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Santos - SINDISAN

São Caetano do Sul - SETRANS/ABC

São Paulo - SETCESP SECRESP 

Sorocaba - SETCARSO

São José dos Campos - SINDIVAPA

Campinas - SINDICAMP

Piracicaba - SINDETRAP

Bauru - SINDBRU

Araraquara - SETCAR

Porto Ferreira - SINDECAR

Birigui - SETCATA

Presidente Prudente - SETCAPP

São José do Rio Preto - SETCARP

Ribeirão Preto - SINDETRANS

Unidos para o desenvolvimento 
do Estado de São Paulo e do Brasil
Na estrada do crescimento, a FETCESP une os 15 Sindicatos 

das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas do 

Estado de São Paulo em busca do desenvolvimento 

econômico regional, estadual e nacional.

www.fetcesp.com.br
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Para o transporte rodoviário de cargas 
o ano de 2001 foi um período de con-
quistas e muito aprendizado.
Vencemos vários obstáculos para con-
tinuar a construção de uma legislação 
para o setor que contemple as par-
ticularidades regionais e das especiali-
dades do transporte. O disciplinamento 
do TRC, iniciado com a Lei 11.442 em 
2007 caminha de forma gradual com as 
necessárias adequações do mercado. 
Neste tema persistiremos na busca por 
mais segurança jurídica para o trans-
porte. Continuaremos acompanhar o 
projeto de lei que tramita na Câmara dos 
Deputados sobre a regulamentação da 
profissão de motorista. Este tema evo-
luiu muito neste ano, com o entendimen-
to de consenso entre os trabalhadores  
e empresários de como deve ser  
a legislação. 
A maior conquista no estado de São 
Paulo foi a prorrogação do recolhimento 
do ICMS para o transporte de cargas.  

Uma concessão feita ao nosso setor 
pelo governador Geraldo Alckmin. 
O nosso trabalho foi intenso e muito 
unido neste ano, como registrado, de 
forma breve, em algumas páginas des-
ta edição de FETCESP em Destaque. 
Agora, enquanto em alguns temas 
observamos o maior entendimento de 
nossos legisladores e administradores 
da importância do TRC para a econo-
mia do País, em outros, falta essa visão. 
Estou me referindo aos problemas de 
mobilidade urbana que não são de res-
ponsabilidade do transporte rodoviário 
de cargas. Aliás, também somos viti-
mas da falta de planejamento de muitos 
administradores. E os nossos cami-
nhões passam a sofrer cada vez mais 
restrições de circulação em grandes 
cidades, como nas cidades de São 
Paulo, da região do ABC e Campinas. 
Inclusive este continuará a ser um dos 
grandes desafios para o nosso setor.  
Sabemos que nesta jornada ainda 

há muita estrada pela frente, por isso 
em 2012 contamos novamente com 
seu trabalho, dedicação e coopera-
ção, para que juntos, nossos objetivos  
sejam alcançados.

Boas Festas!

Flávio Benatti, 
Presidente da FETCESP

SETRANS/ABC - Sindicato das  Empresas de Transportes de Cargas do ABC. Av. Conde Francisco Matarazzo, 838 – Bairro Fundação – São 
Caetano do Sul/SP. CEP 09520-110 - Tel.(11) 4330-4800. Presidente Sallum Kalil Neto. SETCATA - Sindicato das Empresas de Transporte 
de Carga de Araçatuba e Região. Rua Ribeiro de Barros, 339. CEP: 16200-000 - Birigui/SP.  Tel.: (18) 3641-1546/1548. Fax: (18) 3641-1546. 
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:  Renato Sarti 
Magnani. 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:  
Carlos 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. Tele-
fax: (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. SET-
CAPP - Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Presidente Prudente. Rua Ribeiro de Barros, 952. CEP: 19020-430  Presiden-
te 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: Wilson 
Piccolo Soares. 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: 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: Francisco Pelucio. SETCARSO -  Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Sorocaba. Av. Gon-
çalves Magalhães, 1273 - CEP: 18060-240 - Sorocaba/SP. Telefax: (15) 3224-1308. Presidente: Dirson Segarmachi Júnior. SINDIVAPA -  
Sindicato  das  Empresas  de Transporte  Comercial  do Vale  do  Paraíba. Av. Cassiano Ricardo, 1378 CEP: 12240-540  São José dos Campos/SP.   
Telefax: (12) 3931-3399 - Presidente: Laércio Lourenço. SEGRESP - Sindicato das Empresas e Proprietários de Serviços de Reboque, 
Resgate, Guincho e Remoção de Veículos no Estado de São Paulo. Av. General Edgar Facó, 1441, Sala 2 Vl. Arcádia - 02924-000 - São 
Paulo/SP. Telefone (11) 3835-9773. Presidente Izilda Braga.

FETCESP em Destaque é uma publicação mensal da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo. 
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Soares. Secretários: Romeu Natal Panzan e Edson Luís Sônego. Tesoureiros: Raul Elias Pinto e Antonio Oliveira Ferreira. Conselho Fiscal: Adriano Depen-
tor; Elza Lúcia Vannucci Panzan; José Otávio Bigatto; Osni Antonio Fioravanti; Rui César Alves e Vicente Aparício Y Moncho.  Delegados Representantes: 
Flávio Benatti e Urubatan Helou. Conselho Político: Antonio Luiz Leite; Sallum Kalil Neto e Valter Célio Boscatto. Conselho Consultivo: Altamir Filadelfi Ca-
bral; Celso Luchiari; Jacinto Souza dos Santos Júnior e Oswaldo Dias de Castro. Produção e Redação:  MFC Planejamento  e  Comunicação  Empresarial.  
Editora: Fátima Contardi -  MTb  nº 17.871; colaboração: Marília Baracho. Projeto Gráfico e editoração: Jurujuba Publicidade. Foto da capa: Agência CNT 
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FETCESP em Destaque | Editorial

Entidades filiadas a FETCESP

Expediente

Período de conquistas e aprendizado. 
Jornada com muita estrada à frente
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A Unidade Parque Novo Mundo continua recebendo inscrições para o curso 
Especializado de Motofretista, de 30 horas. As turmas são realizadas no período 
noturno e também nos finais de semana. Também existe a possibilidade de agen-
dar aulas durante a semana nos períodos da manhã e tarde. O curso é gratuito, 
no entanto, somente podem participar os motociclistas habilitados na Categoria 
“A”, no mínimo há dois anos. Devem, ainda, apresentar os seguintes documentos 
para a matrícula: uma foto 2x2 atual e colorida; cópia simples da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) ampliada em 130% em papel A4; certidão do prontuário 
da CNH; e certidão negativa de distribuições criminais do Fórum da cidade de 
origem da CNH.

