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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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Recente pesquisa da NTC&Logística 
apurou que o frete praticado no mer-
cado está defasado a ordem de 
11,95%. Essa informação trouxe gran- 
de preocupação às lideranças do setor, 
porque revelam que as empresas  
 não estão conseguindo recompor as 
suas tarifas. 
No mesmo levantamento foi detectado 
que além de cobrar fretes abaixo dos 
seus custos, várias empresas conti-
nuam deixando de lado itens tarifários 
que são onerosos como o GRIS e o 
frete-valor. 
Não podemos esquecer que em uma 
economia mais estável como a qual 
vivenciamos no momento, qualquer 
defasagem tarifaria coloca em risco 
investimentos e o crescimento da 
própria empresa. No médio prazo, com 
os prejuízos se acumulando, haverá 
comprometimento das ope-rações, 
colocando em risco as atividades  
da empresa. 

Nestas condições será muito difícil en-
frentar os diversos desafios do setor, 
principalmente aqueles que geram 
perda de produtividade e como con-
sequência diminuem a rentabilidade 
da empresa. Estou me referindo ao 
trânsito, filas, condições das rodovias, 
restrição de circulação de caminhões 
e falta de mão de obra qualificada, 
entre outras situações. Não podemos 
esquecer que o setor entrou em uma 
nova fase ambiental, em que a renova-
ção da frota se fará com caminhões 
com tecnologia menos poluentes e 
mais onerosos.
Tal cenário motivou a divulgação de 
um comunicado de alerta as empre-
sas e ao mercado. A NTC&Logística 
recomendou às empresas do setor 
para não abrir mão do ressarcimento 
de custos significativos cobertos pelos 
demais componentes tarifários como 
o frete-valor, o GRIS, a cubagem e  
as generalidades. 

O transporte rodoviário de cargas tem 
importante participação no crescimento  
da economia brasileira e precisa estar 
pronto para atender as demandas com 
segurança, rapidez e eficiência.

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 Fer-
reira 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  Presi-
dente 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. 
Gonçalves 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.
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Marcelo Marques da Rocha; Munir Zugaib; Renato Sarti Magnani; Rivail Brenga; Salvador José Cassano; Sérgio Rubens Figuerôa Belmonte e Wilson Piccolo 
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: 
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FETCESP em Destaque | Editorial

Entidades filiadas a FETCESP

Expediente

Pesquisa aponta defasagem do frete
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O Sest Senat Parque Novo Mundo possui clinica odontológica 
em sua unidade localizada na Rua Tuiuti, 09, em São Paulo/
SP. Para os trabalhadores do transporte e seus dependentes 
as consultas e procedimentos básicos como restaurações, 
extrações, limpeza, aplicação de flúor/selante são realizados 
gratuitamente. O atendimento é feito de segunda a sexta-feiras, 
das 7 às 18 horas. 
Mais informações e marcação de consultas: telefone (11) 
2207 8840 ramais 815 ou 831 com Ana ou Douglas,  
de segunda a sexta-feiras, das 7h às 18h.

A Unidade Parque Novo Mundo informa que a gratuidade do 
curso Motofretista está prorrogada até 31 de março deste ano.  
Os interessados podem providenciar a documentação necessária 
e se dirigir o mais breve possível à Unidade para a matricula. 
O curso tem carga horária de 30 horas e poderá ser realizado 
no período noturno durante a semana e nos finais de semana. 
Serão abertas turmas extras também durante a semana. Mais 
informações: telefone (11) 2207-8840 ramal 807 ou 835, de 
segunda a sexta-feiras, das 8h00 às 16h30, procurar Fernanda 
ou Michele.

A Educação a Distância é uma moda-
lidade em ascensão. A sua flexibilida-
de democratiza o acesso à educação  
e à qualificação profissional, levando o 
conhecimento a qualquer pessoa, em 
qualquer lugar. 
O Sest Senat atento às inovações  
e as necessidades dos trabalhadores do 
setor investe nesta metodologia de en-
sino e oferece vários cursos online para 
os mais diversos públicos. O principal 
diferencial dos cursos online do Sest 
Senat é a abrangência de seus conteú-

dos, que não se restringem ao setor de 
transporte. O foco está em qualificar os 
alunos para serem profissionais multi-
disciplinares, preparados para prestar 
serviços de qualidade e conquistar novas 
oportunidades no mercado de trabalho. 
Para matricular-se basta acessar o site 
www.sestsenat.org.br .
Opções dos cursos 
Série de Logística: Conceito e aplicações; 
Gestão de Estoques e Armazenagem; 
Custo e nível de Serviço e Gestão do 
Transporte e da Frota.

