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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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As empresas de transportes enfren-
tam situações difíceis na logística do 
abastecimento das grandes cidades. 
A falta de infraestrutura para garantir 
a mobilidade urbana é latente há anos, 
mas, infelizmente, tem sido resolvida 
por leis que impedem a livre circulação 
dos caminhões. Em algumas localidades  
a proibição é geral, em outras, em deter-
minados horários. 
O pior é que os administradores munici-
pais não oferecem alternativas viáveis 
para que possamos fazer o transporte 
rodoviário de cargas com segurança. 
Tem sido assim nas cidades de São 
Paulo, Grande São Paulo, ABCD pau-
lista, Campinas e Piracicaba, entre tan-
tas outras.
Agora, a restrição de circulação de 
caminhões na Marginal Tietê, é uma 
medida que não resolve o problema.  
Os fatos mostram que apenas transfere o 
congestionamento para outros horários. 

Parece-me que falta à sociedade com-
preender melhor a importância do setor 
à vida de cada cidadão, sobretudo no 
estado de São Paulo. Tudo o que está 
disponível, ao alcance das pessoas 
para consumir, é graças à atividade de 
transporte rodoviário de cargas. O elo 
entre o produtor e o consumidor é o 
transporte rodoviário de cargas, que uti-
liza o caminhão para o abastecimento.  
Aliás, isso me remete a uma Campanha 
do Setcesp (Sindicato de São Paulo)  
realizada com o slogan “Se tá na mão veio  
de caminhão”. 
O modal rodoviário de cargas exerce 
grande importância para a economia 
brasileira. No Brasil mais de 60% de 
tudo o que se produz e se consome são 
transportados pelo modal rodoviário.  
Agora, no estado de São Paulo esse ín-
dice ultrapassa os 90%. 
Priorizar o transporte individual ao produ-
tivo de cargas, feito por caminhões,  

parece ser um grande equivoco dos nos-
sos administradores. Cria obstáculos e 
gera custos nessa importante cadeia de 
consumo, entre a indústria e o comércio. 
O que vemos são políticas modestas para 
o transporte coletivo de passageiros.  
Os problemas se acumulam há décadas 
e pouca coisa tem sido feita.
Outras medidas precisam ser adota-
das e que não penalizem o transporte 
rodoviário de cargas. 

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.

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.  
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Entidades filiadas a FETCESP

Expediente

A mobilidade urbana e o abastecimento 
das cidades
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A Unidade Parque Novo Mundo encerrou as atividades da Semana Internacional da Mulher, no último dia 10 de março, promovi-
das em parceria com a Braspress. As atividades tiveram por objetivo homenagear as profissionais do transporte. Nesse dia foram 
realizadas palestras voltadas ao público feminino, disponibilizados 10 profissionais para realizar massagens, cortes de cabelos e 
outras atividades, montados estande com cosméticos e perfumes, barracas com cachorro quente, refrigerante e pipoca, e re-
alizado exames de glicemia e aferição de pressão arterial. Também foram promovidas atividades nas quadras de vôlei e futsal, 
campo de futebol society. A Cia Teatral Cores & Cenas, apresentou peça retratando o dia a dia de várias mulheres. O presidente 
da Braspress participou do café da manhã oferecido no dia 8 de março. No dia 7 de março, a unidade promoveu palestra sobre 
Acidentes Domésticos, às colaboradoras da Bauer Cargas.

O lançamento estadual do programa Taxista Nota 10 foi realizado no úl-
timo dia 7 de março, no Sest Senat Parque Novo Mundo. A iniciati-
va é uma parceria entre a Confederação Nacional do Transporte e o Serviço 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae/SP).  
O projeto prevê capacitar 80 mil taxistas até a Copa de 2014, no Brasil.  
Os cursos gratuitos são de línguas e gestão de negócios e serão ministrados pelas 
Unidades do Sest Senat localizadas nas cidades que sediarão os jogos da Copa. 
O evento reuniu mais de 150 pessoas entre empresários de frotas, diretores de sin-
dicatos e cooperativas, profissionais autônomos e representantes dos Departamentos 
de Transporte e Turismo das prefeituras de São Paulo, Guarulhos, Barueri.  
Na oportunidade foram apresentados cenários da Copa e linhas gerais do projeto.  
O evento teve por objetivo divulgar, para um maior número de taxistas, as ações 
programadas para melhor preparar os profissionais para receberem os turistas. 

