversas não impediram o trabalho das 
entidades sindicais, cujas lideranças permanecem atuantes. Nós 
da FETCESP acompanhamos de perto as discussões de diversos 
temas no âmbito estadual e nacional, especialmente para atender 
as demandas dos transportadores de São Paulo.
Participamos de várias reuniões com o governador Geraldo 
Alckmin, e secretários da segurança e de transporte do estado 
para tratar de carga tributária, pedágio e roubo de cargas, entre 
outros assuntos de interesse do setor. 
Temos acento no Fórum Permanente do Transporte e 
apresentamos as dificuldades das empresas em atender a Lei 
13.103/2015, que regulamenta a profissão de motorista.  
Participamos das audiências públicas sobre o marco regulatório 
que renova as expectativas de corrigir aspectos da Lei 
11.442/2007, que disciplina a atividade de transporte rodoviário 
de cargas, como a questão de seguros. 
Outro importante trabalho das entidades que merece destaque 
neste ano envolveu as discussões sobre a desoneração da folha 
de pagamentos das empresas. Conquistamos para o TRC a menor 
alíquota, de 1,5% ao invés de 2,5% como proposto pelo governo, 
a partir de 2016. Outra importante condição é a possibilidade 
da empresa fazer a opção entre o recolhimento através do 
faturamento ou folha de pagamento. 
Estamos engajados nos movimentos de combate ao aumento da 
carga tributária, sobretudo com relação ao PIS e Cofins. 
Portanto, um ano de muito trabalho com bons resultados para 
o setor. 
Para 2016 desejamos que o ano seja marcado pelo sucesso!!

Ano difícil marcado pelo trabalho das 
entidades sindicais

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, 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. 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 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: 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, 
Munir Zugaib, Natal Antônio de Plácido, Natal Arnosti Junior, Salvador 
José Cassano, Sérgio Rubens Figuerôa Belmonte e Tiojium Metolina; 
Secretários - Romeu Natal Panzan e Edson Luis Sônego; Tesoureiros - 
Raul Elias Pinto e Antonio de Oliveira Ferreira; Membros do Conselho 
Fiscal - Ademir Pozzani, Adriano Lima Depentor, Artésio de Merlo 
Junior, Osni Antonio Fioravanti, Rui César Alves e Vicente Aparício 
Y Moncho; Membro do Conselho Político - Antonio Luiz Leite; 
Membros do Conselho Consultivo - Altamir Filadélfi Cabral, Elza 
Lúcia Vannucci Panzan, Ezio Macedo Veronese Júnior, José Otávio 
Bigatto, Oswaldo VieiraI Caixeta Júnior, Rafael Darrigo Valente, 
Rivail Brenga e Urubatan Helou; Delegados Representantes - Flávio 
Benatti e Francisco Pelucio. Redação e Produção - Editora: Fátima 
Contardi. Projeto Gráfico e Editoração: Jurujuba Publicidade.
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Flávio Benatti, Presidente da FETCESP e da Seção de Cargas da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT)
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Sest Senat Parque Novo Mundo

FETCESP EM DESTAQUE

C U R S O E S P E C I A L D E T R E I N A M E N TO E O R I E N TAÇÃO 
PA RA M OTO R I S TA D E TÁX I (32H): dias 9, 10, 16 e 17/1, das 
8h às 17h; dias 26, 27, 28 e 29/1, das 08h às 17h; de 11 a 20/1, das 18h 
às 22h.
 
O L H O V I VO N A E S T RA DA (6H): dia 30/1, das 9 às 16h. 

O P E RA D O R D E E M P I L H A D E I RA (24H): dias 19 a 20/1, das 18h 
às 22h.

A R R U M AÇÃO D E CA RG A E CO N F E R Ê N C I A D E CA RG A (8H): 
dia 9/1, das 8h às 17h. 

AT E N D I M E N TO AO C L I E N T E (4H): dia 11/1, das 8h às 12h.

D I R E ÇÃO D E F E N S I VA (8H): dia 21/1/2016, das 8h às 17h.

O P E RA D O R D E M U N C K (16H): dias 23, 30 e 31/1/2016, das 8h 
às 17h.

E S P E C I A L I ZA D O M OTO F R E T I S TA (30H): consultar. 

M OV I M E N TAÇÃO D E T RA N S PO RT E D E P RO D U TO S 

P E R I G O S O S - M O P P (50H): de 15 a 29/1, das 8h às 12h30. 

T RA N S PO RT E CO L E T I VO D E PA S S AG E I RO S (50H): de 15 a 
29/1, das 14h às 18h30. 

AT U A L I ZAÇÃO T RA N S PO RT E CO L E T I VO D E 
PA S S AG E I RO S (16H): dias 18 e 19/1, das 8h às 16h20; dias 30 e 
31/1, das 8h às 16h20. 

AT U A L I ZAÇÃO M O P P (16H): dias 26 e 27/1, das 8h às 16h20; dias 
23 e 24/1, das 8h às 16h20.

T RA N S PO RT E E M E RG Ê N C I A (50H): dias 9, 10, 16, 17, 23 e 24/1, 
das 8h às 17h30.

T RA N S PO RT E E S CO LA R (50H): dias 9, 10, 16, 17, 23 e 24/01/16, 
das 8h às 17h30.

AT U A L I ZAÇÃO T RA N S PO RT E D E E M E RG Ê N C I A (16H): dias 
30 e 31/01, das 8h às 16h20.

AT U A L I ZAÇÃO T RA N S PO RT E E S CO LA R (16H): dias 30 e 
31/01, das 8h às 16h20.

Motoristas participam de projetos CNH social e mudança de categoria

Cursos ministrados nas empresas

Ação beneficente para crianças do Lar Nefesh

Campanha de luta contra a Aids

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

Os projetos CNH Social e Mudança de Categoria estão em 
andamento na Unidade Parque Novo Mundo. No final de 
novembro foi concluída a primeira etapa do projeto CNH 
Social que contou com 65 pessoas matriculadas. Deste grupo, 
três profissionais foram aprovados. No projeto mudança de 

categoria, a Unidade recebeu 115 inscrições e 60 pessoas já foram 
aprovadas. No mês de dezembro os motoristas participam do 
curso MOPP. As empresas interessadas em receber curriculum 
vitae dos motoristas com CNH D ou E podem fazer a solicitação 
através do e-mail fatimadeoliveira@sestsenat.org.br.

A Unidade Parque Novo Mundo vai até a empresa de transporte 
para ministrar diversos cursos. Entre os temas disponíveis estão 
Direção Defensiva, Arrumação e Conferência de Cargas, e 

Atendimento ao Cliente entre outros. O agendamento deve ser 
efetuado com antecedência através do telefone (11) 2207-8840 
ramal 806, procurar Solange.

A Unidade Parque Novo Mundo realizou, no último dia 5 de 
dezembro, a festa de fim de ano do Lar Nefesh. No evento 110 
crianças receberam presentes doados por padrinhos. O Lar Nefesh 
atende crianças de 0 a 17 anos e 11 meses de idade de ambos os sexos, 
que estejam vivendo em situação de risco. Elas são encaminhadas 
pela Vara da Infância, Conselhos Tutelares e Programa de Proteção 
a Infância. Durante o tempo no qual as crianças ficam abrigadas, a 
entidade busca tratar os problemas de cada menor individualmente 
e também realiza um trabalho com as suas famílias.

O Sest Senat está totalmente engajado na Campanha Mundial 
de Luta Contra a Aids. Nos primeiros dias de dezembro 
várias ações foram desenvolvidas pelas 149 unidades do 
país. A Unidade Parque Novo Mundo, promoveu, no último 
dia 2, palestras com o coordenador do programa de combate 
a AIDS, da Secretaria Estadual de Saúde, Antonio Delfino. 
Na oportunidade, o especialista falou sobre a prevenção 
da transmissão do vírus HIV, a convivência com o vírus e o 

preconceito com portadores. No mesmo dia, foram distribuídos 
material informativo e camisinhas. O diretor da Unidade 
Duglacy Antunes da Silveira destaque que o tema preocupa os 
órgãos públicos e privados, uma vez que, segundo o Ministério 
da Saúde, o número de pessoas infectadas pelo HIV no Brasil 
é de aproximadamente 530.000. Dessas pessoas, 25,4% não 
sabem que estão infectadas, e cerca de 30% dos pacientes ainda 
chegam ao serviço de saúde tardiamente.

Evento de final de ano para 110 crianças
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Reunião

Conselho Regional Sest Senat analisa atividades

Os conselheiros do Sest Senat no estado de São Paulo se 
reuniram no último dia 10 de dezembro para avaliar as ações 
promovidas em benefícios dos trabalhadores do transporte.  O 
presidente da FETCESP e do Conselho Regional, Flávio Benatti, 
avaliou 2015 como um ano produtivo, com intensificação nas 
ações voltadas ao desenvolvimento profissional, saúde, cultura, 
esporte e lazer.   
No encontro, o setor de passageiros esteve representado pelo 
executivo da Fetpesp (Federação de São Paulo), Cassio Belvisi. 
Os autônomos foram representados pelo presidente do Sindicato 
de Ribeirão Preto (Sindicam) Carlos Venerozo Junior. Do setor 
de carga, estiveram na reunião os conselheiros Tiojium Metolina 
(ABC), Munir Zugaib (Bauru), José Alberto Panzan (Campinas), 
Salvador José Cassano (Piracicaba), Ivanildo Clemente Ribeiro 
(Ribeirão Preto), Kagio Miura (São José do Rio Preto) e Láercio 
Lourenço (Vale do Paraíba). Também participaram do encontro 
os diretores e gerentes das Unidades em São Paulo. 
Alterações
As recentes alterações na gestão do Sest Senat foram apontadas 
por Benatti.  “Agora os presidentes dos Conselhos tem novas 
responsabilidades na gestão das Unidades, que trará maior 
dinamismo as ações”, observou. Foram criados os cargos 
de diretor nacional executivo e diretor adjunto, em Brasília. 
No âmbito regional, os diretores e gerentes das unidades 
receberam novas atribuições e criado o cargo de coordenador 
de administração e finanças. O cargo de supervisor do Conselho 
Regional passou a ter nomeação através de ato do presidente e 
com outras funções como realizar visitas técnicas às unidades 
de sua base. Em São Paulo foi nomeada para o cargo, Sandra 
Caravieri, que já vinha desempenhando a função há anos. “Os 
supervisores se reúnem mensalmente com a diretoria nacional 
executiva para alinhar ações de gestão”, explicou Sandra. 
Investimentos
Com relação aos investimentos, Benatti informou que foram 
definidas verbas para reformas e ampliações das Unidades 
mais antigas, ou as que necessitam de ajustes. A contratação 

de empresa de engenharia será feita através de concorrência 
pública, o que necessita de preparação de vários documentos. 
Receberão as verbas as Unidades Araçatuba, Bauru, Campinas, 
Santo André, Guarulhos, Jacareí, Piracicaba, Marilia, Ribeirão 
Preto, São José do Rio Preto, São Paulo – Vila Jaguara, São 
Vicente e Sorocaba. 
Sandra informou que as concorrências públicas para construção 
das Unidades de Assis, Guarujá, Limeira, Porto Ferreira 
estão concluídas, com previsão para as assinaturas dos 
contratos em 2016. Os processos de novas Unidades em São 
Bernardo e Votuporanga estão em andamento para atender 
legislações específicas.
Simuladores 
Outro tema do encontro abordou o processo de compra de 
60 simulares de direção de ônibus, caminhão e carreta para 
motoristas profissionais de transporte de cargas e passageiros. 
“O Edital está em fase final de elaboração e deverá ser publicado 
no inicio de 2016”, informou Benatti.  
O Conselho Regional São Paulo receberá 14 simuladores. Os 
equipamentos terão os seguintes cursos com prática simulada: 
Aperfeiçoamento de Motoristas para Condução Antecipatória 
(Segura e Econômica); Aperfeiçoamento de Motoristas 
para Condução em Situações de Risco; Aperfeiçoamento de 
motoristas para o Uso de Tecnologias Embarcadas no Veículo; 
Aperfeiçoamento de Motoristas para o Transporte de Passageiros 
e de Cargas Especiais; Aperfeiçoamento de Motoristas para 
Manobra do Veículo e Exercício de Adaptação do Simulador.
A supervisora Sandra, informou que está em andamento um 
importante projeto nas Oficinas Pedagógicas, com o objetivo de 
desenvolver cursos de Mecânica Diesel. “Serão revitalizadas 
30 Unidades no País. Em São Paulo, as Unidades Vila Jaguara 
e Campinas em parceria com a Mercedes-Benz começarão a 
oferecer tais cursos no próximo mês de fevereiro”, explicou. 
Após a reunião do Conselho, os diretores e gerentes das 
Unidades se reuniram com a supervisora Sandra para avaliar 
várias questões regionais, técnica e os projetos das Unidades.

Na mesa dos trabalhos, Cassio Belvisi, representante da Federação dos passageiros (Fetpesp); 
Flávio Benatti, presidente da FETCESP; Sandra Caravieri, supervisora do Conselho Regional 
São Paulo; e José Carlos Venerozo Junior, presidente do Sindicam (Sindicato dos Autônomos de 
Ribeirão Preto) Conselheiros, diretores e gerentes de Unidades na reunião do Sest Senat São Paulo
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Diretores da FETCESP e sindicatos do estado de São Paulo 
participaram do Congresso NTC e VIII Encontro Nacional 
ComJovem nos dias 26, 27 e 28 de novembro, em Foz do 
Iguaçu (PR).  O evento, organizado pela Associação Nacional de 
Transporte de Cargas e Logística, foi prestigiado por lideranças, 
empresários e executivos de várias regiões do País.
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, patrono da ComJovem 
Nacional, na ocasião representou o presidente da Confederação 
Nacional do Transporte, Clésio Andrade. Passou a mensagem de 
que a CNT está de portas abertas para todos. Destacou o trabalho 
e a união do grupo como essenciais para novos rumos no setor.
O presidente da NTC, José Hélio Fernandes, agradeceu os 
envolvidos e destacou a sábia iniciativa de Urubatan Helou, vice-
presidente da entidade, em reativar a ComJovem na época em 
que presidia o Setcesp (Sindicato de São Paulo), e Benatti, em 
seguida, por ter implantado o grupo nacional.  Fernandes destacou 
que a ComJovem tem o objetivo de oxigenar as atividades das 
entidades. “Ela não está em um processo de consolidação, já está 
consolidada. Façamos do slogan Atitude e Gestão a nossa meta 
para chegarmos em um patamar ainda mais produtivo, que será 
positivo para o setor e, consequentemente, para o Brasil”.

A coordenadora da ComJovem Nacional, Ana Carolina Jarrouge, 
avaliou o comportamento do grupo e encorajou os jovens a 
continuarem sendo produtivos e se movimentarem mesmo em 
situações adversas. “A nitidez da evolução e amadurecimento 
do grupo pode ser percebida no salto dos números. Foram 399 
horas de reuniões, em comparação com as 160 do ano anterior; 39 
visitas técnicas, contra 18 em 2014; foram 11 artigos, nove a mais 
do que no último ano, e 17 ações sociais”, comentou Jarrouge. A 
ComJovem Nacional tem 30 núcleos e 600 participantes diretos 
espalhados em 13 estados brasileiros.
Premiação
No evento foram premiados os núcleos em três categorias.  O 
Prêmio Desempenho foi entregue para os grupos de Cascavel, 
Curitiba, Porto Alegre, Recife, São Paulo e Sorocaba.  O Prêmio 
Melhor Artigo ou Estudo Técnico foi para o executivo Marcelo 
Rodrigues, vice-coordenador da ComJovem de São Paulo, com 
o tema Seguros de Transporte. O Prêmio Destaque foi entregue 
para a ComJovem Porto Alegre.
O empresário Tayguara Helou, eleito presidente do Setcesp 
para o próximo mandato (2016-2018), foi homenageado por sua 
conquista. Ele é o primeiro representante da ComJovem Nacional 
eleito para presidir um sindicato de empresas. O homenageado 
fez questão de dividir o sucesso com os jovens representantes 
de todos os núcleos da ComJovem e reforçar o compromisso de 
sua futura gestão. “Esse troféu não é meu, ele é nosso! E minha 
principal bandeira na gestão do Setcesp será a de defender o 
resultado das nossas empresas”, comentou Helou. 
A NTC também homenageou o grupo de patrocinadores que 
possibilita encontros importantes para o setor, entre eles,  
Autotrac, BgmRodotec, Cummins, Itaipu Binacional, Iveco, 
MAN Latin America, Mercedes-Benz, Prosimulador, Trade Vale/
TNIX, Totvs, BR Petrobras. 
O encontro contou com o apoio das entidades anfitriãs do TRC 
no estado do Paraná, Fetranspar, Setcepar, Setcamar e Sintropar. 

Comjovem Nacional

Encontro reúne lideranças e empresários do TRC no Paraná

Representantes dos núcleos homenageados com Flávio Benatti, presidente da FETCESP; José Hélio Fernandes, presidente da NTC; Ana Carolina Jarrouge, coordenadora ComJovem nacional, e 
Urubatan Helou, vice-presidente da NTC

Lideranças do setor e integrantes da Comjovem de diversas regiões do país nas palestras do evento
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Comjovem Nacional

Urubatan Helou, vice-presidente da NTC; Flávio Benatti, presidente da FETCESP; Tayguara Helou, presidente eleito do Setcesp; José Hélio Fernandes, presidente da NTC; vices coordenadores da 
ComJovem Nacional, e Ana Carolina Jarrouge, coordenadora nacional 

R
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Palestras
O fundador e CEO da TOTVS, Laércio Consentino, falou do 
mercado e como a empresa entende essa evolução. 
O economista Roberto Macedo, apresentou algumas causas que 
culminaram na atual crise brasileira. Apontou como a principal, a 
constante queda no índice de confiança. O economista citou ainda 
a expansão com ênfase no consumo via crédito e redução do 
estímulo externo como os fatores que, junto com a falta de foco 
do governo em privatizações, ao invés de gastos sociais, trazem 
fragilidade para a economia brasileira. Macedo acredita que 
existem indícios de mudanças positivas, como a melhora gradual 
da balança comercial, e que o país continua sendo importante 
por sua dimensão. Aconselhou os empresários a visualizarem os 
setores (indústria, agrícola, mercado, cosméticos) como clientes, 
assim como entenderem os aspectos regionais que podem 
influenciar os negócios, e promoverem o processo de adaptação 
ao atual cenário. No caso da região Sul, por exemplo, com o 
Paraná, houve um impulso muito nítido no período de 2010 a 
2013, que precisa ser observado. 
O diretor geral brasileiro da hidrelétrica de Itaipu, Jorge Miguel 
Samek, mencionou que o Brasil tem matriz energética que o 
mundo inteiro gostaria de ter, com todas as formas de produção de 
energia: hidroelétrica, gás natural, bagaço de cana, carvão mineral, 
nuclear, derivados do petróleo, eólica, outras renováveis e não 
renováveis. Além disso, o país também é destaque como matriz 
mais limpa, uma vez que a maioria dessa produção é derivada das 

hidrelétricas (água), representando 59,8% do fornecimento. 
O diretor-presidente do Grupo Supricel, Luís Guilherme Schnor, 
falou sobre o tema “Empresa e família: Decidindo juntas o seu 
futuro”.  O executivo comentou as diferentes gerações dentro de 
uma empresa familiar e como essa convivência pode ser difícil 
se não houver união. Schnor acredita que o que diferencia uma 
empresa familiar é o amor em cuidar do que é seu, além do 
profissionalismo necessário em qualquer negócio “Temos que 
aceitar determinadas situações pelo benefício da empresa e agir 
de forma prudente, para falar pela pessoa jurídica”, comentou.  
Dentre as explanações para promoção do autoconhecimento e 
trabalho em equipe no processo de sucessão. 
Na palestra sobre empreendedorismo, Rogério Salume, presidente 
da Wine.com, terceiro maior e-commerce de vinho do mundo e 
o maior da América Latina, contou sobre sua trajetória iniciada 
em Itabuna (BA), onde nasceu, até Vitória (ES) com a criação 
da empresa. De acordo com Salume a Wine.com recebe 7.000 
pedidos por dia e tem 180 mil clientes no Clube W. 
A jornalista Cristiane Correa, falou de seu livro Sonho Grande, que 
narra à trajetória dos empresários Jorge Paulo Lemann, Marcel 
Telles e Beto Sicupira, donos da ABInbev, Lojas Americanas, 
Burger King e Kraft Heinz. Além de ressaltar a constante busca 
por resultados deles, na qual não existe linha de chegada, a 
jornalista falou sobre os cinco pilares da cultura de um grupo que 
soma grandes marcas como Brahma, Antártica, Burguer King, 
Heinz e Budweiser. Com informações da NTC&Logística.
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Empresas

Julio Simões 
Todos os dias são registrados nas estradas do País acidentes 
causados por cargas mal amarradas. Para evitar perdas e 
riscos, o caminhoneiro deve ficar atento à maneira de colocar a 
mercadoria no veículo antes da viagem. O alerta está no vídeo 
Amarração de Cargas, nova campanha do programa Pela Vida, 
criado pelo Instituto Julio Simões, braço social da empresa 
de logística rodoviária JSL.  A campanha pode ser conferida 
no canal do projeto no You Tube (https://www.youtube.com/
watch?v=jrPG766CkD4). O vídeo destaca que o motorista só 
pode seguir seu trajeto após se assegurar de que a carga está 
acondicionada, fixada e amarrada adequadamente. Do contrário, a 
mercadoria pode despencar do caminhão, levando a perigos tanto 
para quem dirige quanto para terceiros, além de causar prejuízo 
ao cliente. O vídeo Amarração de Cargas faz parte de uma série 
voltada para orientar os motoristas com relação aos perigos da 
estrada. Entre os assuntos abordados anteriormente estão Drogas; 
Inspeção veicular; Fadiga; Desrespeito e Imprudências no 
trânsito; Cinto de Segurança e Situações Adversas.

Localfrio
A Localfrio implantou no Terminal I Alfandegado do Guarujá 
filtros capacitativos automáticos que melhoram os sistemas 
elétricos e eliminam a chamada “energia reativa”, tida como uma 
parcela indesejada da energia consumida pela empresa. A medida, 
que está em sua primeira fase, representa uma importante ação na 
preservação do meio ambiente, pois, uma vez em que se acaba com 
a energia reativa – uma das responsáveis por causar perturbação 
na rede da empresa concessionária fornecedora de energia – a 
mesma não tem a necessidade de aumentar a sua capacidade 
de geração e transmissão para compensar tal perturbação, 
eliminando esta que é uma das atividades que mais causam 
impacto ao ambiente. Segundo o superintendente de engenharia 
e manutenção da Localfrio, Luiz Augusto Meneguello, esta ação 
coloca a empresa à frente das demais, justamente pelo diferencial 
agregado. “Nos dias atuais, em que a sustentabilidade e a 
preservação ambiental são importantes diferenciais de mercado, 
a Localfrio entende que estas questões a colocam numa posição 
de destaque perante o mercado”, explica. Até o momento, o 
projeto já foi concluído no Terminal I de Guarujá, mas um estudo 
preliminar prevê a viabilidade de implantação nos terminais de 
Itajaí (SC) e Suape (PE). A previsão para a conclusão do projeto 
em todas as unidades é meados de 2016 e, assim que concluído, 
calcula-se uma economia de R$ 607 mil por ano, considerando o 
preço atual da energia.

Pacífico Log 
Atendendo uma forte demanda da região de Santa Catarina, 
a Pacífico Log entra no mercado de Blumenau para atender 
o segmento têxtil. Segundo o gerente nacional de vendas da 
empresa, Tarso Lumare, a chegada à cidade vai integrar todo 
o Estado com a região Norte do Brasil. “A Pacífico Log é 
uma empresa que concentra suas atividades na interligação do 

transporte de grandes centros produtores com a região Norte do 
Brasil e, portanto, a filial de Blumenau é um dos polos estratégicos 
no projeto de integração de Santa Catarina com a região Norte”, 
afirma Lumare. Sendo, a indústria têxtil, a principal atividade 
econômica de Blumenau, o objetivo da empresa é assumir a 
liderança no transporte de mercadorias entre Santa Catarina e a 
região Norte e vice-versa.  

Panalpina 
A Panalpina conquista mais um importante prêmio do mercado 
de logística no Brasil: melhor agente de cargas no segmento 
Regime Aduaneiro de Entreposto Industrial sob Controle 
Informatizado (Recof).  A conquista faz parte do Prêmio Infraero 
de Eficiência Logística 2015, no Aeroporto Internacional de 
Curitiba-São José dos Pinhais/Afonso Pena, no Paraná, que já 
está em sua segunda edição. Foram premiadas as empresas que 
se destacaram pela eficiência da gestão de processos logísticos 
das operações de comércio exterior e que atuam no terminal 
de cargas do aeroporto paranaense no período de setembro de 
2014 a agosto de 2015.  Ainda em novembro, a Panalpina teve 
destaque no Prêmio Viracopos de Excelência Logística, que tem 
como objetivo valorizar o desempenho das empresas que atuam 
no comércio exterior pelo Aeroporto Internacional de Viracopos. 
Em Viracopos, a Panalpina conquistou prêmios nas seguintes 
categorias: Melhor Agente de Cargas em Viracopos; Melhor 
Comissária de Despachos em Viracopos; Agenciamento de cargas 
no Segmento Recof; Desembaraço Aduaneiro, no segmento 
Linha Azul; Agenciamento de Carga e Desembaraço Aduaneiro, 
no segmento Tecnologia. 

DHL 
A DHL Global Forwarding, empresa do Deutsche Post 
DHL Group, anuncia o lançamento de mais um Centro de 
Competência no Brasil, agora com foco no mercado de 
commodities agrícolas. O objetivo é aprimorar ainda mais o 
atendimento aos clientes deste setor que, por sua vez, representa 
um grande potencial para o mercado brasileiro, configurando-
se em um setor importante e estratégico para a DHL Global 
Forwarding Brasil. O novo Centro está voltado especialmente 
aos serviços de exportação, tais como desembaraço aduaneiro, 
transporte e distribuição internacional. Neste primeiro ano 
da implantação do Centro de Competência em Commodities 
Agrícolas, o foco da DHL Global Forwarding foi concentrado 
em embarques de algodão, soja, milho e açúcar, principalmente 
a partir dos portos de Santos e Paranaguá. A meta deste ano de 
elevar a participação da empresa nos embarques de commodities 
agrícolas em 50% em relação a 2014 foi atingida em setembro e 
para 2016 espera-se um crescimento de 20% sobre os resultados 
de 2015. A DHL Global Forwarding conta atualmente com 
cinco Centros de Competência no Brasil: um direcionado ao 
setor ao setor automotivo, um para a indústria farmacêutica, um 
para tecnologia, um especializado em petróleo e energia e esse 
novo em commodities agrícolas.
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Contribuição Sindical

Tabelas para cálculo do recolhimento em 2016

Dados da Contribuição Sindical

Notas

O aviso da Confederação Nacional do Transporte (CNT) com as 
tabelas para cálculo da Contribuição Sindical vigentes a partir 
de 1º de janeiro de 2016 foi publicado no Diário Oficial da 
União do último dia 10 de dezembro. 
O recolhimento da contribuição é importante para fortalecimento 
do setor. Além disso, empresa em dia com o recolhimento 
tem condições para participar de concorrências públicas e 
administrativas e fornecer serviços ou produtos às repartições 
ou autárquicas públicas. A Contribuição é essencial para 
obter, renovar e manter a inscrição no Registro Nacional de 
Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), segundo a resolução 
4799, de 27 de julho de 2015, artigo 6º, inciso II, letra e. 

A Contribuição Sindical é distribuída aos sindicatos, 
federações e confederações para o custeio das atividades 
sindicais e à Conta Especial Emprego e Salário, administrada 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Prevista nos artigos 
578 a 591 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) a 
Contribuição Sindical possui natureza tributária. Deve ser 
recolhida compulsoriamente pelos empregadores no mês de 
janeiro e pelos transportadores autônomos no mês de fevereiro 
de cada ano. O art. 8º, IV, in fine, da Constituição Federal 
determina o recolhimento anual por todos que participam de 
uma determinada categoria econômica ou profissional ou de 
uma profissão liberal, independentemente, de serem ou não 
associado a algum sindicato.

Tabela I 
Para os agentes ou autônomos do setor de transporte, não 
organizados em empresa (inciso II do art. 580 da CLT, alterado 
pela Lei nº 7.047, de 01 de dezembro de 1982), considerando os 
centavos, na forma do Decreto-lei nº 2.284/86.
30% de R$ 326,08
Contribuição devida = R$ 97,82

Tabela II
Para os empregadores e agentes do setor de transporte 
organizados em firmas ou empresas e para as entidades ou 
instituições com capital arbitrado (inciso III, alterado pela Lei 
nº 7.047, de 01 de dezembro de 1982; e §§ 3º, 4º e 5º do art. 580 
da CLT).
Valor base: R$ 326,08

1. As firmas ou empresas e as entidades ou instituições cujo 
capital social seja igual ou inferior a R$ 24.456,00 estão 
obrigadas ao recolhimento da Contribuição Sindical mínima de 
R$ 195,65, de acordo com o disposto no § 3º do art. 580 da CLT 
(alterado pela Lei nº 7.047, de 01 de dezembro de 1982).  
2. As firmas ou empresas com capital social superior a R$ 
260.864.000,01 recolherão a Contribuição Sindical máxima de 
R$ 92.084,99, na forma do disposto no § 3º do art. 580 da CLT 
(alterado pela Lei nº 7.047, de 01 de dezembro de 1982). 

3. Datas de recolhimento: 
- Empregadores: 31 de janeiro de 2016.
- Autônomos: 28 de fevereiro de 2016.
- Para os que venham a estabelecer-se após os meses acima, 
a Contribuição Sindical será recolhida na ocasião em que 
requeiram às repartições o registro ou a licença para o exercício 
da respectiva atividade.  
4. O recolhimento efetuado fora do prazo será acrescido das 
cominações previstas no art. 600 da CLT.

Linha Classe de Capital Social (R$) Alíquota (%) Parcela a ser adicionada (R$)

1 De 0,01 até 24.456,00 - Contribuição Mínima 195,65

2 De 24.456,01 até 48.912,00 0,80% 0,00 

3 De 48.912,01 até 489.120,00 0,20% 293,47

4 De 489.120,01 até 48.912.000,00 0,10% 782,59

5 De 48.912.000,01 até 260.864.000,00 0,02% 39.912,19

6 Acima de 260.864.000,01 em diante -          Contribuição Máxima 92.084,99
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Sest Senat Vila Jaguara

FETCESP EM DESTAQUE

Encerramento da 5ª mostra de teatro amador

Importância do atendimento em psicoterapia para os trabalhadores

Curso de manutenção em ar condicionado para ônibus

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

A 5ª Mostra de Teatro Amador Sest Senat, da Unidade Vila 
Jaguara, teve reconhecimento do público de mais de 200 pessoas. 
As últimas apresentações, em 3 de dezembro, foram direcionadas 
aos jovens aprendizes frequentadores dos cursos na Unidade, 
possibilitando a eles contato com ações culturais, importante na 

formação deles. No dia 7 de dezembro foi realizado evento de 
premiação aos atores mirim e coadjuvante que mais evoluíram, 
se mostraram mais dedicados, incentivadores e melhor figurino, 
cenário e espetáculo. A peça infantil Um Musical de Natal ganhou 
a premiação de melhor espetáculo e cenário.

A Unidade Vila Jaguara chama a atenção para a importância da 
acessibilidade ao tratamento em Psicologia Clínica disponível 
nas Unidades Sest Senat de todo o país. O serviço é oferecido 
aos trabalhadores em transporte e seus dependentes e tem a 
atuação centrada prioritariamente, na prevenção e tratamento 
dos usuários de álcool, drogas e outras substâncias químicas. 
A diretora da Unidade, Francisca Biagioni, observa que 
consumo de drogas e estimulantes leva a graves quadros de 
depressão. A direção da Unidade alerta que os rebites afetam 
várias áreas comportamentais do organismo, levando ao 
usuário apresentar quadro de insônia, perda de apetite, fala 
rápida, ou seja, faz com que o organismo trabalhe de forma 

excessiva em relação às condições reais do indivíduo. A 
droga ainda produz a dilatação dos olhos causando maior 
ofuscamento, taquicardia, aumento da pressão sanguínea, 
agressividade, irritação, delírio, alucinações, paranoia, palidez 
e degeneração das células cerebrais. Para este cenário, Biagioni 
destaca que a psicoterapia é uma possibilidade de apoio aos 
profissionais e contribui no tratamento de dificuldades afetivas. 
“O profissional da psicologia juntamente com o cliente definem 
juntos as regras do trabalho terapêutico, podendo, de acordo 
com o número de pessoas, desenvolver atendimento individual, 
de casal, familiar ou de grupo”. Mais informações na Unidade 
Sest Senat mais próxima.

Com o objetivo de atender o transporte coletivo, o Sest Senat 
Vila Jaguara passou a oferecer o curso de manutenção em 
ar condicionado em ônibus. A iniciativa tem a parceria da 
Spheros, fabricante de aquecedores, ventiladores e sistemas de 
ar condicionados para ônibus. Na oficina da Unidade, os alunos 
têm contato com os componentes do sistema e realizam os 
procedimentos de instalação, manutenção preventiva e corretiva. 

A diretora da Unidade, Francisca Biagioni, destaca que a parceria 
com os fabricantes dos equipamentos é muito importante, 
sobretudo no aperfeiçoamento dos profissionais da área de 
manutenção de veículos nas empresas de transporte. Participaram 
do lançamento do curso diretores e gestores da Spheros, de 
empresas de transporte coletivo de passageiros e representantes 
dos órgãos fiscalizadores da cidade de São Paulo e região.

Peça infantil Um Musical de Natal melhor espetáculo e cenário

D
ivulgação
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Precisa contratar Carreteiros ‘terceiros’ para sua operação?

Localize no mapa e contrate “online” caminhoneiros autônomos pelo TruckPad

MAIS DE320.000Caminhoneirosjá usam nossoaplicativo, todosos dias!

VEJA COMO É FÁCIL:

AGILIDADE E RAPIDEZ SEGURANÇA COMPARTILHAMENTO 
DE LOCALIZAÇÃO

ECONOMIA

O Aplicativo que Conecta o Caminhoneiro à Carga

Para saber mais, fale com a gente

www.TruckPad.com.br

contato@truckpad.com.br
(11) 99891-1122 /TruckPad

Oferecimento

Adicione suas Cargas
Entre no site www.TruckPad.com.br, 
faça seu cadastro e adicione sua 
carga. Acesse imediatamente os 
caminhoneiros mais próximos 
do ponto de embarque

Encontre caminhoneiros
Encontre no mapa caminhoneiros 
disponíveis e saiba quais motoristas 
podem fazer o transporte para você

Faça contato direto com os 
caminhoneiros
Entre em contato direto com os 
caminhoneiros por telefone ou 
por mensagem, ainda acesse 
a ficha cadastral do motorista

Gerencie seus fretes
Gerencie seus envios em um único 
lugar e aumente sua produtividade 
operacional

Acompanhe a viagem
Visualize a posição do motorista 
contratado ao longo da rota até 
a entrega final da mercadoria, 
no destino

Acesse os melhores 
caminhoneiros autônomos
com o TruckPad !
Você pode monitorar e acompanhar 
seus motoristas Favoritos
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