Série de Gestão: Gestão de projetos; 
Gestão de pessoas; Gestão para resul-
tados e Gestão de Marketing. 
Série de idiomas: Português; Inglês bá-
sico e Espanhol básico.
Série de Educação: Formação de tutores 
para EAD.
Série de cursos gratuitos: Transporte 
para todos; Atendimento eficaz; 
Enfrentamento à exploração sexual de 
crianças e adolescentes; DST/AIDS - da 
Prevenção ao tratamento e Noções de 
meio ambiente.

Unidade Parque Novo Mundo | SEST SENAT

Sest Senat promove a Educação a Distância

Atendimento odontológico 
com hora marcada

Prorrogada gratuidade  
do curso Motofretistas

• Olho Vivo na Estrada (6h): Consultar.
• Especial de Treinamento e Orientação 
para Motorista de Táxi (32): De 5 a 14/3 
(segunda a sexta–feiras), das 18h às 22h13; 
de 13 a 16/3 (terça a sexta–feiras), das 
8h às 17h17; de 17 a 25/3 (sábados e 
domingos), das 8h às 17h. 
• Transportador Autônomo de Carga 
- TAC (84h): De 17 a 25/3 (nove dias 
consecutivos), das 8h às 18h.
• Operador de Empilhadeira (24h): De 24/3 
a 1/4 (sábados e domingos), das 8h às 17h.
Arrumação de Cargas (16h): Dias 31/3  
e 1/4 (sábado e domingo), das 8h às 17h.
Cursos Especializados para Motoristas
• Transporte de Produtos Perigosos – Mopp 
(50h): De 3 a 18/3 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h30 (matrícula até 27/2); de 
19 a 26/3 (segunda a sextas-feiras), das 

8h às 17h30 (matrícula até 12/3).
• Transporte de Emergência (50h): De 3 
a 18/3 (sábados e domingos), das 8h às 
17h30 (matrícula até 27/2/2012).
• Transporte Coletivo de Passageiros (50h): 
De 3 a 18/3 (sábado e domingos), das 8h 
às 17h30 (matrícula até 27/2); de 12 a 
19/3 (segunda a sextas- feiras), das 8h às 
17h30 (matrícula até 5/3).
• Atualização Escolar (16h): Dias 10 e 11/3 
(sábado e domingos), das 8h às 16h20 
(matrícula até 5/3). 
• Especializado Motofretista (30h): 
Consultar datas.
• Atualização Mopp (16h): Dias 24 e 25/3 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20 
(matrícula até 19/3).
• Transporte de Escolares (50h): Dias 
24, 25, 31/3, 1, 14 e 15/4 (sábados e 

domingos), das 8h às 17h30 (matrícula até 
19/3). 
• Atualização Coletivo (16h): Dias 31/3  
e 1/4 (sábado e domingo), das 8h às 16h20 
(matrícula até 26/3).
• Condução Segura e Econômica (16h):  
In company - consultar
• Treinamento Jovens Motoristas (160h):  
In company - consultar
Ciclo de Palestras 
A Importância da Atividade Física para a 
Saúde; Acidentes Domésticos; Entendendo 
as Doenças Sexualmente Transmissíveis; 
Saúde Ocular; Motivação no Trabalho; O 
Programa 5S; Qualidade no Atendimento ao 
Turista e Utilização e Análise de Tacógrafo.
Informações e inscrições:
telefone: (11) 2207-8840; e-mail:
cursosnovomundo@sestsenat.org.br