Unidade Parque Novo Mundo | SEST SENAT

Unidade sedia lançamento estadual do Programa Taxista 
Nota 10

Semana para homenagear a mulher do transporte

• Olho Vivo na Estrada (6h): Consultar.
• Curso Especial de Treinamento e 
Orientação para Motorista de Táxi (32h): 
De 10 a 19/4 (segunda a sexta-feira), da 
18h às 22h; de 2 a 5/4 (terça a sexta-feiras), 
da 8h às 17h; de 14 a 22/4 (sábados e 
domingos), das 8h às 17h; de 24 a 27/4 
(terça a sexta-feiras), das 8h às 17h.
• Operador de Empilhadeira (24h): De 14 a 
21/4 (sábados e domingos), das 8h às 17h.
• Transportador Autônomo de Carga 
– TAC (84h): De 21 a 29/4 (nove dias 
consecutivos), das 8h às 18h.
• Conferência de Cargas (16h): De 21 a 
29/4 (sábado e domingo), das 8h às 17h.

Cursos especializados para motoristas
• Transporte de Produtos Perigosos –Mopp 
(50h): De 10 a 17/4 (segunda a sexta-feira), 
das 8h às 17h30 (matrícula até 2/4); de 14 
a 29/4 (sábados e domingos), das 8h às 
17h30 (matrícula até 9/4); 

• Transporte de Emergência (50h); De 14 
a 29/4 (sábados e domingos), das 8h às 
17h30 (matrícula até 9/4).
• Transporte Coletivo de Passageiros (50h): 
De 14 a 29/4 (sábados e domingos), das 
8h às 17h30 (matrícula até 9/4); de 16 a 
23/4 (segunda a sexta-feiras), das 8h às 
17h30, (matrícula até 9/4).
• Atualização Escolar (16h): Dias 28 e 
29/4 (sábado e domingo), das 8h às 16h20 
(matrícula até 23/4).
• Especializado Motofretista (30h), Dias 9, 
10, 11, 16, 17 e 18/4, noturno (matrícula 
até 30/3); dias 14, 15 e 22/4, integral 
(matrícula até 9/4). Dias 21, 28 e 29/4, 
integral, (matrícula até 16/4).
• Atualização Mopp (16h): De 10 a 13/4 
(terça a sexta-feiras), das 18h20 às 22h. 
(matrícula até 2/4); dias 21 e 22/4 (sábado 
e domingo), das 8h às 17h30. (matrícula 
até 16/4).
• Atualização Coletivo (16h): Dias 14 e 15/4  

(sábado e domingo), das 8h às 16h20 
(matrícula até 9/4); de 24 a 27/4 (terça a 
sexta-feira), das 18h20 às 22h. (matrícula 
até 17/4).
• Condução Segura e Econômica (16h):  
In company - consultar
• Treinamento Jovens Motoristas (160h):  
In company - consultar

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 | AbRil DE 2012

Autoridades no lançamento do projeto
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Cumprindo o segundo mandato na presidência do Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas de Piracicaba e Região 
(Sindetrap), Salvador José Cassano, tem um rol de conquistas 
e de representação na região, no Estado e no País. “Nós da di-
retoria buscamos ter uma visão mais macro do setor e trabalhar 
para oferecer melhores condições e informações às empresas 
de transportes”, observa. 
Assim que assumiu a presidência, há cinco anos, revela Cassano, 
adotou uma administração bastante transparente e buscou o 
envolvimento de um maior número de empresários. Após formar 
essa base de apoio, a diretoria promoveu mudanças estruturais 
importantes para dar maior visibilidade ao Sindetrap e ao setor 
na região de Piracicaba. “Investimos na reforma de nossa sede 
para termos melhor estrutura no atendimento aos associados, 
fornecedores do setor, autoridades, enfim aos visitantes”, destaca. 
Paralelamente, o Sindetrap investiu na comunicação. Modernizou 
sua logomarca, criou site institucional e lançou informativo eletrô-
nico, de circulação semanal, para se comunicar de forma rápida 
com os empresários e executivos. “Estamos passando por uma 
fase importante de divulgação do Sindetrap nas cidades que 
compõem a base territorial”, esclarece.
Os planos do Sindetrap continuam. No momento, a diretoria 
finaliza mudanças em sua equipe para entrar em outra fase.  
“O nosso objetivo é aumentar o número de associados e promover 
sua integração às informações das mudanças que ocorrem no 
setor, que são absorvidas rapidamente pelas grandes empresas,  