Em clima de conquista, festa e esperança por um futuro melhor 11 alu-
nos comemoram a finalização do curso Mecânica Básica de Veículos 
Automotores a Diesel do Programa Jovem Aprendiz, realizado no Sest 
Senat Parque Novo Mundo. Na cerimônia preparada especialmente 
para os novos profissionais, no último dia 30 de novembro, os forman-
dos receberam muitos elogios pelas suas performances nas aulas 
teóricas e práticas, além de palavras de estímulo dos representantes 
da empresa e do Sest Senat. Os formandos ainda levaram para casa 
homenagens e seus certificados de conclusão de curso. Agora, a me-
lhor notícia que eles tiveram foi saber de suas efetivações no quadro 
de funcionário da empresa Sambaíba Transportes Urbanos. Todas 
essas emoções foram compartilhadas também pelos professores,  
parentes e amigos dos formandos. A Unidade Parque Novo Mundo 
realiza o Programa Jovem Aprendiz e as empresas interessadas 
devem entrar em contato através do telefone (11) 2207-8840.

Unidade Parque Novo Mundo | SEST SENAT

Jovens treinados no Parque Novo Mundo são efetivados 
na Sambaíba

Continuam abertas as inscrições para o curso de Motofretista

• Operador de Empilhadeira (24h):  
De 17 a 19/1 (terça a quinta-feiras), das 
8h às 17h.
• Transportador Autônomo de Carga 
–TAC (84h): De 28/1 a 5/2 (nove dias 
consecutivos), das 8h às 18h.

Cursos especializados para motoristas
• Transporte de Produtos Perigosos – 
Mopp (50h): De 14 a 29/1 (sábado e 
domingo), das 8h às 17h30 - matrícula até 
9/1; de 13 a 20/1 (segunda a sexta-feiras), 
das 8h às 17h30 - matrícula até 6/1.
• Transporte Coletivo de Passageiros 
(50h): De 14 a 29/1 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h30 - matrícula até 9/1; de 
23 a 30/1 (segunda a sexta-feiras), das 

8h às 17h30 - matrícula até 16/1.
• Atualização Mopp (16h):21 e 22/1 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20 
- matrícula até 16/1; de 30/1 a 2/2 
(segunda a quinta-feiras), das 18h20 às 
22h - matrícula até 20/1.
• Atualização Coletivo (16h): Dias 28 e 
29/1(sábado e domingo), das 8h às 16h20 
- matrícula até 20/1.
• Transporte de Emergência (50h):  
De 14 a 29/1 (sábados e domingos), das 
8h às 17h30 - matrícula até 9/1.
• Especializado Motofretista (30h):  
Dias 14, 15 e 21/01 (sábados e domingos), 
das 7h às 17h20 - matrícula até 9/1;  
de 16 a 19/1 (segunda a quinta-feiras), 
das 18h20 às 22h e 21/1 (domingo),  

das 7h às 17h20 - matrícula até 9/1 
(consultar outras datas).
• Condução Segura e Econômica (16h): 
In company - consultar
• Treinamento Jovens Motoristas  
(160h): In company - consultar

Palestras:
Saúde Bucal; Adolescência; Ges-
tão Estresse; Saúde da Coluna; 
Financiamento de Veículos Pesados; 
Relacionamento Interpessoal; Meio 
Ambiente e Legislação no Transporte 
de Cargas.
Informações e inscrições:  e-mail:
cursosnovomundo@sestsenat.org.
br ; telefone: (11) 2207-8840

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | JANEIRO DE 2011

Jovens são efetivados na empresa Sambaíba

Motociclistas recebem aulas teóricas e 
práticas
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A 1ª Conferência Estadual do Emprego 
e Trabalho Decente reuniu 518 delega-
dos distribuídos proporcionalmente, de 
acordo com os critérios de participação 
tripartite, que incluiu, além dos seto-
res patronal, laboral e governamental,  
a sociedade civil. O encontro, realizado 
nos dias 24 e 25 de novembro, aprovou 
a participação dos 70 delegados pau-
listas na 1ª Conferência Nacional de 
Emprego e Trabalho Decente. 
O Encontro foi presidido pelo Secretário 
de Estado de Emprego e Relações do 
Trabalho, Davi Zaia. Participaram da 
comissão organizadora o assessor ju-
rídico, Narciso Figueirôa Júnior e o pre-
sidente do Sindicato das Empresas de 
Transportes de Carga de São Paulo e 
Região (Setcesp), Francisco Pelucio re-
presentando a FETCESP. No dia 24, o 
presidente do Sindicato das Empresas 
de Transporte de Cargas do Vale da 
Paraíba (Sindivapa) Laércio Lourenço, 
representou a FETCESP. 
No total foram 17 delegados de vá-
rios sindicatos das empresas de trans-
portes, representando a FETCESP.  
Estiveram na conferência 500 dele-
gados indicados pelas seis centrais 
sindicais, seis secretarias de Estado 
e seis federações patronais. 
O objetivo da Conferência foi discutir 
temas que abordem os quatro eixos 
temáticos do evento: promoção dos 
direitos no trabalho, geração de opor-
tunidades de emprego, extensão da 
proteção social e fortalecimento do 
diálogo social. 
 “O governador Geraldo Alckmin nos 
deu a missão de ouvir e discutir todas 
as propostas dos segmentos dos em-
pregadores e trabalhadores de uma 
forma a chegar a uma série de diretrizes 
importantes para a valorização do traba-
lho decente em nosso Estado”, explicou 
o Secretário de Emprego, Davi Zaia.
O evento, realizado pela Sert, teve  
o apoio técnico da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) e do 
governo federal e contou com a parti-
cipação das secretarias estaduais da 
Saúde; Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia; Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência; 
Justiça e Cidadania; e Meio Ambiente; 
da CUT, Força Sindical, UGT, CTB, 
CGTB e NCST, da Fiesp, Fecomercio, 
Fenaban, Fesesp, Faesp e FETCESP. 
O objetivo do governo de São Paulo  
é construir uma agenda estadual tripar-
tite (com a participação de governo, 
empresários e trabalhadores) e uma 
política estadual sobre emprego e tra-
balho decente, além de contribuir com 
o temário da 1ª Conferência Nacional 
de Emprego e Trabalho Decente, que 
acontecerá em maio do próximo ano. 
O governo estadual já desenvolve diver-
sos programas relacionados ao tema, 
como a recente criação pelo governa-
dor Geraldo Alckmin de uma comis-
são composta por diversos setores da 
sociedade para combater o trabalho 
escravo e o trabalho infantil. 
A intenção do governo estadual é reunir 
todas essas iniciativas, incluindo os 
programas desenvolvidos por empre-
sários e trabalhadores, na agenda es-
tadual de emprego e trabalho decente 