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | MARÇO DE 2012
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Há mais de cinco anos na presidência do Sindicato das Empresas 
de Transportes de Carga (Setcesp), Francisco Pelucio, amplia 
os serviços da entidade e enfrenta muitos desafios. Atuante nas 
entidades do setor desde 1985, também é vice-presidente da 
FETCESP, Conselheiro Regional do Sest Senat, vice-presidente 
de transportes da Associação Nacional do Transporte de Cargas 
e Logística (NTC&Logística), diretor da Confederação Nacional 
do Transporte (CNT), conselheiro Regional do Sest Senat no 
Estado de São Paulo e presidente da Sicredi Fetcoop (coope-
rativa de crédito). 
Com tantas atribuições nas entidades regionais e nacionais, 
Pelucio se mantém alerta a todos os detalhes e disposto para 
liderar ou integrar ações que possam trazer benefícios às empre-
sas do setor. “Para conseguir atender tantas solicitações divido 
as responsabilidades com diretores e conto com assessores e 
colaboradores competentes”, revela Pelucio. 
No Setcesp, Francisco Pelucio acompanha o dia a dia da 
entidade. Sua administração dinâmica faz história. Implantou 
a Universidade de Transporte em 2010 e que, neste mês de 
fevereiro, inicia sua quinta turma. As negociações coletivas de 
trabalho nos últimos anos têm sido marcadas pela confiança, 
transparência e bons acordos entre empresas e trabalhadores. 
O eficiente trabalho da Comissão de Conciliação Prévia 
do Setcesp em São Paulo é reconhecido e teve seus pos-
tos de atendimentos ampliados para as cidades de Osasco  
e Ferraz de Vasconcelos. “Os acordos representam 66% dos 
processos. Um índice expressivo com resultados positivos para 
as empresas e trabalhadores”, comenta Pelucio. 
A Sicredi Fetcoop é um dos marcos importantes do trans-
porte no estado de São Paulo. Neste empreendimen-
to Pelucio esteve a frente dos estudos até a criação da 
cooperativa de crédito para o TRC no Estado de São 
Paulo. Na sequência assumiu a presidência da instituição.  
“O primeiro ano de atividades apresentou resultados positivos 
e agora nos preparamos para abrir novas unidades no interior 
do Estado”, informa. 

Desafios

O grande desafio no Setcesp, revela Pelucio, envolve a mo-
bilidade urbana e a restrição de circulação de caminhões 
na cidade de São Paulo. As reuniões e conversas com os 
representantes da Secretaria Municipal dos Transportes  
e Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) são constantes. 
“A resistência é muito grande, bem como as incoerências no 
planejamento urbano. O bom senso não está prevalecendo,” 
desabafa o presidente do Setcesp, Francisco Pelucio.
“Não é possível aceitar tais restrições, quando são con-
cedidos alvarás de funcionamento a estabelecimentos co-
merciais sem que tenham locais adequados para a carga  
e descarga”, observa. 
A insistência em incluir o VUC no rodízio de final de placa, não 
diminui os congestionamentos. “As empresas precisam fazer a 
coleta e entrega e para isso utilizam VUC com final da placa fora 
do rodizio ou outros veículos menores para atender o cliente”, 
argumenta o presidente do SETCESP. 
Além das questões regionais, Pelucio está atento aos desa-
fios nacionais do transporte rodoviário de cargas. “São vários 
os problemas. Afeta todo o setor a falta de infraestrutura de 
transporte, nisto incluindo falta de mobilidade urbana, péssimas 
condições das rodovias brasileiras e dificuldades nas operações 
nos portos brasileiros. São condições que geram falta de pro-
dutividade, aumento de custos”, comenta. 
Para o futuro do transporte rodoviário de cargas, Pelucio acre-
dita no investimento no ser humano, na profissionalização dos 
trabalhadores. “Sempre fui um entusiasta na formação profis-
sional”, comenta. 