mas demoram a chegar às médias e pequenas, que são a maioria 
na região, e ficam dispersas nas 33 cidades da base territorial 
do Sindetrap. Por isso, estamos empenhados em criar situações  
e condições para aumentar o envolvimento destes empre- 
sários”, comenta. 
Com relação aos desafios às entidades sindicais, Cassano é 
da opinião que o transporte rodoviário de cargas precisa mudar 
a sua imagem perante a opinião publica. “Precisamos ter o re-
conhecimento da sociedade da importância que o setor exerce 
na economia regional e nacional. Não temos estrada, estamos 
sofrendo com as inúmeras restrições à circulação de caminhões 
nos centros urbanos, e não temos tido, salvo raras exceções, 
capacidade de nos impor ao mercado pela nossa qualidade, 
mas apenas pelo preço. E isso só mudará se as entidades forem 
mais fortes”, avalia. 
Em Piracicaba a prefeitura adotou a restrição de circulação de 
caminhões na cidade para os caminhões acima de três eixos. 
Como todas as rodovias que atendem o munícipio convergem para 
dentro da cidade, e não foi criada nenhuma alternativa (parte do 
anel viário esta iniciando obras esse ano), os caminhões foram 
empurrados para estradas vicinais, que, normalmente estão em 
péssimas condições de uso, gerando grande insegurança e au-
mento de custos. “Isso prova como somos vistos e tratados pela 
sociedade e autoridades”, analisa.
“A Lei 11.442, de 2007, que disciplina a atividade do transporte 
rodoviário de cargas, ainda não trouxe o efeito desejado. Falta 
fiscalização da ANTT”, comenta. 
Outro desafio na opinião de Cassano é a falta da mão de obra. 
“A profissão de motorista, como a conhecíamos até então, está 
com os dias contados. Hoje ela requer muito mais conhecimento 
e melhorias nas condições de trabalho, por isso, varias ações 
precisam ser desenvolvidas para atrair novamente os jovens  
à profissão”, diz.
Sobre o papel do Sindicato, Cassano é enfático. “As entidades 
sindicais precisam aumentar sua atuação política para defender 
e esclarecer as particularidades do setor às autoridades e so-
ciedade, e apresentar sugestões. Além de questões regionais 
tratamos de temas nacionais e que de alguma forma interferem 
na vida dos empresários locais”, observa. 

FETCESP em Destaque | liderança do Setor

Salvador Cassano, presidente do Sindetrap

Oferecer melhores condições e informações 
às empresas de transportes 

Perfil

Salvador José Cassano, diretor da Cassano Transportes, 
empresa fundada em 1953 que sucedeu a Domingos Cassano 
Irmãos, fundada em 1923. Cassano é Administrador de 
Empresas, formado pela UNIMEP, presidente do Sindetrap 
e conselheiro regional do Sest Senat e vice-presidente da 
FETCESP desde 2007. Cassano participou como diretor do 
Sindetrap de 1998 a 2003. •
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FETCESP em Destaque | Congresso

A comissão organizadora finalizou a pro-
gramação do 12º Congresso Paulista do 
Transporte Rodoviário de Cargas, que a 
FETCESP realizará no período de 24 a 27 
de maio deste ano na cidade de Campos 
do Jordão (SP). No dia 24 de maio será 
feita a abertura solene do Congresso 
com a participação de autoridades e li-
derança do setor, congressistas e pa-
trocinadores. No dia 25 de maio, serão 
realizadas duas palestras. Na abertura 
o professor José Luiz Tejon falará sobre 
Mudanças e Desenvolvimento Humano 

com Solidez, destacando Como Construir 
sua Realidade na Vida e nos Negócios. 
Na sequência o tema será direciona-
do ao setor. Os assessores jurídicos 
da FETCESP, Marcos Aurélio Ribeiro 
e Narciso Figueirôa Junior falarão dos 
Novos Tempos no TRC: Impactos da 
Legislação da Profissão de Motorista. 
No dia seguinte, 26 de maio, o especia-
lista Ricardo Amorim fará palestra sobre 
a Conjuntura  Econômica Nacional e o 
consultor César Souza falará sobre es-
tratégia nos negócios. 