e no embrião de uma política estadual 
sobre o tema. “Realizamos diversas 
pré-conferências, em cidades impor-
tantes, durante este ano. Agora neste 
grande evento tiraremos um extrato des-
tas demandas e levaremos, juntamen-
te com os delegados paulistas, para 
avaliação do Governo Federal durante 
a Conferência Nacional que será reali-
zada no ano que vem”, completou Zaia. 
O assessor jurídico da FETCESP, 
Narciso Figueirôa Junior, explicou   que 
a conferência não foi somente jurídica, 
mas também socioeconômica, com  
a discussão de vários assuntos envol-
vendo o mercado de trabalho. 
As prioridades do Plano Nacional de 
Emprego e Trabalho Decente são as se-
guintes: gerar mais e melhores empre-
gos, com igualdade de oportunidades 
e de tratamento; erradicar o trabalho 
escravo e o trabalho infantil, especial-
mente em suas piores formas; e forta-
lecer os atores tripartites e o diálogo 
social como instrumento de governa-
bilidade democrática. A expectativa  
é que a conferência nacional reúna 
1.200 delegados com representantes 
do poder Executivo (30%), de emprega-
dores (30%), dos trabalhadores (30%)  
e outras organizações (10%). •

FETCESP em Destaque | Representação

Delegação da FETCESP na 1ª Conferência Estadual do Emprego e Trabalho Decente
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FETCESP participa da 1ª Conferência 
do Trabalho Decente
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FETCESP em Destaque | Empresas

Transportadora Americana 
A Transportadora Americana (TA) co-
memora os seus 70 anos de atividades 
com lançamento de um livro e um site 
especial que contam sua trajetória.  
O livro Transportadora Americana 70 
anos de História de 64 páginas tem 
fotos da frota nestas sete décadas e 
outras curiosidades.  No hotsite de 
seus 70 anos (www.ta70anos.com.
br) apresenta uma linha do tempo 
dos momentos mais representativos 
da empresa. As duas iniciativas fa-
zem parte da campanha "Em 70 Anos 
Muita Coisa Mudou, Mas o Melhor 
Continua”, desenvolvida desde março 
deste ano com a criação de um selo e 
adesivagem da frota da TA.

Jamef
A Jamef Encomendas Urgentes enve-
lopou parte de sua frota com imagens 
comemorativas. Com a mensagem 
“Viva as conquistas de 2012!” acom-
panhada de imagens de produtos de-
sejados pelos brasileiros e que são 
transportados pela empresa, a Jamef 
convida as pessoas a receberem com 
alegria todas as conquistas do próximo 
ano, sejam elas pessoais ou materiais.  
“A frase de duplo sentido incentiva as 
pessoas a vivenciarem e comemora-
rem intensamente cada conquista do 
novo ano. É este o nosso convite para 
clientes, colaboradores e comunida-
de,” afirma Paulo Nogueirão, diretor 
comercial da Jamef. 

Tegma  
A Tegma Gestão Logística abre ins-
crições para seu Programa de Estágio 
2012. Os interessados podem se 
candidatar no site www.tegma.com.
br/estagio2012 até 18 de dezembro.  
O Programa se destina a universitários 
que concluirão a graduação em de-
zembro de 2012 em diversos cursos: 
administração, ciências contábeis, en-
genharia, ciências da computação, 
publicidade e propaganda, matemática 
e economia.
Estão disponíveis 13 vagas nas uni-
dades da Tegma de São Bernardo do 

Campo (SP), Betim (MG), Cariacica 
(ES) e Rio de Janeiro (RJ). Além da 
bolsa-auxílio de R$ 1,3 mil, a Tegma 
oferece seguro de vida, planos 
de saúde e odontológico, refeição  
e vale-transporte.

Expresso Mirassol
O Expresso Mirassol realizou em 2011 
uma importante reestruturação de di-
versas áreas para o cumprimento de 
seu planejamento estratégico, que pre-
vê triplicar o faturamento da empresa 
nos próximos cinco anos. Entre as 
ações da Mirassol está a criação da 
nova diretoria Comercial, que será 
ocupada por Donizete Guimarães, pro-
fissional que atua na empresa há dez 
anos e tem 18 anos de experiência 
no setor de transportes e logística,  
passando por empresas como  
a Itapemirim Cargas. 
Segundo Donizete, o crescimento da 
empresa e a ampliação da carteira de 
clientes, além das necessidades para 
o cumprimento das metas da Mirassol, 
levaram às mudanças no departamento 
Comercial, que além do diretor terá 
key accounts.

Braspress
Após 35 anos com a mesma comu-
nicação visual em sua frota de cami-
nhões, a Braspress, inova seus pro-
cedimentos e desde 7 de dezembro 
de 2011, estampa na frota fotos das 
principais imagens da empresa, além 
da tradicional logomarca. Segundo 
o diretor-presidente da Braspress, 
Urubatan Helou, as primeiras unida-
des começarão  a circular em 1ª de 
janeiro, mostrando fotos com aspectos 
das filiais de Vitória, São Paulo, Rio 
de Janeiro, e do Sistema Automatizado 
de Encomendas (Sorter) instalados 
nessas unidades, além de outras im-
portantes imagens da transportadora.
Ao contrário de reestilizar a sua co-
municação visual com layout cada vez 
mais abstrato aos olhos da população, 
Helou prefere mostrar fatos concretos 
da Braspress, uma vez que: ‘’uma ima-
gem vale muito mais do que palavras’’. 

‘’Nossos clientes e o mercado em ge-
ral não conhecem por dentro uma or-
ganização de transportes e distribui-
ção, portanto, estou usando a nossa 
principal ferramenta de Marketing que 
são as laterais dos baús de nossos 
caminhões, e assim mostrar de forma 
inequívoca a pujança da Braspress e 
do TRC’’, conclui Urubatan Helou. 