FETCESP em Destaque | Liderança do Setor

Francisco Pelucio, presidente do Setcesp

Restrição de circulação de caminhões é o maior 
desafio do Setcesp

Perfil

Francisco Pelucio começou a atuar em entidades sindicais 
do transporte em 1985, na diretoria da Associação Brasileira 
de Transportadores Frigoríficos (ABTF). Desde então parti-
cipa das diretorias ou comissões de várias entidades sindi-
cais. Presidente do Sindicato das Empresas de Transportes 
de Carga de São Paulo e Região (Setcesp), desde 2007. 
Vice-presidente de Transportes da Associação Nacional  
do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística), 
vice-presidente da FETCESP. Diretor da Confederação 
Nacional do Transporte. Conselheiro Regional do Sest 
Senat no Estado de São Paulo e presidente da FETCOOP 
Sicredi (Cooperativa de Crédito). Presidente da Tri Mundial 
Transportes Ltda.. Francisco Pelucio fundou a Transportadora 
1040 em março de 1964. Hoje a empresa é administrada 
pelos seus filhos. •
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FETCESP em Destaque | Sicredi Fetcoop

A Sicredi Fetcoop completou um ano 
de atividades em 8 de fevereiro último 
com resultados positivos. A primeira uni-
dade, localizada na Vila Maria, em São 
Paulo (SP), fechou 2011 com 206 as-
sociados. Contabilizou recursos totais de  
R$ 13.257 mil; depósitos de R$ 9.303 mil e 
 operações de crédito de R$ 6.266 mil. O 
lucro líquido (sobra) ficou em R$ 144 mil. 
As oportunidades oferecidas com a inau-
guração e o desenvolvimento da Sicredi 
Fetcoop são muitas para todos os envol-
vidos, principalmente pelo seu contexto 
cooperativista. Essa iniciativa é uma das 
importantes conquistas da FETCESP  

e dos 15 sindicatos ligados a Federação 
Paulista. A Fetcoop tem a força políti-
ca e econômica de um setor expressi-
vo que é o transporte e está atrelada  
à estrutura financeira do Sistema Sicredi, 
sua solidez, tradição e principalmente qua-
lidade dos recursos disponíveis, desde 
produtos até colaboradores. Agora o seu 
grande diferencial é o cooperativismo.  
O presidente da Sicredi Fetcoop e do 
Sindicato das Empresas de Transporte de 
Cargas de São Paulo e Região (Setcesp), 
Francisco Pelucio, comemora o suces-
so da Cooperativa. “O nosso setor so-
fre com a falta de incentivos e com o 

alto custo dos insumos, equipamentos, 
e também do crédito aos empresários.  
O objetivo da Fetcoop está sendo 
cumprido, pois podemos viabilizar ne-
gócios e dar opções de crescimen-
to às transportadoras. Estamos unidos  
a um parceiro forte e de grande tradição,  
a Sicredi, a quinta maior instituição finan-
ceira privada do Brasil”, observa Pelucio.  
O associado inicia a movimentação 
de forma diferente ao varejo bancá-
rio. Existe o relacionamento consciente  
e aderente desde o primeiro momen-
to, tão buscado pelos concorrentes.  
Os produtos são negociados com base 

Planejamento para inaugurar novas unidades
Sucesso do primeiro ano de atividades da Sicredi Fetcoop consolida a iniciativa. A expectativa é de expansão com  
a inauguração de novas unidades no estado de São Paulo.
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FETCESP em Destaque | Sicredi Fetcoop

Dados Sicredi Fetcoop em R$ milna real necessidade do associado a cus-
tos e qualidade diferenciados das de-
mais instituições, na real intenção da 
perpetuação da relação desenvolvida, 
sem perder o contexto da rentabilidade  
e crescimento do negócio que será com-
partilhado entre todos. 
O presidente da FETCESP, Flávio 
Benatti, também comemora um ano 
de sucesso da Cooperativa. “Faltava 
aos empresários um sistema alter-
nativo ao bancário, com princípios  
cooperativistas, para alavancar negócios 
no setor com condições competitivas.  
Os clientes são associados e crescem com 
a cooperativa”, afirma Benatti. 
O gerente da Unidade São Paulo, Hélio 
Cagnacci, destaca que este ano será 
de consolidação da Fetcoop, que fe-
chou 2011 com sobras que serão dis-
tribuídas na próxima assembleia. “Essa 
situação é inversa ao projeto inicial en-
tregue no Banco Central que demons-
trava um fechamento negativo”, observa.  
“A cooperativa tem bons produtos, frentes 
para crescimento, excelentes estruturas 
mantenedoras e profissionais diferencia-
dos”, afirma. 