O interesse dos empresários superou 
as expectativas dos organizadores com 
a reserva de todos os apartamentos do 
Grande Hotel Campos do Jordão, sede 
do evento. Para acomodar um maior nú-
mero de pessoas a FETCESP fechou 
reservas de apartamentos no Hotel Serra 
da Estrela, que fica no mesmo Bairro 
Capivari, próximo ao local do Congresso.  
Mais informações e inscrições:  
Site: www.fetcesp.com.br   
E-mail: fetcesp@fetcesp.com.br 
Telefones: (11) 2632-1016 e 2632-1019

Perfil dos palestrantes

Dia 25 de maio de 2012

Palestra: Mudança e Desenvolvimento Humano com Solidez: Como Construir sua realidade na vida e nos negócios. 

Palestrante: José Luiz Tejon
Professor de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, José Luiz Tejon dirige o Núcleo de 
Agronegócios da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Comandou e participou de 
grandes corporações como a OESP Mídia, do Estadão, Agroceres e Jacto S/A. É consultor estratégico 
do Grupo Estado, além de jornalista, escritor, publicitário e mestre em educação, arte e cultura pela 
Universidade Mackenzie. Especializou-se em marketing na Pace University, em Agribusiness, na Harvard 
Business School e New Midia no MIT, todas nos Estados Unidos. Na França, estudou estratégias de 

liderança no Insead. Tejon escreve para revistas e jornais. É um dos debatedores do programa de TV Chapéu Pensador, na 
Rede Vida, e comentarista da Rede Transamérica de Rádio e da Rádio Mundial. É autor de livros de sucesso, como O Voo do 
Cisne, O Beijo na Realidade e Liderança para fazer Acontecer, além de outros sobre vendas, marketing e temas motivacionais.

Palestra: Novos Tempos no TRC: Impactos da Legislação da Profissão de Motorista

Palestrante: Marcos Aurélio Ribeiro
Advogado militante no foro de São Paulo, formado em 1968 na Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo (USP/SP). Marcos Aurélio Ribeiro é assessor jurídico da Associação Nacional do Transporte 
de Cargas e Logística (NTC&Logística) e do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de 
São Paulo e Região (Setcesp) desde 1987 e da FETCESP, desde 1990. Editou o Código de Trânsito 
Brasileiro com comentários e anotações - Edição 1998, pelo Setcesp. 

Palestrante: Narciso Figueirôa Junior
Bacharel em Direito e especialista em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC/SP). Advogado e assessor jurídico e negociador sindical do Sindicato das Empresas de 
Transportes de Carga de São Paulo e Região (Setcesp). Assessor jurídico da FETCESP e coautor do 
livro Aspectos Jurídicos do Transporte Rodoviário de Cargas, editado pelo Setcesp. Ex-juiz do Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª Região e ex-procurador da Universidade de São Paulo (USP).

Palestrantes de renome participam do 12º Congresso 
Paulista do TRC
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FETCESP em Destaque | Congresso

Dia 26 de maio de 2012

Palestra: Conjuntura Econômica Nacional

Palestrante Ricardo Amorim
Desde 1992, Ricardo Amorim tem presença destacada na indústria financeira internacional como 
economista e gestor de investimentos globais e desde o início de 2003, é um dos apresentadores 
do Manhattan Connection. Após oito anos em Nova York, Amorim retornou ao Brasil em outubro de 
2007 para assumir a posição de C.E.O. da Concórdia Asset Management, comandando uma equipe 
de 25 pessoas que administrava alguns bilhões em investimentos de clientes. Atualmente comanda sua 
própria consultoria financeira. Economista formado pela Universidade de São Paulo e pós-graduado 

em Administração e Finanças Internacionais pela E.S.S.E.C. (École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales) 
de Paris com bolsa de estudos da CCINT (Comissão de Cooperação Internacional), Ricardo Amorim é também membro do 
Business Affairs Committee, o mais prestigiado comitê da Câmara Americana de Comércio. 