UPS 
Funcionários da UPS (NYSE: UPS), 
mais uma vez, pegaram pincéis e ro-
dos juntamente com seus conheci-
mentos em logística e deram apoio a 
organizações de suas comunidades 
locais. Durante a 9ª Edição do Mês 
de Voluntariado Global da empresa, 
400 mil colaboradores da UPS deram 
continuidade ao legado da compa-
nhia de prestar serviços voluntários.  
Funcionários da UPS realizam em mé-
dia de 80 horas de voluntariado a cada 
ano, de acordo com uma pesquisa 
interna. Para comemorar o Mês de 
Voluntariado Global de 2011, o objetivo 
da empresa foi fixado em 275 mil horas 
de serviço. Os colaboradores partici-
param de diversas atividades, desde  
a educação de crianças ao provimen-
to de necessidades vitais àqueles  
com dificuldades.

DVA Log   
Para poder cumprir os compromissos 
que quer assumir com os seus clien-
tes, a DVA LOG adotou uma série de 
ações de caráter tecnológico, opera-
cional e administrativo. 
O processo de criação do braço lo-
gístico da DVA é fruto da demanda 
existente no mercado, especialmente 
dos próprios clientes da empresa. Para 
o início de atividades da nova divi-
são, que tem no mercado promocional  
e publicitário seu objetivo prioritário 
de captação de novos clientes, a DVA 
LOG contratou o profissional Claudinei 
Castilho que conta com grande expe-
riência no setor. 
Há 22 anos a DVA Express desenvolve 
um trabalho voltado às operações de 
cargas expressas. •
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FETCESP em Destaque | Programa Ação ABC Empresarial

Com muita alegria e clima de união entre 
empresários e parceiros do transpor-
te e autoridades regionais, o Setrans  
realizou o jantar de confraternização, 
no último dia 2 de dezembro, no Buffet 
Samyr, em São Caetano do Sul/SP. 
O tradicional evento reuniu mais de 
500 pessoas, repetindo o sucesso 
das edições anteriores. Neste am-
biente aconchegante houve a come-
moração de mais um ano de intensa 
atividade do Setrans e do sucesso de 
mais uma edição do Programa Ação 
ABC Empresarial – Negócios e Debates  
no TRC. 
O presidente do Setrans, Sallum Kalil 
Neto, falou um pouco de alguns servi-
ços realizados pelo sindicato.  “Foram 
ministrados 46 cursos com a parti-
cipação de mais de 1.200 pessoas.  
O departamento jurídico atendeu cer-
ca de 700 consultas. O Programa 
Despoluir recebeu adesão de 56 
empresas e aferiu a emissão de po-
luentes de mais de 2.300 veículos. 
Na região, o Sindicato cadastrou no 
Registro Nacional de Transportadores 
Rodoviários de Cargas (RNTRC) 

mais de 5.400 veículos”, informou.  
Para o próximo ano, Kalil Neto, desta-
cou a importância da participação de 
todos. “Os desafios exigirão a união 
dos empresários para fortalecer nossas 
reivindicações”, disse. 
O setor na região está envolvido em 
uma grande discussão que envolve 
a restrição de caminhões anunciada 
pelo Consórcio Intermunicipal do ABC. 
“Estamos alertando as autoridades que 
as mudanças inviabilizarão os sistemas 
implantados nas indústrias, fornecedo-
res e empresas de transporte e logísti-
ca. Por isso, não serão aceitas passiva-
mente pelo Setrans”, afirmou Kalil Neto.
A entidade busca o diálogo e teve aca-
tada sugestão da criação de um grupo 
técnico para realizar estudos antes da 
implantação das medidas restritivas. 
Os empresários ainda conquistaram 
uma prorrogação da entrada em vigor 
das novas regras, de 28 de dezembro 
para início de fevereiro. 
O presidente do Setrans ainda fez outro 
alerta. “Medidas que alterem a opera-
ção dos serviços de transporte provo-
carão a elevação dos custos do frete”.  

O deputado estadual, Orlando Morando 
(PSDB), que esteve no jantar, também 
não concorda com as medidas restriti-
vas aos caminhões. 
Ele deixou clara sua opinião de que o 
problema da falta de mobilidade urbana 
não deve penalizar o transporte rodo-
viário de cargas, importante segmen-
to para o desenvolvimento econômico  
da região. 

Homenagens
O jantar de confraternização ainda foi 
palco de homenagens da diretoria do 
Setrans às empresas que apoiaram 
o Programa Ação ABC Empresarial 
- Negócios e Debates no TRC de 
2011. Receberam troféus os repre-
sentantes da MAN Latin America; 
Dibracam Caminhões e Ônibus; Itatiaia 
Caminhões e Automóveis; Vetelli – 
Iveco; Serv Molas; Sascar; Souza 
Ramos; Ford Caminhões; Scania; 
Autotrac; Apta Caminhões e Ônibus; 
Mercedes-Benz; Facchini; Petrobras 
Distribuidora; Omnilink; Firseg Seguros 
e Randon.

Programação 2012
A diretoria do Setrans já está com a 
programação de eventos pronta para o 
próximo ano e busca renovar a parceria 
com os fornecedores de produtos e ser-
viços para o setor para mais uma edição 
do Programa Ação ABC Empresarial. 
Para 2012 estão previstas a realização 
de oito encontros para debater temas 
da atualidade. Um evento especial será  
realizado para comemorar o Dia 
Nacional do Transportador de Carga 
e outro para encerrar as ativida-
des do ano com o tradicional Jantar  
de Confraternização. 
Mais informações com Lina de Lima, 
telefone (11) 9776-9923, e-mail  
linakerr@uol.com.br ; e Nelson Alberto 
Minholi, telefone (11) 4330-4800, e-mail  
gerencia@setrans.com.br •