Expansão

O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, 
avalia que o desempenho da cooperativa 
surpreendeu. “Os resultados do primeiro 
ano de atividades demonstram que te-
mos muito para explorar com a Sicredi 
Fetcoop”, observa Benatti.
Neste ano a Cooperativa inicia proces-
so de expansão. A previsão é inaugurar 
no segundo semestre uma Unidade de 
atendimento na cidade de Santos (SP). 
Para isso, estão em andamento traba-
lhos de prospecção de novos associados 
vinculados ao Sindicato das Empresas de 
Transporte Comercial de Carga do Litoral 
Paulista (Sindisan). 
A expectativa é que os novos associados, 
somados aos vinculados à sede, resultem 
em custos equalizados na abertura oficial 
da Unidade.
No mês de julho deverá iniciar a mesma 
estratégia para a abertura de outra unidade 
no interior do Estado. •

Recursos Totais e operações de Crédito

Recursos Totais Operações de Crédito

14.000 13.257

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

2009 2010 2011

0 0 0 0
0

6.266

P.L.A. e Sobras

P.L.A Sobras

4.500

3.500

4.000 3.954

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

2009 2010 2011

0 0 0 0
0

144

Depósitos Totais

10.000

7.000
8.000
9.000

9.303

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

2009 2010 2011

0 0
0



8  

ID Logistics
A multinacional francesa ID Logistics 
alcançou em 2011 um volume de ne-
gócios  de 462 milhões de Euros, um 
aumento de 19,6% em relação a 2010. 
As vendas  tiveram um aumento de 
16,5%. Em 2011, a ID Logistics alcan-
çou 36% do seu volume de negócios 
com vendas externas, fora da França.  
A empresa está presente em países 
como Brasil e China e tem atuação 
marcante em mercados emergentes 
com forte crescimento. Este posiciona-
mento permitiu que desenvolvesse uma 
base sólida e uma carteira de grandes 
clientes da indústria e do varejo.

DVA Express
A DVA Express atua em diversos seg-
mentos da economia que exigem rapi-
dez na colocação do produto no ponto 
de venda e informação. Possui filiais  
e pontos de apoio e distribuição lo-
calizados nos estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do 
Sul e Amazonas. Há 22 anos a em-
presa desenvolve um trabalho volta-
do às operações de cargas expressas 
em todo o Brasil. Em Ribeirão Preto a 
DVA já atua há 12 anos. A executiva 
dos transportes, Silvana Bisarria dos 
Santos Blundi, confirma que de 2008 
até o final do ano passado, aquela uni-
dade cresceu em média cerca de 30%  
ao ano. A partir de Ribeirão Preto a 
empresa atende mais de 100 cida-
des num raio de 140 quilômetros.  
 "A DVA em Ribeirão Preto deverá cres-
cer neste ano 40% em relação a 2011",  
afirma Silvana.

Panalpina 
A Panalpina obteve a primeira colo-
cação entre os agentes de carga que 
atuaram no aeroporto de Viracopos, 
em Campinas(SP), no ano de 2011, 
utilizando o peso das cargas como cri-
tério de avaliação nos embarques de 
importação. De acordo com os números 
da Infraero, a empresa foi responsá-
vel por 16,63% do total de peso das 
cargas movimentadas na importação.  
Em 2010, a Panalpina havia fica-

do em terceiro lugar, com 10,72%.  
O outro critério utilizado pelo ranking 
foi o número de embarques, no qual a 
empresa saltou do 4º lugar, resultado 
obtido em 2010, para a 2ª colocação, 
com 13,12% do total de embarques de 
importação, entre janeiro e dezembro 
de 2011.

Tegma 
A Tegma Gestão Logística, finalizou em 
31 de janeiro o processo de aquisição 
dos negócios da LTD Transportes, que 
consiste em operações de distribuição 
fracionada de cargas acima de 30 kg. 
A companhia investiu R$ 29,5 milhões 
nesta operação. Com quatro unidades, 
60 equipamentos próprios e 200 de 
terceiros, a LTD fechou 2011 com fa-
turamento de R$ 43,8 milhões e 1,4 
milhão de entregas. A aquisição agrega 
novo know how à Tegma no segmento  
de e-commerce, complementando 
as operações feitas pela Direct com 
cargas pequenas e de baixo peso.  
“A Tegma alcança com a LTD uma posi-
ção de provedor logístico full service no 
e-commerce, além de reforçar sua atu-
ação no setor de distribuição final”, diz 
o diretor presidente da Tegma, Gennaro 
Oddone. “Atreladas às operações de 
transporte rodoviário, armazenagem  
e gestão de estoque, as atividades no 
setor de distribuição permitem à Tegma 
se posicionar como um provedor logís-
tico one stop shop, com atuação em 
todos os elos da cadeia”, explica.