Palestra: Estratégia Empresarial 

Palestrante César Souza
Consultor, palestrante e autor, César Souza é presidente da Empreenda®, consultoria que constrói 
soluções com seus clientes para os desafios de criar e executar estratégias inovadoras; desenvolver 
líderes inspiradores; e cultivar relacionamento diferenciado com clientes / canais. Consultor de várias 
empresas da lista das 100 Maiores e Melhores do Brasil. Com sólida experiência como executivo em 
uma das maiores multinacionais brasileira. Atuou como vice-presidente da Odebrecht of América, Inc., 
radicado 11 anos em Washington nos EUA, onde implementou uma visão de negócios que muito con-

tribuiu para a internacionalização da empresa. César é autor dos bestsellers Você é do Tamanho de seus Sonhos e Você é o 
Líder da Sua Vida. Criador do conceito da Clientividade® e do livro Superdicas para Conquistar Clientes e para um Atendimento 
cinco Estrelas. César acaba de lançar o livro Cartas a um Jovem Líder – Descubra o Líder que Existe em Você. César Souza 
é protagonista da série Lideres em Ação, veiculada na ManagementTV, da HSM.

DADOS DAS INSCRIÇÕES

Hospedagem: Hotel Serra da Estrela  
Av. Frei Orestes Girardi, 3.549 | Vila Capivari | Campos do Jordão/SP

Check–in: 24/5/2012 (quinta-feira), a partir das 15 horas. 
Check-out:  27/5/2012 (domingo) até as 12 horas

Valores       Individual    Duplo

Apartamenso Stander Plus                 R$ 1.750,00            R$ 2.400,00

Importante: Os valores referem-se ao pacote de três diárias com café da manhã no Hotel Serra da Estrela com inclusão da taxa 
de inscrição. Os jantares dos dias 24, 25 e 26 de maio e os almoços dos dias 25 e 26 de maio serão feitos no Grande Hotel 
Campos do Jordão. Após o pagamento da reserva e/ou inscrição não serão feitas devoluções de valores. As despesas extras, 
como bebidas e serviços serão cobradas diretamente do hóspede na saída do Hotel. 

Taxa de inscrição

- Empresa de transporte associada a um dos Sindicatos das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas filiados a FETCESP ou 
Federação do TRC com reserva no Grande Hotel Campos do Jordão: isenta (incluso material e refeição)
- Empresa de transporte associada a um dos Sindicatos das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas filiados a FETCESP ou 
a outra Federação do TRC sem reserva no Grande Hotel Campos do Jordão: R$ 600,00 por pessoa (incluso material e refeição).
- Empresa de transporte rodoviário de cargas não associada à um dos Sindicatos das Empresas de Transporte Rodoviário de 
Cargas filiados a FETCESP ou a outra Federação do TRC com ou sem reserva no Grande Hotel Campos do Jordão: R$ 1.200,00 
por pessoa (incluso material e refeição).

OBS.: Valor da taxa de inscrição é única para qualquer período de participação no Congresso.

Condições de Pagamento     

Duas parcelas:      15/04/2012                          15/05/2012
Única parcela:                                 15/05/2012
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TNT 
A TNT inaugurou um novo terminal na 
capital baiana. A filial, que ficava no bairro 
Campinas de Pirajá, em Salvador, está 
agora na região metropolitana, no mu-
nicípio de Simões Filho, na Rodovia Cia. 
Aeroporto. Uma localização privilegiada 
para acesso a BR 324, porta de entra-
da da cidade, e que faz ligação com as 
duas principais rodovias do país, as BRs 
101 e 116. Com o dobro do espaço do 
terminal anterior, a nova estrutura possui 
12.000 metros quadrados de área útil 
com terminal de 3.300 metros quadrados. 
Tem capacidade para operar 36 veícu-
los pesados e leves simultaneamente.  
O objetivo é atender com mais qualidade 
os clientes dos segmentos de eletroeletrô-
nicos, confecções, brinquedos, calçados 
e farmacêuticos, entre outros. 