Parceiros do Setrans recebem homenagens da diretoria

Jantar de confraternização do Setrans reúne mais 
de 500 pessoas
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O ano de 2011 está marcado por destacadas realizações da 
FETCESP com o desfecho de importantes demandas das 
empresas de transporte do estado de São Paulo. Foram con-
quistas legítimas do setor e defendidas em diversos fóruns.  
As realizações são resultados do incessante trabalho unido do 
presidente da FETCESP, Flávio Benatti, dos presidentes de 
sindicatos paulistas e empresários de diversas regiões.  
Entre tantos motivos para comemorar se sobressai a prorroga-
ção do prazo de recolhimento do ICMS em São Paulo para o 
dia 25 subsequente ao fato gerador. Tal alteração, concedida 
pelo governador Geraldo Alckmin, trouxe impactos positivos 
nas empresas de transportes que, em sua maioria, financiavam 
o pagamento deste imposto, uma vez que era feito antes do 
recebimento dos fretes. 
O fim do monopólio no sistema eletrônico de pedágio nas rodo-
vias concedidas no estado de São Paulo também determinadas 
pelo Governador atende anseios do setor. A expectativa é que 
em breve serão oferecidas melhores condições aos usuários 
com ganhos para as empresas de transportes. 
O rápido estudo técnico realizado pela Dersa, a pedido da 
FETCESP, resultou na liberação de circulação de caminhões de 
45 toneladas na ponte situada no km 46 da rodovia Dom Pedro 
I. A medida voltou a dar agilidade às operações do transporte 
naquela região.
Sest Senat
O Conselho Regional São Paulo do Sest Senat ampliou sua 
participação nos programas de formação de mão de obra no go-
verno do Estado de São Paulo. Neste ano integrando convênios 
das secretarias de Relações de Trabalho e do Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia.  
O presidente da FETCESP e do Conselho Regional São Paulo 
Sest Senat, Flávio Benatti, ressalta a participação nestes progra-
mas.  “A parceria com o governo do Estado possibilita qualificar 
profissionais para trabalharem nas empresas de transportes e 
suprir a falta de mão de obra no setor”, observa.

Os convênios possibilitaram a realização de cursos de 
Capacitação de Motoristas de Caminhões, Operador de 
Empilhadeira e de Trator Agrícola, Logística Básica, Assistente 
Administrativo em Transporte, Mecânica Básica em Motor 
Diesel, Motofretistas, Capacitação de Motoristas de Passageiro 
Urbano e de Táxi.
A rede de atendimento no estado de São Paulo será ampliada. 
A Unidade de Guarulhos está praticamente pronta e sua inau-
guração está prevista para o início de 2012. Outras cidades 
também serão contempladas com unidades, desta vez a iniciativa 
conta com o apoio das prefeituras de Porto Ferreira, Limeira e 
Assis, que doaram terreno para os novos empreendimentos. 
Essas conquistas tiveram o trabalho dedicado dos presidentes 
do Sindetrap, Sindecar e Setcapp.
Cooperativa
A entrada em funcionamento da primeira unidade de atendimento 
da Cooperativa de Crédito Sicredi FETCOOP, em fevereiro, 
foi outro importante acontecimento como resultado da atuação 
da FETCESP. 
Na inauguração da Unidade o presidente da FETCESP des-
tacou o novo momento do TRC em São Paulo e ressaltou 
que a cooperativa de crédito é mais um dos projetos vito-
riosos do setor no estado de São Paulo. “Faltava aos em-
presários um sistema alternativo ao bancário, com princípios 
cooperativistas, para alavancar os negócios no setor atra-
vés de taxas competitivas e produtos dirigidos. Os clientes 
são os donos do negócio e crescem com a cooperativa”,  
afirmou Benatti. 
Eventos
A FETCESP promoveu e apoiou a realização de eventos mar-
cantes.  Em março um seminário reuniu palestrantes do fis-
co federal e do estado de São Paulo. Eles falaram sobre a 
adoção do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)  
e Escriturações Fiscais Digitais (EFD) – Contábil, Fiscal e do 
PIS/ Cofins. Temas polêmicos e que geram muitas dúvidas ao 

FETCESP em Destaque | Retrospectiva 2011

Governador Geraldo Alckmin com representantes da FETCESP

Trabalho dedicado da FETCESP traz conquistas 
para o transporte rodoviário de cargas
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transporte rodoviário de cargas atraíram público de 370 pesso-
as.  O Seminário realizado em parceria com a NTC&Logistica 
teve o apoio da Receita Federal e da Secretaria da Fazenda do 
Estado de São Paulo.
O 4º Seminário sobre Relações Trabalhistas no Transporte 
Rodoviário realizado em agosto pelo Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas de Campinas e Região (Sindicamp)  teve 
o apoio da FETCESP.  Participaram do encontro mais de 200 
pessoas entre juízes e desembargadores do Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT) da 15ª Região e presidentes e diretores de 
sindicatos, empresários, executivos e advogados que atuam no 
TRC. Os debates envolveram a aplicação das leis das cotas de 
deficientes e dos menores aprendizes e o contrato individual 
de trabalho no setor.
Preparando o Setor para as Novas Tecnologias e Combustíveis, 
foi o tema do seminário realizado pela FETCESP e os sindicatos 
de Araraquara (Setcar) e São José do Rio Preto (Setcarp), em 
setembro. O objetivo do encontro foi promover o debater sobre 
a gestão ambiental e os impactos da fase 7 do Programa de 
Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve) 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). 
A FETCESP também recebeu, em junho, integrantes do 
Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército 
(CPEAEx), da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 
Brasileiro (Eceme) para um Seminário, da infraestrutura  
de transporte no Brasil.
O IX Simpósio de Responsabilidade Civil no Transporte 
Rodoviário de Cargas analisou a legislação ambiental e reu-
niu alguns dos principais magistrados do país, ministros de 
tribunais superiores, desembargadores do Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJ/SP), juízes, juristas, empresários do setor 
e advogados. O encontro foi realizado em setembro pela 
FETCESP, NTC&Logística e Sindicato de São Paulo (Setcesp), 
em setembro.
A FETCESP e o Setcesp realizaram, em dezembro,  a terceira 
edição do Seminário Trabalhista do TRC. Desta vez reuniram 
representantes do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 
para abordar temas relacionados às relações trabalhistas nas 
empresas de transporte.
A FETCESP também tem atuado em muitos fóruns em temas 
diversos como o transporte de produtos perigosos e de outras 
especialidades, a regulamentação da profissão de motoristas, 
fim da carta frete, além de questões trabalhistas, tributárias e 
legislação de trânsito.   
Homenagens
A FETCESP também prestou homenagens às pessoas que 
se dedicam ao setor.  Em setembro deste ano receberam a 
Medalha Mérito do TRC Paulista Adalberto Panzan, o deputa-
do federal Jonas Donizette, na Categoria Político; o presidente 
do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Vale 
do Paraíba (Sindivapa), Laércio Lourenço, na Categoria Líder 
Sindical; o fundador da Viação Itapemirim, deputado Federal 
Camilo Cola, na Categoria Empresário do TRC e o assessor 
do Setcesp, Adauto Bentivegna Filho, na Categoria Especial. •