Grupo Mitsui
A Veloce Logística agora integra o 
Grupo Mitsui (Mitsui & Co., Ltda.), que 
adquiriu 100% das ações da empresa. 
O Grupo Mitsui é uma das companhias 
mais diversificadas do mundo, presente 
em 69 países e desenvolve negócios 
que contemplam vendas de produtos, 
logística internacional e financiamen-
to. Oferece serviços que se iniciam na 
elaboração de projetos e podem ir até 
a implantação da infraestrutura, em di-
versos segmentos: Ferro e Aço, Minério 
e Metal, Projetos de Infraestrutura, 
Automotivo, Marítimo e Aeroespacial, 

Químico, Energia, Alimentos, Varejo  
e Serviços ao Consumidor, Informação, 
Eletrônico e Telecomunicação, Mercado 
Financeiro e Logística de Transporte. 
A Mitsui atua, também, em operações 
logísticas automotivas na América do 
Norte, Europa e Ásia. No Brasil, está 
presente no setor logístico e de trans-
porte com operações em terminais 
portuários, entrepostos aduaneiros  
e locação de vagões ferroviários.

Ramos Transportes
A unidade de São Paulo é a princi-
pal base operacional do País, por 
ela passam 30% das encomen-
das movimentadas pela Ramos 
Transportes. Para aumentar sua ca-
pacidade operacional e aprimorar  
a qualidade do seu serviço, foram in-
vestidos, em parceria com a RB Capital, 
R$50 milhões neste novo terminal.  
A nova estrutura possui 50 mil m² de 
área útil, com terminal cross-docking 
de 18 mil m² e capacidade para aten-
der 160 caminhões simultaneamente. 
Com este novo prédio, a Ramos 
Transportes unificou os três termi-
nais que a empresa possuía na região 
metropolitana de São Paulo. O ter-
minal, que entrou em funcionamento 
em janeiro de 2012, fica localizado 
em um ponto estratégico na cidade 
de Guarulhos, entre as Rodovias Dutra  
e Ayrton Senna e próximo ao mini ro-
doanel Jacu-Pêssego. 
O fácil acesso é um ponto importante 
para a circulação dos veículos da em-
presa que trafegam pela região metro-
politana de São Paulo. 

Rajan 
A Rajan Transportes recebeu o tro-
féu “Transportadora de Materiais - 
Destaque 2011”, oferecido pela Deten 
Química S. A., empresa sediada no 
Polo Petroquímico de Camaçarí, Bahia. 
A Deten Química S. A. homenageia 
com este troféu, todas as empresas 
prestadoras de serviços. A Rajan 
Transporte foi considerada a melhor 
dos segmentos de transporte de ma-
teriais fracionados e lotação. •

FETCESP em Destaque | Empresas
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Unidade Vila Jaguara | SEST SENAT

Estão abertas as inscrições de crianças e adolescentes entre 8 a 13 anos para aulas de basquete e vôlei na Unidade Vila 
Jaguara, que fica na Avenida Candido Portinari, 1100, em São Paulo/SP. As aulas de basquete são realizadas as terças 
e quintas-feiras, em três horários: das 9h30 às 11h30; das 13h30 às 14h30 e das 16h05 às 17h15. As aulas de vôlei 
são promovidas as quartas e sextas-feiras, também, em três horários: das 10h30 às 11h30; das 14h00 às 15h30 e das 
15h30 às 17h00. Mais informações e inscrições: telefones (11) 3623-1309/1310; e-mail elzabaptista@sestsenat.org.br  
ou elisabetenascimento@sestsenat.org.br

A unidade Vila Jaguara disponibiliza suas quadras de esporte para que os trabalhadores em transporte possam realizar jogos de 
futebol. A quadra também é utilizada pela Escola de Futebol Talentos da Lusa que ministra aulas semanais para crianças a partir 
dos 6 anos de idade. A diretora da Unidade, Francisca Biagioni, lembra que a prática de atividades físicas, como o futebol, ajuda a 
aliviar o estresse, controlar a ansiedade e a depressão. Possibilita ainda o bem-estar e relaxamento. “Existem ainda os benefícios 
sociais significativos que, adquiridos através da relação com o grupo que se reúne sistematicamente em torno da prática esportiva, 
geram novos conhecimento e abrem portas para um convívio social sadio”, observa Francisca.  Mais informações para reservar as 
quadras através dos telefones (11) 3623-1309/1310. 

Unidade Vila Jaguara oferece quadras para jogos de futebol

Inscrições abertas para aulas de basquete e vôlei

• Arrumação e Conferência de Carga (24h): 
A combinar. 
• Operador de Empilhadeira (24h): Final de 
semana - dias 3, 4 e 10/3. 
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (50h): Final de se-
mana - de 3 a18/3; de 31/3 a 21/4.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (50h): Semanal no-
turno - de 7 a 30/3.
• Programa Olho Vivo na Estrada – Abiquim 
(6h): A Combinar. 
• Formação de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos – Mopp (50h): Final de 
semana – de 17/3 a 1/4/2012; semanal - de 
24/3 a 15/4.
• Condução Segura e Econômica (16h): 
Semanal - A combinar. 
• Excelência no Atendimento ao Cliente (16h): 
A Combinar.
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 

Produtos Perigosos - Mopp (16h) Final de se-
mana – dias 24 e 31/3.
• Matemática Financeira (24h): Sábados -  
A combinar.
• Capacitação Didático Pedagógica para 
Instrutores (32h): A combinar.
• Atende – VAN (8h): semanal: 10/3.
• Capacitação para Motoristas de Táxi (32h): 
Final de Semana - dias 10, 11, 17 e 18/3.
• Formação de Manutenção de Pneus na Frota 
(16h): Semanal - dias 23 e 24/3. 
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (16h): Semanal Noturno 
- de 26 a 29/3.
• ANTT: Responsável Técnico (125 h):  
A combinar.
• ANTT: Transportador Autônomo de Cargas – 
TAC (84h): A combinar.
• Operador de Tacógrafo (6h): A combinar.
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (16h): Final de se-

mana - dias 11 e 17/3; dias 24 e 31/3 e 1/4. 
• 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): Final de semana – de 14/4 
a 29/4.
• Excel Básico (24h): A combinar. 
• Introdução a Internet (16h): A combinar. 
• Rotinas de Departamento Pessoal (8h): A 
combinar.
• Reciclagem do Atende - VAN (8h): dia 24/3.
• Curso Especializado para Motofrete (30h): 
Semanal (manhã, tarde e noite) - de 2/3 a 
9/3; de 12/3 a 19/3; de 21/3 a 29/3; Final 
de semana (integral) - dias 10, 11 e 17/3; dias 
18, 24 e 25/3.
Informações e inscrições: 

telefone (11) 3623-1316; 

e-mail: mariajose@sestsenat.org.br

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | MARÇO DE 2012

A Unidade Vila Jaguara oferece gratuitamente aos traba-
lhadores de transporte e seus dependentes consultas e tra-
tamentos em fisioterapia, psicologia e procedimentos bási-
cos em odontologia, como restaurações, extrações, limpeza  
e aplicação de flúor/selante. Na área odontológica a unidade 
possui especialidades em clínica geral, endodontia (tratamento 
de canal), ortodontia (colocação de aparelhos fixos e móveis). 
O padrão de atendimento é personalizado, com agendamento 

prévio; tecnologia e profissionais atualizados. Mais Informações 
e agendamento de consultas com Raquel ou Grazielli: telefone 
(11) 3621-4500 ramais 34 e 39; e-mail: luz@sestsenat.org.br .

Horários: 
Dentista: segunda a sexta-feiras, das 8h às 17h; Fisioterapia: 
segunda a sexta-feiras, das 8h às 12h; Psicologia: segunda a 
quinta-feiras, das 8h às 12h30 e sexta-feira, das 8h às 12h.

Atendimentos na área da saúde
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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
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