Panalpina 
A Panalpina acaba de contratar dois exe-
cutivos. Robert Erni é o novo diretor finan-
ceiro (CFO) do Grupo e Ferdinand Kurt 
o novo CEO regional para as Américas. 
Ambos têm ampla experiência nas áreas 
de logística e gerenciamento de fretes. 
De acordo com Monika Ribar, CEO da 
Panalpina, “os executivos reforçarão a 
nossa equipe e nos ajudarão a alcançar 
as metas ambiciosas de crescimento para 
2014”. Robert Erni, suíço, tem 19 anos 
de experiência em finanças em empresas 
do setor, e já ocupou cargos de liderança 
nas regiões da Ásia-Pacífico (Hong Kong 
e Índia), na América do Sul (Argentina) 
e nos Estados Unidos. Ferdinand Kurt, 
também suíço, possui mais de 30 anos 
de experiência internacional no setor.  
Já havia trabalhado na Panalpina em di-
ferentes posições nos Estados Unidos 
e Reino Unido. Na nova posição, ficará 
baseado em Miami e será responsável 
pela América do Norte e Latina. 

Atlas 
A Atlas Transportes e Logística tem pers-
pectivas de faturar 1 bilhão até 2015. No 
ano passado teve um crescimento expres-
sivo de 17%, o que representou um fatu-
ramento de R$ 545 milhões. Além disso, 
em 2012 a empresa completa 60 anos de 

atuação, sendo reconhecida pelo mercado 
como uma das principais prestadoras de 
serviços logísticos do País. Com 56 filiais 
próprias em todo o território nacional esta 
apta a oferecer serviços integrados em 
gestão de estoque e distribuição para 
todo o Brasil. Neste ano a diretoria da 
Atlas pretende aumentar a participação 
da divisão logística com projetos espe-
cíficos, oferecendo soluções de centros 
de distribuição exclusivos, compartilhados 
ou mesmo assumindo as operações de 
armazenagem e controle de estoque nas 
instalações do próprio cliente.

TALog
Após abrir um centro de distribuição em 
Pernambuco no ano passado, a TALog, 
operadora de logística, amplia a sua par-
ticipação na região Nordeste. A empresa 
inaugura um novo centro em Salvador 
(BA), localizado no município de Simões 
Filho, a 15 quilômetros de Salvador.  
A nova unidade tem 4,6 mil metros qua-
drados e capacidade para atender diver-
sos setores, desde o eletroeletrônico até 
os de autopeças, químico, farmacêutico, 
têxtil, entre outros. 

DVA Express 
Em 2012 a DVA Express completa 23 
anos de atuação e anuncia investimentos 
no segmento rodo aéreo.  A empresa não 
perde o foco no segmento de cargas  
aéreas, e tem como objetivo incrementar 
sua cota de participação neste segmen-
to da atividade comercial. Para isso, foi 
contratado o profissional Marcos Ramires 
(40) que assumiu a posição de coorde-
nador da área rodo aérea da empresa. 
Ramires iniciou suas atividades neste 
segmento em 1998 ocupando a posição 
de coordenador de reservas de espaços, 
iniciando sua trajetória no transporte rodo 
aéreo de cargas e encomendas urgentes. 
Com um crescimento anual em média 
de 25%, a DVA tem como principal di-
ferencial a filosofia em oferecer regula-
ridade em seus serviços, o que amplia 
a confiança dos clientes e proporciona 
o grande crescimento que vem sendo 
observado em relação à participação da 
empresa no mercado. “Somos uma em-

presa que pensa sempre no cliente e isso 
reflete em nossos resultados”, completa 
Sidelcio Munhoz, diretor comercial da 
DVA Express.

UPS Brasil
A UPS Brasil (NYSE: UPS) anunciou a 
expansão de seus serviços expressos do-
mésticos a oito centros, aumentando sua 
rede doméstica para 12 grandes centros 
no Brasil, e agora cobre 110 cidades nas 
principais áreas urbanas. Ao estender 
seu serviço doméstico os clientes têm 
acesso a um portifólio mais completo de 
serviços. Ao fornecer coleta e entrega 
de pacotes nessas cidades permite aos 
clientes reduzir o tempo em trânsito e 
custos totais de transporte para seus 
envios. Disponível desde janeiro deste 
ano, os serviços recém-expandidos são 
UPS Domestic ExpressSM, que garante 
a entrega do pacote antes das 13 ho-
ras, e UPS Domestic Express SaverSM, 
para entregas necessárias até ao final 
do dia. Os serviços estão disponíveis em 
códigos de áreas específicas nas se-
guintes cidades: São Paulo, Campinas, 
Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, 
Recife, Brasília, Belo Horizonte, Vitória, 
Navegantes, Santos e Manaus.