FETCESP em Destaque | Retrospectiva 2011

4ºSeminário sobre Relações Trabalhistas no Transporte 
Rodoviário

IX Simpósio de Responsabilidade Civil no Transporte Rodoviário 
de Cargas

Representantes da FETCESP em audiência com o Secretário 
Saulo de Castro Abreu Filho
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FETCESP em Destaque | SEST SENAT

Com o objetivo de atender a demanda cada vez mais cres-
cente de motoristas profissionais, e contribuindo para impul-
sionar o desenvolvimento econômico do País, o Sest Senat 
em parceria com a Secretaria do Emprego e Relações do 
Trabalho iniciou no último dia 16 de novembro o Curso de 
Capacitação de Motorista de Cargas, de 350 horas. Os par-
ticipantes aprovam o treinamento. O aluno Fábio de Araújo 
está animado com o seu futuro profissional. “O curso está 
sendo ótimo, tanto na parte prática quanto na teórica. Antes 
eu não tinha conhecimento do que era ser um motorista de 
cargas. Agora em relação à legislação eu também não co-
nhecia e estou aprendendo. A minha expectativa é entrar de 
vez no ramo de transporte de cargas, e com conhecimento 
necessário”, disse.
No treinamento os alunos têm aulas de Cidadania; Meio am-
biente; Matemática; Informática, Preparação para o mercado 
de trabalho; Segurança e saúde no trabalho; Legislação 

de trânsito; Conhecimentos básicos do setor de transpor-
te de cargas; Legislação específica do transporte de car-
gas; Procedimentos operacionais do transporte de cargas e 
Qualidade na Prestação de Serviços de Transporte de cargas, 
entre outras. Nas aulas práticas o aluno conhece a tecno-
logia embarcada, aprende a realizar inspeção diária, operar 
o cavalo mecânico, fazer manobras e conduzir o veículo de 
forma segura e econômica.

O Sest Senat Vila Jaguara recebe inscrições para o Curso 
gratuito de Motofrete de 30 horas de aulas. Os requisitos 
para matricula são: ter completado 21 anos; ser habilitado 
no mínimo, há dois anos na categoria “A” e não estar cum-
prindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação 
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), decorrente de 
crime de trânsito, bem como estar impedido judicialmente 
de exercer seus direitos. Para efetuar a inscrição o aluno 
deve comparecer a Unidade Vila Jaguara (Avenida Candido 

Portinari, 1100) das 8 às 17 horas com os seguintes do-
cumentos uma foto 2x2 colorida e recente; cópia simples 
da CNH aumentada em 130% (papel sulfite A4 - legível); 
certidão de Prontuário do Detran para fim trabalhista original 
(retirar no Ciretran da cidade onde foi emitido a CNH) ou 
no Poupatempo; Certidão de Distribuição Criminal original 
retirada no Fórum (da cidade de emissão da CNH) e cópia 
da CTPS ou holerite. Mais informações: telefone (11) 3623-
1300, no setor de treinamento.

Inscrições abertas para curso gratuito de motofrete

Alunos aprovam o curso capacitação de motorista de cargas

• Arrumação e Conferência de Carga (16 h): 
A Combinar
• Operador de Empilhadeira (24h): dias 7, 
8 e 14/1.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (50 h): Final de 
semana - dias 14 a 28/1.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (50h): A combinar.
Programa Olho Vivo na Estrada – Abiquim 
(6h): A combinar.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos – Mopp (50h): Final de 
semana - dias 7 a 22/1 e 28/1 a 12/2.
• Condução Segura e Econômica (16h):  
A combinar.
• Excelência no Atendimento ao Cliente (16h): 
A combinar.

• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos – Mopp (16h): Final de 
semana - dias 14 e 15/1.
• Capacitação Didática Pedagógica para 
Instrutores (32 h): A combinar.
• Atende – Van (8h): Semanal – dia 9/1.
• Capacitação para Motoristas de Táxi (32 h): 
Final Semana - 7/1 a 15/1.
• Formação de Manutenção de Pneus na Frota 
(24 h) – dias 18, 19 e 20/1.
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (16 h): A Combinar
• ANTT: Responsável Técnico (125h):  
A combinar.
• ANTT: Transportador Autônomo de Cargas 
– TAC: (84h): A combinar.
• Reciclagem de Condutores de Veí-
culo de Transporte de Passageiros (16h):  

Final de semana – dias 21 e 22/1.
• Treinamento e Orientação de Condutores e 
Auxiliares no Transporte Escolar de Crianças 
com Deficiência e Mobilidade Reduzida (16h): 
A combinar.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Emergência (50h): A combinar.
• Reciclagem do Atende – Van (8h):  
A combinar.
• Curso Especializado para Motofrete (30h): 
Semanal (manhã, tarde e noite) - dias 6, 9, 
10, 11, 12 e 13/1. 
• Curso Especializado para Motofrete (30 h): 
Final de semana (integral) dias 7, 8 e 14; dias 
25, 28 e 29/1.
Informações e inscrições: 

telefone (11) 3623-1316; 

e-mail: mariajose@sestsenat.org.br

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | JANEIRO 2012

Primeira turma do curso capacitação de motoristas
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FETCESP em Destaque | Sest  Senat

O Brasil tem se preparado cada vez mais para organizar e 
festejar a Copa do mundo de 2014 e o Sest Senat contribuiu 
com os preparativos através do Programa O Transporte na 
Copa, lançado no último dia 1º de dezembro,  em São Paulo/
SP, na Unidade Vila Jaguara.
O grande objetivo deste programa é treinar motoristas de 
ônibus urbanos e de turismo, taxistas, agente de bordo 
e atendentes que tenham contato direto com o público.  
A estimativa é formar em apenas três anos 180 mil alunos 
nas 12 cidades que receberão os jogos do Mundial. Apenas 
na região de São Paulo o programa pretende atingir  a meta 
de 125 mil formandos.
A apresentação oficial do programa em São Paulo contou 
com a presença de pessoas influentes da área de transpor-
te. Durante a sua apresentação o presidente do Sindisan 
(Sindicato do Litoral Paulista), na ocasião representando 
o Conselho Regional Sest Senat, Marcelo Marques da 
Rocha, destacou  a importância de um programa  desse 
porte.  “Esperamos, com esse projeto, contribuir de maneira 
efetiva para a melhoria da qualidade do transporte que se 
faz em São Paulo. Queremos que nossas atividades sejam 
motivo de orgulho para todos os brasileiros, especialmente 
no atendimento ao turista”, disse.
Autoridades e empresários do setor falaram sobre a impor-
tância deste Programa na Capital de São Paulo e elogiaram 
a iniciativa do Sest Senat que pretende treinar e qualificar 
os trabalhadores do setor para que estes atendam de forma 
satisfatória os turistas nacionais e estrangeiros que estarão 
na cidade por ocasião dos jogos.
Os cursos incluem aulas presenciais de direção e trânsito 
(para quem possui a carteira de habilitação profissional), 