Ceva
A Ceva Logistics anuncia receitas recor-
des e forte crescimento do EBITDA no 
ano passado. Esse desempenho sólido 
foi sustentado pelo trabalho contínuo da 
empresa para ampliar a eficiência ope-
racional, adicionar novos negócios com 
clientes importantes em setores-alvo e 
reduzir custos. No início de 2012, o grupo 
concluiu um financiamento de ações e 
dívidas, com a eliminação de cerca de € 
850 milhões em dívidas, fortalecendo o 
balanço e posicionando bem a empresa 
para crescer no futuro. Destaques do 
ano: receita recorde de € 6,9 bilhões; 
crescimento do EBITDA sólido de 10% 
(13% em taxas de câmbio constantes); 
mais de €850 milhões em dívidas elimi-
nadas, vencimentos estendidos e juros 
reduzidos em outras dívidas e volume de 
novos negócios de € 1,8 bilhões, supe-
rando a meta da companhia. •

FETCESP em Destaque | Empresas
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O SETCESP – Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região vem 
esclarecer à opinião pública a posição dos empresários de transporte sobre as restrições de 
circulação nas marginais Tietê e outras vias da capital e suas implicações no abastecimento.
 As restrições impostas pela Prefeitura Municipal de São Paulo são fundamentadas em falsos 
argumentos, confundindo o tráfego de passagem de caminhões que tem a opção de uso 
do rodoanel, com o tráfego urbano de caminhões. Os primeiros se utilizariam do rodoanel 
se já estivesse pronto, como vem ocorrendo na utilização dos trechos oeste e sul daquela 
rodovia. Os segundos não, eles precisam circular dentro da cidade para atender com eficiência  
a demanda de abastecimento dos estabelecimentos comerciais e industriais aqui instalados. 

Outro falso fundamento das restrições é a demonização do caminhão como se fosse o único 
responsável pelos problemas de trânsito da cidade, o que não é verdadeiro, sendo a proibição 
medida paliativa e de resultados pífios e de pouca duração conforme estudo de especialistas. 

Além disso as restrições ferem o princípio da proporcionalidade e revelam certo rancor contra 
os transportadores que são os responsáveis pelo abastecimento na cidade. É necessário 
esclarecer à opinião pública que tudo o que o cidadão compra e consome andou de caminhão 
da produção até o ponto de venda: do combustível até remédios, alimentos, roupas e etc. 

Como efeito das restrições temos o agravamento das condições operacionais das empresas 
com evidente repercussão e aumento significativo nos custos do abastecimento. A medida 
ignora o limite da jornada do trabalhador e supõe a possibilidade de abastecimento na 
madrugada mas que na realidade é inaplicável: os caminhões carregados circulando pela 
cidade deserta são alvos fáceis do crime organizado. Não há segurança e nem mesmo 
transporte público nesses horários para conduzir o trabalhador aos seus lares e nem 
mesmo os estabelecimentos comerciais, industriais estão dispostos a funcionar e receber 
mercadorias do transportador. 

O SETCESP manifesta estranheza por ter sido incluído no pólo passivo da ação movida 
pela prefeitura, resultado de possível engano da Procuradoria do Município, pois a entidade 
não representa os caminhoneiros autônomos que decidiram realizar tal protesto contra  
as restrições. Todavia é de se reconhecer as razões do protesto dos caminhoneiros que tem 
no caminhão o seu instrumento de trabalho fundamental para sua sobrevivência ameaçada 
pelas restrições desproporcionais. 

SE “TÁ” NA MÃO VEIO DE CAMINHÃO. 

SETCESP

*Comunicado publicado no jornal O Estado de S. Paulo, do último dia 8 de março, para esclarecer a opinião pública.

Comunicado

A RESTRIÇÃO AO CAMINHÃO E O ABASTECIMENTO

Veio de 
caminhão!

se tá na mão.
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Unidade Vila Jaguara | SEST SENAT

Com a participação de mais de 200 pes-
soas, a Unidade Vila Jaguara comemorou 
o Dia Internacional da Mulher. Na aber-
tura do evento a diretora da Unidade, 
Francisca Biagioni, falou do histórico da 
data, marcado por ações violentas prati-
cadas contra as operárias de uma fábrica 
de tecidos em Nova Iorque (EUA), que 
acabou ocasionando a morte destas he-
roínas que lutavam pelos seus direitos. 
A importância das mulheres no cenário 
atual, suas conquistas e o longo cami-

nho a ser conquistado gradativamente, 
também foram observados por Francisca. 
O evento na Unidade foi movimenta-
do e contou com o apoio da Unidade 
Básica de Saúde da Vila Piauí - Programa 
Estratégia Saúde da Família - e com 
atendimento oftalmológico gratuito. As 
ações não se restringiram a área de 
saúde. Houve apresentação da peça 
teatral Uma Grande Mulher, de auto-
ria de Mario Sérgio Perella Cândido.  
A peça trata do cotidiano das mulheres e 

foi muito aplaudida pela plateia formada 
por mais de 100 pessoas.

Com o intuito de estimular o crescimento 
do transporte por meio da qualificação e 
preparação de mão de obra, o Sest Senat 
Vila Jaguara acabou de formar mais uma 
turma de motoristas de caminhão e ôni-
bus. Este projeto conta com a parceira 
da Mercedes-Benz, que cedeu o cami-
nhão para os cursos. As aulas práticas 
foram realizadas na pista de treinamento 
da Unidade e na via pública para que os 
alunos tivessem a oportunidade de vi-
venciar situações cotidianas do trânsito.  

A diretora da Unidade, Francisca Biagioni, 
avalia que o objetivo da inserção destes 
profissionais no mercado de trabalho foi 
atingido. “A grande maioria dos 80 alunos 

preparados pelo Sest Senat foi absorvi-
da pelas empresas de transporte como 
motoristas profissionais, o que reforça 
a importância deste projeto”, comenta. 

Unidade forma novos motoristas de caminhão e ônibus

Evento comemora o Dia Internacional da Mulher

• Arrumação e Conferência de Carga (24h): 
A combinar.
• Operador de Empilhadeira (24h): Final de 
semana - dias 14, 15 e 21/4.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (50h): Final de 
semana - de 28/4 a 13/5.
• Formação de Condutores de Veículo 
de Transporte de Escolares (50h): Final  
semana - de 14 a 29/4.
• Programa Olho Vivo na Estrada – Abiquim 
(6h): A combinar.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos – Mopp (50h): Final de 
semana - de 21/4 a 6/5; semanal - dias 
25, 26 27/4 e 2, 3 e 4/5. 
• 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 
semana - dias 14 e 15/4.
• Matemática Financeira (24h): Sábados -  
a combinar
• Capacitação Didático Pedagógica para 
Instrutores (32h): A combinar.
• Atende – Van (8h): Semanal - dia 9/4.
• Capacitação para Motoristas de Táxi (32h): 
Final de semana - de 14 a 22/4.
• Formação de Manutenção de Pneus na 
Frota (16h): Semanal - dias 9 e 10/4.
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (16h): Semanal 
noturno - dias 18, 19, 20, 25, 26 e 27/4. 
• ANTT - Responsável Técnico (125h):  
A combinar.
• ANTT - TAC - Transportador Autônomo 
de Cargas (84h): A combinar. 
• Operador de Tacógrafo (6h): A combinar. 
• Reciclagem de Condutores de Veículo 
de Transporte de Passageiros (16h): 

Final de semana – dias 28/4 e 5/5. 
• 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 
23/4.
• Especializado para Motofrete (30h): 
Semanal (manhã, tarde e noite) e final de 
semana - a definir.

Informações e inscrições: 
telefones (11) 3623-1300 / 1301 / 1302; 
e-mail: mariajose@sestsenat.org.br

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | AbRil DE 2012

Peça teatral reúne mais de 100 pessoas no 
Dia da Mulher

Carreta e ônibus utilizados nas aulas práticas 
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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