de atendimento aos clientes e de idiomas para os taxistas e 
demais motoristas e profissionais (inglês e espanhol).
A diretora da unidade Vila Jaguara, Francisca Biagioni sa-
lientou que esta iniciativa é inovadora, pois se percebe uma 
grande preocupação com obras de infraestrutura e o Sest 
Senat está preocupado com as pessoas e o tratamento que 
estas terão na cidade. Os cursos serão oferecidos para 
taxistas, motoristas de transporte urbano, cobradores, mo-
toristas de ônibus de turismo, agentes de bordo, agentes de 
turismo e atendentes das empresas, entre outros profissio-
nais.  Os cursos abordarão temas relacionados ao turismo, 
qualidade no atendimento, idiomas inglês ou espanhol, meio 
ambiente e enfrentamento à exploração sexual de crianças 
e adolescentes.
A carga horária dos cursos varia entre 116 a 146 horas. 
As  provas serão realizadas nas unidades da Vila Jaguara, 
Parque Novo Mundo  e Guarulhos. Os profissionais inte-
ressados em participar do Programa Transporte na Copa  
deverão realizar as inscrições, que são gratuitas, a partir do 
dia 2 de janeiro de 2012 nestas três unidades. 
Participaram do lançamento do Programa em São Paulo, 
o secretário adjunto da Secretaria Estadual de Emprego 
e Relações do Trabalho, Rogério Barreto Alves; presiden-
te da Associação Nacional de Transporte Público, Ailton 
Brasiliense; presidente da Federação dos Taxistas Autônomos 
do Estado de São Paulo (Fetacesp), José Fioravanti; presiden-
te do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros 
do Estado de São Paulo (Setpesp), Orger Fonseca;   
diretor do Departamento de Transportes Públicos do 
Município de São Paulo (DTP/SP), Helder Pereira, entre 
outras autoridades. •

Autoridades elogiaram a iniciativa do Sest Senat Profissionais que atuam no transporte no evento de lançamento 
do Programa

Programa Transporte na Copa é lançado em São Paulo
Programa deve formar profissionais do setor de transporte nas 12 cidades-sede que receberão os jogos do Mundial.  
A expectativa é treinar 125 mil pessoas em São Paulo.
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Unidade Vila Jaguara | Setcarp

Mais de 1500 pessoas participaram da tradicional festa 
de confraternização e jantar beneficente do Sindicato das 
Empresas de Transporte de Cargas de São José do Rio 
Preto (Setcarp) no último dia 18 de novembro.  O Setcarp 
ainda sediou a reunião de diretoria plena da FETCESP para 
discutir a infraestrutura de transportes, segurança, novas 
tecnologias dos caminhões, meio ambiente, transporte de 
produtos perigosos e regulamentação da profissão de mo-
torista, entre outros temas.
No tradicional jantar beneficente que o Setcarp realiza anual-
mente desde 2004 a animação ficou por conta do show com 
o cantor Fernando Angelo e baile com a Banda Fascinação.  
O presidente do Setcarp, Kagio Miura, explicou que o en-
contro realizado há oito anos na cidade recebe sempre 
novas adesões. “O jantar beneficente reuniu autoridades, 
empresários e executivos de vários segmentos econômicos 
da região, lideranças do transporte e seus familiares”. 
As verbas arrecadadas com as vendas dos convites  
foram direcionadas para entidades filantrópicas da região.  
A Associação de Beneficência Espírito Consolador recebeu 
recursos que viabilizou a doação de enxovais para recém 
nascidos e gestantes carentes atendidas pela entidade;  

a Associação Beneficência e Educacional - Meimei – aplicou 
a verba na reforma das instalações da entidade; a Associação 
Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus utilizou 
os recursos como contribuição na construção do Hospital 
de Mirassol e o Lar Esperança aplicou a verba na ampliação 
da entidade. •

Festa de confraternização reuniu autoridades da região e empresários e lideranças do setor e familiares

Reunião de diretoria da FETCESP em São José do Rio Preto

Rio Preto recebe lideranças do transporte 
de cargas e logística
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FETCESP em Destaque | Projeto de Lei

FETCESP em Destaque | Contribuição Sindical

Após intenso trabalho e esforço conjunto da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT), Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Transporte Terrestre (CNTT), NTC&Logística, 
das federações, como a FETCESP, e dos Sindicatos do trans-
porte de cargas, o Senado aprovou a emenda substitutiva para 
regulamentar a profissão do motorista. A próxima etapa é a 
votação na Câmara dos Deputados, prevista para acontecer 
no primeiro semestre de 2012. 
A participação de todos os órgãos e instituições ligadas ao se-
tor foi muito importante para chegar a esse resultado, porém é 
preciso ressaltar a indiscutível atuação do senador e presidente 
da CNT, Clésio Andrade, que defendeu a ideia desde o início 
e se empenhou, com todas as forças, para que o projeto fosse 
votado ainda este ano. 
“Essa é uma conquista muito importante para o setor, pois 
valorizará a profissão do motorista, por meio de mecanismos 
regulatórios justos”, afirma o presidente da NTC&Logística e 
da FETCESP, Flávio Benatti. De acordo com o executivo, o 
setor se uniu para atingir esse resultado. “As seções de carga, 
passageiros e autônomos da CNT, junto com os empresários, 
os sindicatos e as federações contribuíram para escrever a 
sugestão de substitutivo do projeto de Lei 319 e lutaram pela 
causa até o final”. 

Também tiveram forte participação os senadores Ricardo 
Ferraço, relator da proposta substitutiva, e Paulo Paim, autor 
do Projeto de Lei PLS nº 271/2009, que promoveu ampla dis-
cussão sobre o tema por todo país, em audiências públicas. 
O substitutivo ao Projeto de Lei na Câmara (PLC) 319/2010 
regulamenta a profissão do motorista, de sua jornada de trabalho 
e do tempo de direção. As partes envolvidas na questão enten-
dem que a Lei não deve tratar somente da regulamentação da 
profissão, mas que deve ser mais ampla, por envolver temas que 
estão em constante discussão na sociedade, como segurança 
no trânsito, principalmente em rodovias, controle da jornada 
de trabalho e tempo de direção dos motoristas, entre outros. 
Por uma questão técnica legislativa, os responsáveis pela 
emenda acreditam que o projeto de lei deve contemplar a regu-
lamentação da profissão do motorista, porém as regras neces-
sárias ao disciplinamento da jornada de trabalho do motorista 
empregado devem ser estabelecidas em capítulo acrescido na 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
Por outro lado, para o estabelecimento de normas sobre o 
tempo de direção, o entendimento adotado foi o de que esta-
riam melhores no Código de Trânsito Brasileiro cujas regras 
devem ser observadas por todo e qualquer motorista, seja ele 
autônomo ou empregado. Fonte NTC&Logística •

Senado aprova regulamentação da profissão do motorista

A Confederação Nacional do Transporte divulga as tabelas da Contribuição Sindical de 2012.

CNT divulga tabela da Contribuição Sindical de 2012

Tabela I - Para os agentes ou autônomos do setor de transporte, não organizados em empresa (item II do art. 580 da CLT, 
alterado pela Lei 7.047 de 01 de dezembro de 1982), considerando os centavos, na forma do Decreto-lei nº 2.284/86.

30% de R$ 254,73 - Contribuição devida = R$ 76,42

Notas:
1. As �rmas ou empresas e as entidades ou instituições cujo capital social seja igual ou inferior a R$ 19.104,75, estão obrigadas ao recolhimento da Contribuição Sindical 
mínima deR$ 152,84 de acordo com o disposto no § 3º do art. 580 da CLT (alterado pela Lei nº 7.047 de 1 de dezembro de 1982); 2. As �rmas ou empresas com capital social 
superior a R$ 203.784.000,01, recolherão a Contribuição Sindical máxima de R$ 71.935,75, na forma do disposto no § 3º do art. 580 da CLT (alterado pela Lei nº 7.047 de 01 de 
dezembro de 1982); 3. Data de recolhimento: Empregadores: 31 de janeiro de 2012; Autônomos: 29 de fevereiro de 2012 - 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 reco-
lhimento efetuado fora do prazo será acrescido das cominações previstas no art. 600 da CLT.

Tabela II - Para os empregadores e agentes do setor de transporte organizados em �rmas ou empresas e para as 
entidades ou instituições com capital arbitrado (item III alterado pela Lei nº 7.047 de 01 de dezembro de 1982 e §§ 3º, 
4º e 5º do art. 580 da CLT).

01 

02

03

04

05

06

LINHA

VALOR BASE: R$ 254,73

CLASSE DE CAPITAL SOCIAL(em R$) ALÍQUOTA% PARCELA A ADICIONAR (R$)

de 0,01 a 19.104,75

de 19.104,76 a 38.209,50

de 38.209,51 a 382.095,00

de 382.095,01 a 38.209.500,00

de 38.209.500,01 a 203.784.000,00

de 203.784.000,01 em diante 

Contribuição Mínima

0,8%

0,2%

0,1%

0,02%

Contribuição máxima

152,84

-  

229,26

611,35

31.178,95

71.935,75
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FETCESP em Destaque | Inovação Empresarial

Com sucesso o Sindicato das Empresas de Transportes 
de Cargas de Campinas e Região (Sindicamp), realizou 
no ultimo dia 2 de dezembro, o jantar de confraternização, 
encerrando o Programa Inovação Empresarial 2011. 
O presidente do Sindicamp, Carlos Panzan, destacou que 
o grande objetivo da festa foi homenagear importantes 
nomes do setor de transporte e os parceiros do sindicato. 
Receberam a Premiação do Sindicamp secretário Municipal 
do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo de Campinas, 
Rui Rabello na Categoria Líder Político; desembargador 
presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, 
Renato Buratto , Categoria Especial; Ademar Campos, na 
categoria Líder Classista; Luis Carlos Arnosti, na categoria 
Líder Empresarial.
O Programa Inovação Empresarial 2011 contou com o pa-
trocínio das seguintes empresas Petrobras Distribuidora, 
Iveco Latin América, Man Latin América, Bridgestone 
Bandag, Autotrac, Omnilink, Mercedes-Benz , Shell Brasil, 
Scania Latin América, Positron, Ace Seguros, Dpaschoal, 
Randon Multieixo e Ceccato Indústria Mecânica . 
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, destacou a 
importância do evento e da união dos empresários para 
fortalecer o setor.   
Duas empresas de transportes associadas ao Sindicamp 
foram homenageadas. A Transportadora Americana 
que completa 70 anos de atividades e a Transportadora 
Capivari que comemora 40 anos de fundação. O Sindicamp  
e os sindicatos profissionais das bases de Campinas 

e Americana fazem doações à entidades assistenciais. 
Um gesto concreto que  ajuda e ampara os mais ne-
cessitados. Nos últimos cinco anos esta parceria ren-
deu em doações o valor total R$ 675.000,00. No even-
to foi feita a entrega simbólica de cheque no valor de 
R$ 210.000,00 arrecado este ano para: Lar da Criança 
Feliz; Instituição Assistencial Dias Cruz; Associação  
de Desenvolvimento Humano, Abrace Solidario;  Centro de 
Prevenção a Cegueira; Associação Assistência à Criança 
com Câncer - Casa Boldrini, Associação dos Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE) e Fraternidade da Aliança Toca 
de Assis. •

Carlos Panzan, presidente do Sindicamp

Sucesso no jantar e encerramento do Programa Inovação Empre-
sarial de 2011

Sucesso no jantar de homenagens do Sindicamp 
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- Quatro viaturas móveis no Estado de São Paulo

 - Aferição veicular com o aparelho opacímetro

- Selo Despoluir para os veículos aprovados   

- Orientação de técnicos especializados

- Atendimento nas empresas

- Visita com hora marcada

- Reconhecido para o Sassmaq (Sistema de Avaliação 

de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade).

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

Mais informações em São Paulo
Telefone (11) 2632-1022 
E-mail tecnico@fetcesp.com.br

COORDENAÇÃO NACIONAL
CNT (Confederação Nacional 
do Transporte)  
SEST SENAT

DESPOLUIR NO TRC EM SP

COORDENAÇÃO: FETCESP

Sindicatos envolvidos
SINDICAMP (Campinas)

SETRANS (ABCD)
SETCARP (São José do Rio Preto) 

PARTICIPE DO
PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE


