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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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O reconhecimento do trabalho sério e 
dedicado da FETCESP e dos sindicatos 
do estado de São Paulo está cada vez 
mais evidente. Sempre unidos por melho-
res condições para se fazer o transporte 
rodoviário de cargas no estado de São 
Paulo aumentam as nossas conquistas. 
Com muita alegria e comemoração recebe-
mos, em agosto, a notícia da publicação 
do Decreto nº 57.254, assinado pelo  
governador Geraldo Alckmin que altera 
o prazo de recolhimento do ICMS, pas-
sando para o dia 25 do mês subsequente 
ao fato gerador. Todos os transportadores 
estão se beneficiando dessa conquista. 
O fim do monopólio de 12 anos na co-
brança eletrônica de pedágio nas rodo-
vias sob concessão em todo o Estado é 
outro importante acontecimento. O anún-
cio chegou agora em setembro, com a 
autorização da secretaria de Logística e 
Transportes de São Paulo para a empresa 
DBTrans atuar no segmento. A expectativa 
é que tenhamos uma nova opção até o final 
do ano e com custos reduzidos. Temos no-
ticias de que a DBTrans se comprometeu 

a cobrar mensalidade de R$ 6,00 de cada 
usuário. Lançará o modelo pré-pago de 
pagamento eletrônico sem cobrança de 
mensalidade e o vale pedágio no formato 
eletrônico, com cobrança através de tag.
O avanço das obras do Rodoanel Mário 
Covas também se une às ações sempre 
pleiteadas junto ao governo do estado 
pelos empresários, não apenas de São 
Paulo, mas de várias regiões do País.
O resultado benéfico da união do setor ex-
trapola o território paulista e tem abrangên-
cia nacional. E no âmbito federal regis-
tramos conquistas recentes. Desta vez 
destaco a representação do senador Cle-
sio Andrade, presidente da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT).
Conhecedor da atividade transportadora 
ele tem sensibilidade e habilidade na 
condução de temas que podem trazer 
prejuízos ao setor. No último dia 31 de 
agosto, o presidente a CNT conseguiu 
aprovação de uma emenda de redação 
ao projeto oriundo da Medida Provisória 
532/11, definindo a atuação da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) 

exclusivamente na área de logística postal. 
O texto original abria a possibilidade de in-
terpretação que permitiria a ECT explorar 
o setor de logística integrada. Se a MP 
fosse aprovada com o texto original cau-
saria muitos prejuízos ao setor e a econo-
mia brasileira. 
Temos muitos outros temas em discussão 
no legislativo, executivo e judiciário que exi-
gem atenção e dedicação das lideranças 
do setor. E nós continuamos atentos para 
conquistarmos melhores condições para  
o transporte

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.
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O Sest Senat Parque Novo Mundo ministra o curso preparatório para os profissio-
nais do Estado de São Paulo, que realizarão o exame para obter credencial de mo-
torista de escolta de cargas indivisíveis/excedentes na Polícia Rodoviária Federal.  
A Unidade realizará uma turma por mês, dentro do calendário anual de provas 
do DPRF. 
Mais informações e inscrições: telefone (11) 2207- 8840 ramal 835 ou 807;  
e-mail cursosnovomundo@sestsenat.org.br .

As Unidades Parque Novo Mundo e Fernão Dias promoveram em parceria com a Auto Pista OHL a Campanha Viva 
Saúde, nos dias 24 e 25 de agosto, no Posto Gigio, na rodovia Fernão Dias. A atividade contou com a parceria da 
Dpaschoal, Via Fácil e Petrobras. No evento os motoristas puderam fazer um check up de saúde, conferindo peso, altura, 
circunferência abdominal, teste de glicemia, trigliceres, aferição da pressão arterial e acuidade visual e ainda fazendo o 
corte de cabelo. Tudo gratuitamente.

O Sest Senat Parque Novo Mundo iniciou neste mês a for-
mação de oito turmas do Programa Via Rápida Empregos 
do governo do estado de São Paulo. As turmas serão 
realizadas nos períodos da manhã, tarde e noite, de se-
gunda a sexta-feira, à exceção da turma de Capacitação 
de Motorista de Carga (350h), que será de segunda  
a sábado. Os demais cursos ministrados são os seguintes: 
Logística Básica (230h); Operador de Carga e Operador 
de Empilhadeira (230h); Assistente de Administração 

em Transporte (100h) e Capacitação Motorista de Táxi 
(100h). Os alunos foram convocados pela Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.  
Os desempregados interessados devem se inscrever no 
site www.viarapida.sp.gov.br. 
Agora as empresas interessadas na captação da mão de 
obra que está sendo formada podem entrar em contato 
com a Unidade pelo telefone (11) 2207-8840 ramal 809 
e falar com a coordenadora Maria Inês.

Unidade Parque Novo Mundo | SEST SENAT

Curso para motorista de escolta de 
cargas excedentes

Parceria na Campanha Viva Saúde

Sest Senat Parque Novo Mundo inicia Programa Via Rápida

• Olho Vivo Na Estrada (6h): Dia 1/10 (sábado), 
das 8h às 14h30.
• Curso para Condutores e Auxiliares no 
Transporte Escolar de Crianças Deficientes 
e Mobilidade Reduzida (16h): Dias 8 e 9/10 
(sábado e domingo), das 8h às 17h.
• Operador de Empilhadeira (24h): De 22 a 
30/10 (terça a quinta-feiras), das 8h às 17h.
• TAC - Transportador Autônomo de Carga 
(84h): 15 a 23/10 (nove dias consecutivos), 
das 8h às 18h.
• Qualidade no Atendimento ao Cliente (16h): 
De 1 e 8/10 (sábados), das 8h às 17h.
• Operador de Guindauto (16h) A definir.
Reciclagem Operador de Empilhadeira (12h): 
A definir.
Cursos especializados para motoristas
• Transporte de Produtos Perigosos –Mopp 

(50h): De 1 a 16/10 (sábados e domingo), 
das 8h às 17h30 (matrícula até 26/9); de17 
a 24/10 (segunda a sexta-feiras), das 8h às 
17h30 (matrícula até 7/10).
• Transporte Coletivo de Passageiros (50h): 
De 22/10 a 6/11 (sábados e domingos), das 
8h às 17h30 (matrícula até 17/10); de 25/10 a 
1/11 (segunda a sexta-feiras), das 8h às 17h30 
(matrícula até 18/10).
• Transporte de Emergência (50h): De 1 a 
16/10 (sábado e domingo), das 8h às 17h30 
(matrícula até 26/9).
• Atualização Escolar (16h): Dias 8 e 9/10 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20 (matrí-
cula até 3/10).
• Atualização Mopp (16h): Dias 15 e 16/10 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20.
(matrícula até 7/10).

• Atualização Coletivo (16h): Dias 22 e 23/10 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20 (matrí-
cula até 17/10).
• Transporte de Escolares (50h): De 22/10 a 
6/11 (sábados e domingos), das 8h às 17h30 
(matrícula até 17/10).
• Condução Segura e Econômica (16h): In 
company - consultar
Palestras
Saúde Bucal; Adolescência; Gestão 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 |  OUTUBRO DE 2011
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O governador Geraldo Alckmin aten-
de solicitação da FETCESP e dos 
sindicatos do estado de São Paulo 
e prorroga o prazo de recolhimento 
do ICMS do transporte rodoviário de 
cargas para o dia 25 do mês subse-
quente ao da ocorrência do fato ge-
rador. A medida consta no Decreto 
nº 57.254, de 19 de agosto, publi-
cado no Diário Oficial do Estado de 
20 de agosto e republicado em 24  
de agosto.  
O presidente da FETCESP, Flávio 
Benatti, destaca que o Governador 
é um amigo do transporte e sempre 

está receptivo às demandas do setor.  
“Em vários momentos Alckmin comen-
tou que a nossa solicitação estava em 
análise e que teríamos boas notícias. O 
que acabou de acontecer com a publi-
cação do Decreto 57.254”, comenta.
“Esta é mais uma conquista da nos-
sa FETCESP, resultado do trabalho 
de todos os sindicatos paulistas. 
Sempre unidos teremos muito mais à  
conquistar”, diz Benatti. 
A repercussão no setor é enorme, afir-
ma Benatti. “As empresas passam a 
ter um maior fluxo de caixa para os 
recolhimentos. Em alguns segmentos  

o grande volume das cargas trans-
portadas ocorre no final do mês.  
Por isso, as empresas acabavam por 
financiar o recolhimento nos primeiros 
dias do mês e ainda tinham muitos 
problemas para fazer a apuração do 
valor a ser pago”, avalia Benatti. 
A assessora tributária da FETCESP, 
Valdete  Marinheiro, explica: O TRC a 
partir de agosto deste ano recolherá 
o ICMS mensal até o dia 25 do mês 
subsequente a ocorrência do fato ge-
rador. Portanto, o ICMS de agosto de 
2011 deve ser recolhido até o dia 25 de  
setembro de 2011 e assim por diante.

Decreto nº 57.254,  de 19 de agosto 
de 2011
Introduz alteração no Regulamento do 
Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - RICMS
 GERALDO ALCKMIN, Governador do 
Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista o 
disposto no artigo 59 da Lei nº 6.374, 
de 1º de março de 1989,

Decreta:
Artigo 1° - Passam a vigorar com a re-
dação que se segue os seguintes dis-
positivos do Regulamento do ICMS, 
aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 
de novembro de 2000:
I - a alínea "d" do inciso I do artigo 3º 
do Anexo IV:
"d) 46214, 46222, 46231, 46311, 
46320, 46338, 46346, 46354, 46362, 
46371, 46397, 46419, 46427, 46435, 
46443, 46451, 46460, 46478, 46494, 
46516, 46524, 46613, 46621, 46630, 
46648, 46656, 46699, 46711, 46729, 
46737, 46745, 46796, 46818, 46826, 
46834, 46842, 46851, 46869, 46877, 
46893, 46915, 46923, 46931, 49507;" 
(NR);

II - a alínea "d" do inciso IX do artigo 3º 
do Anexo IV:
"d) 47211, 49213, 49221, 49230, 
49248, 49299, 49302;" (NR)
Artigo 2° - Este decreto entra em vigor 
na data de sua publicação, produzindo 
efeitos para fatos geradores ocorridos a 
partir do mês de agosto de 2011.
Palácio dos Bandeirantes, 19 de agosto 
de 2011
GERALDO ALCKMIN
Andrea Sandro Calabi
Secretário da Fazenda
Sidney Estanislau Beraldo
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 19 de 
agosto de 2011.
(Publicado novamente por ter saído com 
incorreções)

OFÍCIO GS-CAT Nº 415-2011
Senhor Governador,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa 
Excelência a inclusa minuta de decreto, 
que altera o Anexo IV do Regulamento 
do ICMS com o objetivo de aprimorar a 
legislação referente ao transporte rodo-
viário de carga, tendo em consideração 
os seguintes fatos: 
a) até a edição do Decreto 53.258/08, 
nas prestações de serviço de transporte 
rodoviário de carga, a responsabilidade 

pelo pagamento do ICMS era atribu-
ída ao tomador do serviço por meio 
do regime de substituição tributária;  
b) o Decreto 53.258/08 revogou essa 
responsabilidade e concedeu isenção 
do ICMS a tais prestações; 
c) porém, a referida isenção foi revoga-
da pelo Decreto 53.361/08, passando 
as empresas de transporte rodoviário 
de carga a ter que recolher o imposto.
Nessas condições, a presente minuta 
ajusta o prazo de recolhimento do ICMS 
previsto no Anexo IV do  Regulamento 
do ICMS, passando o vencimento a 
ser o dia 25 do mês subseqüente ao 
da ocorrência do fato gerador, esta-
belecendo-se, assim, prazo adequa-
do à nova situação dos referidos con-
tribuintes, resultado das revogações 
sucessivas do regime de substituição 
tributária e da isenção que se aplicavam 
à atividade.
Com essas justificativas e propondo a 
edição de decreto conforme a minuta, 
aproveito o ensejo para reiterar-lhe meus 
protestos de estima e alta consideração.
Andrea Sandro Calabi 
Secretário da Fazenda, 
A Sua Excelência o Senhor, 
GERALDO ALCKMIN
Governador do Estado de São Paulo, 
Palácio dos Bandeirantes. •

FETCESP em Destaque | Conquista

Governo paulista prorroga prazo do 
recolhimento do ICMS

INTEGRA DO DECRETO
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JadLog 
No primeiro semestre de 2011 a JadLog  
registrou crescimento de 34% em seu fa-
turamento. Atingindo R$ 84,7 milhões, se 
comparado aos R$ 63,2 milhões fatura-
dos no mesmo período do ano passado. 
Em relação à quantidade de encomendas 
transportadas, também houve incremento, 
de 38%. Passou de 2,15 milhões de unida-
des, de janeiro a junho de 2010, para 2,98 
milhões nos seis primeiros meses de 2011. 
Ao todo, nos mesmos períodos, a JadLog 
transportou 20.009 toneladas em 2011, 
em comparação a 13.645 toneladas em 
2010, o que significa incremento de 47%. 
“Continuamos a operar em um ritmo muito 
forte, e cada vez mais estamos contando 
com a parceria dos nossos funcionários e 
franqueados para sustentarmos esse cres-
cimento”, afirma o diretor Ronan Hudson. 
Mantendo esse ritmo no segundo semes-
tre de 2011, a JadLog deve mais uma vez 
superar as expectativas de crescimento 
divulgados no início do ano, de 30% no 
faturamento anual. 

Transporte Responsável 
A segunda edição do Prêmio Transporte 
Responsável, promovido pela Revista 
Transporte Mundial, destacou às empre-
sas que implantaram práticas sustentá-
veis. Na categoria Transporte Rodoviário 
de Cargas Perigosas, a vencedora foi a 
empresa Brasilmaxi Logística, seguida 
pela Gafor e Transbittar.  No Índice de 
Segurança Veicular (ISV), o destaque fi-
cou para a Translogístics. No Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), dividi-
ram o primeiro lugar as empresas Gafor e 
Brasilmaxi Logística. E no Índice de Gestão 
Ambiental (IGA), a Brasilmaxi Logística le-
vou a melhor novamente. 
Na categoria Transporte Rodoviário de 
Carga em Geral, em uma briga acirrada, 
o resultado acabou dando o primeiro lugar 
para a Estrada Transportes, o segundo para 
a Transporte Excelsior e o terceiro para a 
Supricel Logistica. Nos índices, a Estrada 
Transportes se mostrou a melhor no ISV, 
enquanto que no IDH quatro empresas divi-
diram a premiação: Expresso Nepomuceno, 
Gafor, Rápido 900 e Transporte Excelsior. 
No IGA, a Seqtra ficou em primeiro lugar. 

Novidade nessa edição do prêmio, a ca-
tegoria Cases contemplou exemplos de 
práticas bem-sucedidas no âmbito susten-
tável das empresas  Dalçoquio e Expresso 
Nepomuceno.

Jamef
A Jamef Encomendas Urgentes  apoiou 
a Campanha do Agasalho do Estado de 
São Paulo fazendo o transporte das do-
ações para 19 cidades da Grande São 
Paulo: Biritiba-Mirim, Mogi das Cruzes, 
Salesópolis, Itaquaquecetuba, Poá, Santo 
André, São Caetano do Sul, Cajamar, 
Francisco Morato, Franco da Rocha, Embu, 
Embu-Guaçu, Juquitiba, Itapevi, Pirapora do 
Bom Jesus, Ribeirão Pires, Rio Grande da 
Serra, Guararema e Santa Isabel. Durante 
a campanha, foram arrecadados roupas, 
calçados e cobertores, que foram entre-
gues para a população de baixa renda 
dessas cidades. Essa é uma iniciativa do 
Fundo Social de Solidariedade do Estado 
de São Paulo.

Reconhecimento
A Monsanto entregou a seus forne-
cedores de transporte nas áreas de 
Sementes e Proteção de Cultivos o prêmio 
Reconhecimento Monsanto de Logística, 
no último dia 30 de agosto. A homenagem 
destaca as empresas que cumpriram os re-
quisitos da companhia e buscaram, durante 
o ano agrícola de 2010/2011, a qualidade 
na prestação de serviço. A premiação nas 
categorias Vendas e Transferências para a 
área de Sementes, e Inbound (recebimento 
de matéria-prima e Importação) e Outbound 
(vendas e transferências) em Proteção de 
Cultivos foi entregues para a Transportadora 
Matão, Transportadora Global, José Rubem 
Transportes e Bravo Serviços Logísticos.
 
DHL 
A DHL Supply Chain entregou o Prêmio 
Excelência em Transportes no mês de agos-
to para as empresas Patrus Transportes 
Urgentes e Mira OTM Transportes, como as 
melhores. A Gama Serviços de Transportes 
recebeu como a companhia revelação. O 
prêmio entregue anualmente, analisa crite-
riosamente a qualidade do serviço, seguran-
ça da carga e atendimento prestado. Esse 

ano, diferente dos anos anteriores, onde a 
premiação era dividida em categorias, foram 
premiadas as duas melhores colocadas 
no ranking geral de pontuação e a trans-
portadora revelação, entregue a empresa 
de pequeno/médio porte que atingiu os 
indicadores de desempenho estabelecidos 
nos critérios da premiação.  

Autlog 
A Autlog operador logístico de material pro-
mocional, acaba de receber do Conselho 
Regional de Farmácia de São Paulo o selo 
de assistência farmacêutica. A concessão 
afirma que a Autlog conta com a presença 
de um farmacêutico durante todo o período 
de funcionamento, além de condições sani-
tárias adequadas para o armazenamento de 
produtos do segmento. Geralmente essa 
concessão é feita apenas a farmácias e 
drogarias.

Veloce
Depois de crescer 14% a mais que o pro-
jetado para seu primeiro ano de atuação, a 
Veloce Logística completou em agosto seu 
segundo ano de atividade, fazendo um in-
vestimento de R$ 15 milhões em 2011 para, 
entre outros objetivos, diversificar sua área 
de atuação no Brasil e no Mercosul. Além 
de manter a posição como empresa líder na 
logística internacional para o mercado au-
tomotivo, a Veloce também quer participar 
de outros segmentos econômicos e com 
ampliação do seu leque de serviços. Para 
buscar mais contratos nos setores de bens 
de consumo e eletroeletrônico, a empresa 
criou a diretoria de Desenvolvimento de 
Negócios. Entre os investimentos da Veloce 
no primeiro semestre está a aquisição de 
100 novas carretas tipo sider, com 15,45 
metros de comprimento (aumentando a ca-
pacidade de transporte em relação às tradi-
cionais carretas de 14,5 metros) e elevando 
sua frota para 475 carretas – todas já em 
operação. A empresa também investiu cer-
ca de R$ 1 milhão na compra de 15 novas 
empilhadeiras, de 2,5 toneladas, para au-
mentar ainda mais a eficiência operacional 
no Centro de Cargas de Diadema, onde é 
feito o cross docking do produtos coletados 
no sistema de Milk Run e a consolidação de 
cargas com destino à Argentina. • 

FETCESP em Destaque | Empresas
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O roubo de cargas é uma das grandes preocupações do 
empresário de transporte rodoviário de cargas do estado de 
São Paulo. Apesar dos dados do primeiro semestre deste ano 
apresentar uma redução 8,28% no número de ocorrências 
os prejuízos aumentaram 6,50%.
A criminalidade no setor recebe atenção e tratamento  
diferenciado por parte das autoridades públicas. Nas ações 
repressivas da secretaria de Segurança Pública o Programa 
de Prevenção e Redução de Furtos, Roubos, Apropriação 
Indébita e Receptação de Cargas (Procarga) tem sido im-
portante para o desbaratamento de quadrilhas organizadas.
O secretário adjunto, Arnaldo Hossepian Salles Lima Júnior, 
fala sobre o combate a criminalidade no setor. “Nossa priori-
dade é só uma: redução dos índices criminais. O emprego da 
inteligência policial numa engenharia de combate aos crimes 
de cargas tornará inviável esta vil incidência delitiva. A cons-
tante atividade do Procarga dinamizará as medidas profiláti-
cas a serem adotadas no âmbito desta Pasta, colocando-as 
sempre à frente desta criminalidade que procura lacunas na 
persecução criminal para perpetrar suas atividades espúrias. 
Assim, cada passo dado pelo crime estará sendo esperado 
pelo aparato policial que, em moto perpétuo de aperfeiço-
amento, levará às hastas da Justiça Pública seus autores 
para que sejam retirados de nosso convívio social”, comenta. 
O secretário adjunto, Arnaldo Hossepian reafirma o com-
promisso do Governo em combater o crime organizado. 
“Priorizamos o uso de tecnologia e inteligência policiais”, disse.
Ele revelou que a secretaria trata esse tipo de criminali-
dade como uma constante e árdua busca por soluções.  
“A continuidade e a perseverança inexoravelmente trazem 
êxito à empreitada. Seguindo-se estas valiosas lições é que 
os crimes de carga estão sendo combatidos, tanto nas áreas 
urbanas como na malha rodoviária. Em ação proativa de inte-
ligência no combate ao crime, criou um Grupo de Trabalho, 
constituído em 2009, para estudo e reavaliação do Programa 

de Prevenção e Redução de Furtos, Roubos, Apropriação 
Indébita e Receptação de Cargas (Procarga), instituído pela 
Resolução SSP nº 284 de 26/08/1997.”
A Resolução SSP nº 280, de 30/11/2009, deu início a reor-
ganização do Programa na secretaria de Segurança, conta 
o secretário adjunto. “Com a Resolução SSP nº 83/2010, no 
intento de instituir-se um modo perpétuo de aperfeiçoamento 
do Programa, constituiu-se um Grupo de Trabalho perma-
nente, formado por membros das Instituições envolvidas no 
combate aos crimes de carga, que ofertou resultados muito 
positivos, reduzindo significativamente os índices criminais 
nos anos de 2009 e 2010. Nesse ano, o Grupo de Trabalho 
permanente foi renovado com a publicação da Resolução 
SSP nº 62/2011, encontrando-se em plena atividade Seus 
membros natos e convidados utilizam-se dos trabalhos es-
tatísticos produzidos com a parceria entre a Coordenadoria 
de Análise e Planejamento (CAP/SSP), a FETCESP e o 
Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São 
Paulo e Região (Setcesp). Apontar os equívocos, repetir os 
êxitos, implementar soluções. Este é o árduo caminho a ser 
trilhado pelo Grupo de Trabalho permanente. E o sucesso já 
alcançado demonstra a alta capacidade de seus membros, 
que com o integral apoio da Secretaria da Segurança, cer-
tamente devolverão a segurança à atividade de transporte de 
terrestre de cargas”, explica. •

FETCESP em Destaque | PROCARGA

Redução dos índices criminais é prioridade 
da secretaria de Segurança

Secretário adjunto Arnaldo Hossepian Salles Lima Júnior 

Dados Estatísticos no Estado de São Paulo

Distribuição Regional

Fonte: SSP/SP

Ocorrências 
Ano 2010: total de 7.294 - Média Mensal: 607,83 
ocorrências
Ano 2011: (de janeiro a junho): Total: 3.345 - Média 
Mensal: 557,5 ocorrências
Redução de 8,28%

Prejuízos
Ano 2010: total: R$ 279,756 milhões - Média Mensal: 
23,313 milhões
Ano 201 (de janeiro a junho): Total: R$ 148,976 milhões - 
Média Mensal: R$ 24,829 milhões
Aumento de 6,50%

Área    

Capital 

GSP 

Interior 

Rodovias 

Total 

Ocorrências    

1727

577

306

735

3.345

Percentual    

51,63%

17,25%

9,15%

21,97%

100%
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FETCESP em Destaque | Entrevista

Ações do Procarga nas estratégias de repressão 
contra a criminalidade

O delegado Waldomiro Pompiani 
Milanesi, coordenador do Procarga, 
respondeu entrevista feita por Fetcesp 
em Destaque e comenta as estratégias 
da secretaria estadual de Segurança 
Pública no combate ao crime organi-
zado no transporte rodoviário de car-
gas. Comenta, ainda, algumas ações 
desenvolvidas nas rodovias paulistas 
e na marginal do Tietê na Capital.  
O delegado também aponta a necessi-
dade de uma legislação mais rigorosa 
para punir o receptador e ainda passa 
algumas dicas para os empresários. 
Conheça a opinião do Delegado 
Milanesi.
Fetcesp em Destaque - O Procarga 
tem contribuído para definir es-
tratégias no combate ao roubo 
de cargas?
Delegado Milanesi - Sim. E as quedas 
nos índices criminais dos anos de 2009 
e 2010 comprovam isto. Uma estraté-
gia policial inteligente, fruto de análi-
se geocriminal e de modus operandi, 

demonstrou ser meio hábil para fazer 
frente aos criminosos que atuam no 
setor de transporte terrestre de car-
gas. É a continuidade deste trabalho 
que se busca.
O Procarga é formado por um repre-
sentante da Coordenadoria de Análise 
e Planejamento – CAP da Secretaria 
da Segurança Pública, responsável 
pelo estudo técnico e fornecimento das 
informações estatísticas, bem como 
por membros das Instituições Policiais 
Civil, Militar e Técnico Científica, res-
ponsáveis pelas ações práticas e pro-
filáticas, todos com um só objetivo: 
garantia da segurança pública.  
Independentemente dos membros 
natos, outras forças institucionais 
públicas, como a Polícia Federal, 
Polícia Rodoviária Federal, Secretaria 
Estadual da Fazenda, Receita Federal, 
além de entidades privadas do setor 
de transportes, sejam empresas ou 
profissionais autônomos, tais como 
empresas de segurança, gerenciado-

ras de risco, seguradoras e outras, 
são convidadas a participar das reu-
niões para expor os problemas que 
enfrentam diante dos crimes de cargas 
e fornecem informações complemen-
tares, possibilitando ações preventi-
vas e repressivas mais eficazes das  
forças públicas.
Fetcesp em Destaque - Comente 
algumas ações de combate ao cri-
me organizado.
Delegado Milanesi - De 2006 a 2008, 
ocorreram em média no Estado de 
São Paulo cerca de 6350 crimes re-
lacionados ao transporte de carga 
por ano. Em 2009, entretanto, São 
Paulo experimentou um claro aumen-
to dos crimes de roubo de carga. Em 
comparação com 2008 o número de 
ocorrências cresceu 26,7%. Apesar 
do crescimento preocupante nos dois 
últimos anos, a partir de dezembro de 
2009 observou-se uma rápida queda 
do número de delitos relacionados ao 
transporte de cargas.
Por fim, a boa notícia é que após esse 
período de crescimento, os dados do 
primeiro semestre de 2011 mostram 
que os crimes gradualmente voltaram a 
se normalizar e rapidamente regrediram 
a patamares anteriores à crise, e com 
tendência decrescente.
A expectativa é que passado este pe-
ríodo possamos caminhar para um 
quadro de melhora nos índices, ob-
jetivo também pelo qual passa este 
controle sistemático dos números do 
setor construído através deste convênio 
entre a FETCESP e a SSP-SP.
Fetcesp em Destaque - O maior 
problema de roubo de cargas se 
concentra na capital e região me-
tropolitana, inclusive nas estradas 
destas regiões. Como a polícia 
tem agido nestas localidades? 
Quais as prioridades?
Delegado Milanesi - A capital e sua 
macro região têm dominado o foco 
das atividades do Procarga, já que 
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a maior parte dos crimes de grande 
porte concentra-se nestas localida-
des. Por isso reuniões conjuntas são 
realizadas, com a participação de re-
presentantes policiais civis, militares 
e técnico científicos dos municípios 
afligidos, visando à uniformização das 
ações de Inteligência Policial para a 
intensificação das ações ostensivas 
de patrulhamento metropolitano e ro-
doviário, preventivas especializadas em 
operações de combate efetivo, além de 
ações investigativas e repressivas na 
persecução criminal, consubstanciada 
em excelente formação de conjunto 
probatório.
A estatística elaborada pela CAP é 
distribuída para conhecimento e plane-
jamento de ação de cada Instituição. 
Tais planos de ação gerados são con-
catenados em uma macro gestão de 
inteligência, resultando numa ação poli-
cial qualificada e eficaz. Os resultados 
falarão por si. 
Fetcesp em Destaque - Ganhou 
grande repercussão ação de cri-
minosos nas Marginais do Tietê 
e Pinheiros. O que tem sido feito 
para combater o roubo de cargas 
nestas vias?
Delegado Milanesi  - Estão também sob 
o foco dos estudos do Procarga as via 
marginais dos rios Tietê e Pinheiros, 
principais acessos às rodovias de nos-
so Estado, buscando-se uma pronta 
resposta de combate ao delito de roubo 
de carga.
Assim, após tratativas com as 
Unidades Operacionais do Comando 
de Policiamento da Capital, Comando 
de Policiamento Metropolitano,  
e Comando de Policiamento Rodoviário 
da Polícia Militar e com a Delegacia 
Geral de Polícia da Polícia Civil,  rea-
lizaram-se operações policiais simul-
tâneas focadas em 1 de julho  e 15 
de julho nos principais acessos às 
rodovias Ayrton Senna, Presidente 
Dutra, Fernão Dias, Bandeirantes, 
Anhanguera, Raposo Tavares, Régis 
Bittencourt, dos Imigrantes e Anchieta. 
Tais operações, com pontos de blo-
queio e patrulhamento intensificado, 

tiveram a duração mínima de seis ho-
ras no período compreendido entre 
8 e 18 horas, com apoio inclusive da 
Companhia de Engenharia de Tráfego 
do município da Capital. Também foi 
realizada operação de intensificação de 
policiamento nas vias marginais, com 
especial foco em trechos da Marginal 
Tietê, compreendido entre a Ponte 
Júlio de Mesquita Neto e a Ponte dos 
Remédios, em ambos os sentidos, bem 
como nas vias próximas ao intervalo ci-
tado, durante o mês de julho deste ano. 
Foi dada ênfase a abordagens a veícu-
los de cargas e ao patrulhamento em 
regiões de grande concentração dos 
mesmos (estacionamentos, pontos de 
carga e descarga de comércios, bem 
como empresas existentes na região). 
Fetcesp em Destaque - Na sua 
opinião quais mudanças na le-
gislação penal poderiam con-
tribuir para o combate ao roubo  
de cargas?
Delegado Milanesi  - O aparato repres-
sor posto em nosso ordenamento jurídi-
co criminal já trás em seu bojo pesadas 
penas aos delinqüentes, pois ao que 
se mostra são praticantes de roubo 
qualificado, seja pela multiplicidade 
de agentes ou pelo emprego de armas 
de fogo, estas por vezes de calibre 
restrito ao uso das Forças Armadas 
e Policiais. Havendo organização cri-
minosa, outrossim, exaspera-se ainda 
mais a penalidade, tornando-a uma 
das mais severas da lei penal pátria. 
Como resultado dos estudos do Grupo 
de Trabalho permanente do Procarga 
obteve-se um diagnóstico criminal mais 
detalhado dos delitos de carga, que 
apontou o receptador dos produtos 
roubados como uma das peças chaves 
da cadeia delitiva. Assim, não só faz-se 
mister o incremento de penas corporais 
mais severas aos receptadores como 
também de penas acessórias, den-
tre estas o perdimento dos estoques 
da empresa flagrada locupletando-se 
da res furtiva, tanto para a restituição 
do produto do roubo quanto para o 
ressarcimento dos danos emergentes  
e dos lucros cessantes da vítima.

Fetcesp em Destaque - Gostaria 
de passar algumas dicas de segu-
rança para os empresários?
Delegado Milanessi - Sim, certamente. 
Identificar o máximo possível as cargas 
a serem transportadas e fragmentar 
este transporte para diminuir eventuais 
perdas. É sabido que o custo opera-
cional do transporte é incrementado. 
Porém tais fatores, uma vez compu-
tados pelas empresas gerenciadoras 
de risco, contribuem para a diminuição 
do valor do seguro, tornando viável tal 
prática.
Analisar com cautela os antecedentes 
de motoristas de caminhões e ajudan-
tes, pois a modalidade de subtração 
de cargas chamada “chave na mão”, 
onde alguns mal intencionados pro-
fissionais são remunerados por crimi-
nosos e “entregam-lhes” a chave do 
veículo, simulando-se posteriormen-
te um roubo, tem grande incidência.  
Os Órgãos Policiais e a Coordenadoria 
do Procarga estão à disposição de to-
dos os empresários para auxílio nesta 
análise.
Fetcesp em Destaque - Quais 
as expectativas da SSP para os  
próximos meses?
Delegado Milanesi - O árduo trabalho 
dos representantes das Instituições 
envolvidas no Procarga será o de reto-
mada e transposição do patamar atin-
gido anteriormente, reduzindo signi-
ficativamente a incidência criminal e 
trazendo o tão esperado sentimento 
de segurança ao setor de transporte 
terrestre de cargas. Não se espera me-
nos do que integral comprometimento 
dos membros natos deste Grupo de 
Trabalho permanente com essa mis-
são, cada qual no âmbito da Instituição 
que representa, bem como dos par-
ceiros do setor privado. O empenho 
no combate a essa infame criminali-
dade organizada já apresentou frutos, 
tanto no aspecto preventivo como no 
repressivo. Os planos ideados pelo 
Grupo de Trabalho permanente e 
postos a campo com grande êxito de-
monstram a eficácia da revitalização do  
programa Procarga. •
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Com torcida animada a Unidade Vila Jaguara realizou a final do Campeonato Futebol 
Societ no último dia 20 de agosto. A disputa foi acirrada entre as duas equipes da em-
presa Rodonave. A decisão aconteceu nos 42’ minutos do segundo tempo, num chute 
certeiro do camisa 10 Adilson Fernandes, dando a vitória para a equipe Explosão. No se-
gundo lugar ficou pra a equipe do Real Matismo. A equipe do Explosão, invicta no cam-
peonato ainda levou os troféus de Goleiro Menos Vazado (Rafael Costa) e do Artilheiro  
do Campeonato (Adilson Fernandes).

A Unidade Vila Jaguara realizará o evento Transporte e 
Cidadania em 20 de novembro com a colaboração de vários 
parceiros. Será um dia de muitas ações de saúde, espor-
te, lazer, recreação e serviços de atendimento ao cidadão.  
A entrada é gratuita. Mais informações com Maria da Luz: 
telefone (11) 3623-1304; e-mail  luz@sestsenat.org.br .
Atendimento ao cidadão
CAT Móvel do Centro de Apoio ao Trabalho: serviços como 
vagas de emprego, habilitação do seguro desemprego, ins-
crição para cursos de qualificação e emissão de carteira de 
trabalho. Polícia Militar com suas áreas de comando de opera-
ções especiais, força tática, canil, Rocam (polícia motorizada), 
o avião águia, corpo de bombeiros, ronda escolar e polícia  
ambiental. Sabesp escritório móvel: emissão de 2ª via de con-
tas, negociações e informações sobre o uso sustentável da 
água. Eletropaulo: carreta com jogos educativos/ mine-usina 
elétrica e ações para informar sobre os riscos com alta tensão 
e furtos de energia. OAB: equipes de advogados para orienta-
ções gerais. Defensoria pública abordando  temas referentes  

a preconceitos e discriminação. Instituto de Zoonose: ações 
educativas. Instituto Embeleze: corte de cabelo e esmaltação 
de unhas. Casamento comunitário (cerca de 40  casais).
Atividades culturais, esportivas e recreativas
Doutores Cidadãos: inserções teatrais educativas. 
Apresentação de grupos teatrais. Exposições de artesanato. 
Shows de diversos estilos musicais. Danças indígenas com 
o Instituto Nacional para a Preservação da Cultura Indígena 
e do Meio Ambiente. Exposição de uma mini usina para de 
coleta de óleo doméstico para uso em  automóveis; ONG da 
área de sustentabilidade e do Conselho de Desenvolvimento 
de Sustentabilidade (Cades). Jogos diversos 
Atividades de saúde/prevenção
Banco de Sangue: doações. Instituto Gafor: Testes de he-
patites A, B e HIV. Hospital Cândido Portinari: campanhas  
de diabetes, hipertensão e colesterol. Serviços de oftalmologia: 
atendimento e encaminhamento dos casos que necessite de 
cirurgias. AMA - Atendimento Médico Ambulatorial de São 
Paulo da Vila Piauí: ações educativas de saúde.

Unidade divulga programação do Transporte e Cidadania

Rodonave vence Campeonato 
Futebol Society

• Arrumação e Conferência de Carga (16h): 
A combinar.
•Operador de Empilhadeira (24h):  
A combinar.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (50h): Final de 
Semana – dias 22, 23, 29, 30/10, 5 e 6/11.
• 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 15, 16, 22, 23, 29 e 30/10; 
semanal – a combinar.
• 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 
semana – dias 2 e 3/10.
• Capacitação Didático Pedagógica para 
Instrutores (32h): A combinar.
• Atende – Van (8h): Semanal – dia 17/10.
• Capacitação para Motoristas de Táxi (32h): 
Final de semana – dias 6, 12, 13, e 26/11.
• Formação de Manutenção de Pneus na 
Frota (24h): A combinar.
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (16h): A combinar.
• ANTT:  Responsável Técnico (125h): Final 
semana – de 15/10 a 11/12.
• ANTT:  TAC – Transportador Autônomo de 

Cargas (84h): Final de semana - de 15/10 
a 11/12.
• Operador de Tacógrafo (6h): A combinar. 
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (16h): Final de 
semana – dias 2 e 3/10.
• 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): Dia 
10/10.
Informações e inscrições: 

telefone (11) 3623-1316; 

e-mail: mariaisabel@sestsenat.org.br

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | OUTUBRO 2011

Unidade Vila Jaguara | SEST SENAT

Equipe Explosão com o troféu de campeã
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O 4º Seminário sobre Relações 
Trabalhistas no Transporte Rodoviário, 
realizado no último dia 19 de agosto, em 
Campinas, repetiu o sucesso das edi-
ções anteriores. Participaram do encon-
tro mais de 200 pessoas entre juízes e 
desembargadores do Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT) da 15ª Região e pre-
sidentes e diretores de sindicatos, em-
presários, executivos e advogados que 
atuam no TRC. Os debates envolveram 
a aplicação das leis das cotas de defi-
cientes e dos menores aprendizes e o 
contrato individual de trabalho no setor.
O presidente do Sindicato das 
Empresas de Transporte de Cargas de 
Campinas e Região (Sindicamp), Carlos 
Panzan, ressaltou que o encontro tem 
alcançado seus objetivos. “A realização 
deste seminário, tem enriquecido o co-
nhecimento dos empresários do setor, 
dirimindo suas duvidas e assim evitando 
possíveis conflitos trabalhistas. Exemplo 
disto lembro que no encontro do ano 
passado, um representante do Tribunal 
falou da legislação de outros paises, 

sobre a hora de permanência  dos mo-
toristas, durante o período de trabalho. 
A apresentação dele ajudou o setor a 
formular sugestões ao novo projeto de 
lei que tramita no Senado, sobre a jorna-
da de trabalho dos motoristas”, afirmou.  
O presidente da FETCESP, Flávio 
Benatti, falou da importância do 

Seminário. “Encontros como estes 
contribuem para encontrarmos os ca-
minhos para uma legislação trabalhis-
ta que ofereça uma segurança jurídi-
ca aos empresários do setor”, disse.  
As entidades do setor desenvol-
vem um trabalho para a criação de 
uma legislação sobre a atividade do 

FETCESP em Destaque | Sucesso

Seminário debate a legislação das cotas de deficientes 
e aprendizes e o contrato de trabalho no TRC
Encontro realizado pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Campinas e Região (Sindicamp) com  
o apoio da FETCESP debate a legislação das cotas de deficientes e aprendizes e o contrato individual de trabalhão  
no transporte rodoviário de Cargas (TRC).

Desembargador José Antonio Pancotti, Carlos Panzan, presidente do Sindicamp; Flávio Benatti, presidente da FETCESP; desembar-
gador Renato Buratto

Participação de magistrados do TRT - 15ª Região, presidentes e diretores de sindicatos, 
empresários, advogados, executivos e assessores que atuam no TRC
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A Secretaria de Logística e Transportes 
de São Paulo autoriza a empresa 
DBTrans, com atuação no Rio de 
Janeiro e Rio Grande do Sul, a iniciar 
operação no sistema de cobrança 
eletrônica de pedágio nas rodovias 
sob concessão em todo o Estado.  O 
serviço era prestado há cerca de 12 
anos por uma única operadora em São 
Paulo. A autorização foi publicada no 
Diário Oficial do Estado do último dia  
9 de setembro. 
O presidente da FETCESP, Flávio 
Benatti, lembra que está é uma das 
solicitações do setor junto ao Governo 
do Estado. “Estamos satisfeitos com o 
fim do monopólio na cobrança eletrôni-
ca de pedágio que trará maior compe-
tição e redução de custos”, comenta. 

A abertura do mercado faz parte de 
uma política de transporte público do 
governo estadual que tem como ob-
jetivo facilitar a vida dos usuários de 
rodovias, baixar os custos de trans-
porte e torná-lo mais eficiente, com 
mais segurança. A malha rodoviária 
concedida paulista atende diretamente 
a 242 municípios com 5,4 mil quilôme-
tros de pistas.
A Dbtrans utilizará o Auto Expresso, 
lançado em 2006, e que atende às 
praças Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul e Paraná. A DBTrans se compro-
mete a entrar no mercado paulista de 
pagamento de pedágio eletrônico co-
brando uma mensalidade de R$ 6 de 
cada usuário. Hoje é cobrada mensa-
lidade de R$ 11,90. Também vai lançar 

o modelo pré-pago de pagamento ele-
trônico, onde o motorista carrega seu 
tag com um determinado valor e passa 
pelas praças de pedágio normalmente. 
Nessa modalidade, o usuário ficará livre 
da cobrança de mensalidade. 
Para os caminhoneiros, a nova opera-
dora vai introduzir no mercado paulista 
o vale pedágio no formato eletrônico, 
com cobrança através de tag. Hoje há 
apenas o vale pedágio no formato de 
papel e por cartão.
O objetivo é que o início de operação 
da nova empresa em São Paulo seja 
efetivado até o final do ano. Até lá será 
realizada negociação com as conces-
sionárias paulistas para adequação 
das praças atuais de pedágio para a  
nova operadora. •

Governo de SP acaba com monopólio do pedágio eletrônico

motorista que atenda as peculiarida-
des dos segmentos de transporte e 
questões regionais e de segurança.  
“A Confederação Nacional do Transporte 
(CNT) e a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Transportes (CNTT) 
estão trabalhando juntas para implantar 
esta legislação. Os entendimentos avan-
çam no Congresso Nacional”, informou. 
O desembargador Renato Buratto, pre-
sidente do Tribunal Regional do Trabalho 
da 15ª Região, comentou do interesse 
da Escola Judicial no Seminário para que 
seus integrantes tenham maior amplitu-
de de seus conhecimentos, indo além 
das paredes dos tribunais. “Sentimos 
necessidade de manter contato com 
situações de fato”, ressaltou. 
O desembargador José Antonio 
Pancotti, também falou da importân-
cia Seminário. “Encontros como es-
tes fazem nascer entendimento juris-
prudencial e uma legislação sobre o  
assunto”, disse. 

Painéis
No primeiro painel sobre Cotas de 
Deficientes e Menor Aprendiz no 
Transporte Rodoviário de Cargas fize-
ram palestras a desembargadora Ana 
Paula Pellegrina Lockmann e o diretor da 

escola Senai de Itú, Hélvecio Siqueira 
de Oliveira. O desembargador José 
Antonio Pancotti coordenou o painel. 
O diretor da FETCESP e do Sindicamp, 
José Otávio Bigatto, destacou que o pai-
nel foi esclarecedor. “Não se encontra 
deficiente no mercado. As empresas e 
pessoas que nelas trabalham não estão 
preparadas para recebê-lo e falta profis-
sionalização destas pessoas”, destacou.
Outro ponto observado é que a legis-
lação nivelou as empresas como se to-
das fossem iguais. “Precisamos buscar 
no Congresso Nacional mudanças na 
legislação para adequá-la a realidade 
do transporte rodoviário de cargas”, 
enfatizou Bigatto. 
No entanto, o consenso é geral: o se-
tor de transporte não pode deixar de 
atender esse público, ressaltou Bigatto. 
Por isso, o Sindicamp em parceria com 
o Sest Senat e Senai desenvolve um 
projeto piloto que consiste em várias 
ações. Uma delas é traçar o perfil das 
transportadoras e do deficiente que 
pode se adaptar as funções da empresa. 
Outra ação é identificar onde estão 
esses deficientes e quais podem re-
ceber qualificação. A equipe do Sest 
Senat fornecerá treinamentos para que 
ingressem no mercado de trabalho. 

Paralelamente a essas ações as em-
presas serão preparadas para receber 
os novos profissionais.
No segundo painel o debate versou 
sobre Relações Trabalhistas: Limite 
e Poder do Empregador no Contrato 
Individual de Trabalho. O coordenador 
deste painel, o assessor jurídico da 
FETCESP, Narciso Figueiroa Junior, 
destacou que as palestras foram es-
clarecedoras e atingiram o objetivo de 
expor o que pode ser ajustado no con-
trato individual do trabalho e no regula-
mento interno das empresas para evitar 
conflitos trabalhistas. “Os palestrantes 
enriqueceram as apresentações com as 
jurisprudências sobre os temas aborda-
dos”, destacou Figueirôa Júnior. 
O desembargador Samuel Hugo Lima 
esclareceu temas sobre a revista do 
funcionário, o uso da internet e do e-
-mail corporativo, concorrência, assédio 
moral e uso do bafômetro, entre outros. 
Lima destacou que os assuntos são 
bastante controversos e exigem aten-
ção de todos.
O Seminário, realizado pelo Sindicamp 
teve o apoio da FETCESP, Sest Senat 
e do Tribunal Regional do Trabalho 
e Escola Judicial da 15ª Região – 
Campinas/SP. •
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Com a participação de empresários e executi-
vos das empresas de transportes, a FETCESP  
e os sindicatos de Araraquara (Setcar) e São José 
do Rio Preto (Setcarp) realizaram nos dias 1 e 
2 de setembro o Seminário Preparando o Setor 
para as Novas Tecnologias e Combustíveis. A ini-
ciativa contou com o apoio da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT) e Sest Senat.  
A assessora técnica da FETCESP, Sandra Caravieri, 
explicou que o encontro teve por objetivo esclarecer 
os empresários sobre as novas exigências ambientais 
no transporte rodoviário de cargas e que entrarão 
em vigor em janeiro de 2012. “Faltam apenas alguns 
meses para que todos os veículos pesados nacionais 
tenham a tecnologia de Redução Seletiva Catalítica 
(SCR) e utilizem combustível adequado”, comentou.  
No seminário o engenheiro, Eduardo Espindola Vieira, 
coordenador de Projetos Especiais da CNT, falou sobre 
dois temas: Tipos de Combustíveis Utilizados no Brasil 
e Cuidados com o Óleo Diesel B (B5) e A Fase P7  
do Proconve e o Impacto nos Transportes. 
O presidente do Setcarp, Kagio Miura, disse que uma 
das preocupações dos empresários se refere a disponibi-
lidade do novo combustível em todas as regiões do País.  
Miura é da opinião que as entidades sindicais do setor 
e a Anfavea deveriam solicitar ao governo incentivo para 
a renovação da frota de caminhões. “É interessante 
para o governo ter uma frota mais moderna, menos 
poluente e principalmente que faça bem a população 
e ao meio ambiente”, disse.
O engenheiro Vieira, comentou que falta informação 
para os empresários  sobre as mudanças no segmen-
to. Destacou que são muitos os benefícios de usar um 
veículo menos poluente. “Neste momento é importante 
à disseminação das informações sobre o tema e até 
a realização de campanha de esclarecimento e cons-
cientização”, disse.
O diretor do Setcar, Edson Luis Sônego, enfatizou que o 
seminário realizado em sua base foi importante. “Como 
o tema não é muito conhecido tivemos a oportunidade 
de entender com mais detalhes as novas tecnologias 
e, ainda, esclarecer dúvidas sobre o tema", analisou. 
Na região de Araraquara as preocupações dos empre-
sários também envolvem a falta do diesel, bem como 
o aumento dos custos no transporte e quem pagará 
essa conta. “As mudanças são importantes para toda 
a sociedade, no entanto, alertamos que ficará muito  
difícil prestar serviçoss de transporte se não tiver o novo 
combustível em todas as regiões do País”, avaliou.  •
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FETCESP em Destaque | Fase P7  - Proconve

Empresários participam de Seminário sobre novas  
tecnologias e combustível

Eduardo Espindola Vieira, coordenador do Projetos Especiais da CNT

Participação de empresários e executivos do transporte ligados ao 
Setcar e Setcarp
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Fenatran
A Fenatran – Salão Internacional do 
Transporte -  é o principal evento gerador 
de negócios do setor da América Latina 
e um dos cinco maiores do mundo na 
área de produtos e serviços destinados 
aos transportadores de cargas em di-
versos modais e operadores logísticos. 
Neste ano a Fenatran acontece de 24 a 
28 de outubro, no Pavilhão de Exposição 
do Anhembi, em São Paulo/SP. Mais de 
365 marcas nacionais e internacionais 
estarão presentes na mostra. Em para-
lelo acontecerá a Fenatran Experience 
uma experiência única de fazer um test 
drive nos modelos de caminhões mais 
modernos do mercado. A Fenatran é 
uma excelente estratégia para ampliar 
a rede de contatos, tomar melhores 
decisões de compras, comprar novos 
produtos e serviços, conhecer de perto 
as tendências da Indústria, entre outros. 
As inscrições podem ser feitas através 
do site www.fenatran.com.br  .

Ford
O setor de construção tem impulsionado 
as vendas do Novo Ford Cargo 2012, 
que se destaca por oferecer versatili-
dade em diferentes tipos de aplicação. 
Empresas do setor de construção civil 
e pesada, como o Grupo Base, acabam 
de adquirir unidades do novo caminhão 
para suas obras em todo o País. "O 
crescimento da economia e os grandes 
eventos para os próximos anos fazem 
desse setor altamente investidor tanto no 
aumento como na renovação das suas 
frotas. Estamos atentos a este merca-
do e o Novo Cargo 2012 é um produto 
que oferece conforto, funcionalidade, 
resistência e custo-benefício, fatores 
que tornam vantajoso o investimento 
dos clientes tanto no rendimento da frota 
como na qualidade de operação para o 
motorista", salienta Oswaldo Jardim, di-
retor de Operações da Ford Caminhões.

MAN
Aumento no volume de carga transporta-
da e da rentabilidade por viagem. Essas 
são algumas das vantagens operacio-
nais do caminhão VW Constellation 

24.250 8x2, que será comercializado 
pela MAN Latin America em caráter pro-
mocional entre os meses de setembro e 
dezembro de 2011. O caminhão é uma 
adaptação do VW Constellation 24.250 
6x2, modelo mais vendido no país, e é 
produzido graças a uma parceria entre 
a montadora e o centro de modificações 
BMB Mode Center, localizado ao lado 
da fábrica da MAN Latin America em 
Resende (RJ). Indicado para aplicações 
como graneleiro, baú de alumínio e tan-
que, o veículo já era oferecido anterior-
mente como uma Solicitação de Veículo 
Especial (SVE), e chega para reforçar 
ainda mais o conceito sob medida da 
montadora. 

Commat 
A Commat Comércio de Máquinas, 
especializada na venda e locação de 
equipamentos de renomadas marcas 
internacionais para o setor de logística, 
completou 18 anos de atuação no mer-
cado brasileiro em agosto. Para come-
morar, a empresa anunciou lançamentos 
em empilhadeiras elétricas e combus-
tão da marca americana Crown e uma 
nova representação de equipamentos no 
Brasil, a chinesa EP Forklift.A empresa 
cresceu gradualmente e hoje tem sede 
no Rio de Janeiro e filiais em São Paulo 
e Espírito Santo para atender a todo o 
Brasil. O mês de agosto é marcado na 
Commat por uma série de estratégias da 
empresa com vistas a divulgar sua atua-
ção no segmento de vendas e locação 
de equipamentos para movimentação 
de materiais, entre elas o lançamento 
das séries RM 6000, de empilhadeiras 
pantográficas, e C5, de empilhadeiras 
a combustão, ambas da marca Crown.

Scania 
Desde julho, a Scania Brasil tem 
um novo gerente de Marketing e 
Comunicação Comercial. Com sólida 
carreira desenvolvida no setor automo-
tivo, Marcio Furlan assumiu a gestão 
da área reportando-se diretamente a 
Roberto Leoncini, que é diretor geral 
da unidade brasileira e responsável pe-
las atividades comerciais da empresa 

no País. Furlan atuou nos últimos dez 
anos em uma multinacional do setor de 
pneus, período em que liderou equipes 
e desenvolveu estratégias de Marketing 
e Vendas por meio de ferramentas de 
Marketing. No comando do departa-
mento de Marketing e Comunicação 
Comercial da Scania Brasil, Furlan é res-
ponsável pelas áreas de Comunicação, 
Promoção e Propaganda, que está sob a 
liderança da publicitária também recém-
-contratada Lana Piccoli. 
Furlan e sua equipe terão como prin-
cipais desafios ajudar a consolidar a 
imagem da Scania como provedora de 
soluções em produtos, serviços e op-
ções financeiras no Brasil, reforçando 
a sinergia com  as áreas de Vendas 
de Veículos e de Serviços da unidade 
brasileira e Marketing e Comunicação 
global, auxiliando de forma cada vez 
mais estratégica a empresa a atingir os 
seus objetivos.

Randon
Seguindo a estratégia de lançamentos 
da Linha R, a Randon Implementos lan-
çou em agosto, em São Paulo (SP), a 
Basculante Linha R, e, ao longo do mês 
de setembro, o produto será apresenta-
do em diversas regiões de maior deman-
da do segmento. Os benefícios da Linha 
R, já presentes na Família Graneleira, 
Sider, Frigorífico, Base de Container e 
Furgão, trazem agora mais tecnologia às 
Basculantes. A família de basculantes 
formada por semirreboques, bitrens e ro-
dotrens, é consagrada no mercado pela 
versatilidade no transporte de diversas 
cargas resultando em maior produtivi-
dade e rentabilidade ao cliente. 
A inovação constante levou a Randon 
a ser uma das primeiras fabricantes a 
utilizar aço de alta resistência na fabri-
cação de basculantes. Os produtos que 
circulam pelas mais variadas estradas 
em obras nacionais e estrangeiras, são 
mais leves, apresentam maior capaci-
dade de carga e resistência ampliada. 
Produzida com uma série de agregados 
tecnológicos, as basculantes garantem 
ainda facilidade operacional e a segu-
rança do operador. •
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Reservas:

(11) 3742.1247 / 3742.3555
comjovem@venetoturismo.com.br

Com Jovem
4º Encontro Nacional 

Encontro de Gerações de Empresários 
do Transporte Rodoviário de Cargas

Estão abertas as inscrições 

para o maior encontro de gerações 

do transporte de cargas. 

Garanta já o seu lugar! 

Realização:

Palestrantes confirmados:

Hotel Iberostar Bahia | Dias: 24 a 27 de novembro

PAULO STORANI
Ex-Capitão do BOPE , Consultor do Filme, Coordenador do Curso de Operações Especiais, 
retratado no roteiro, e um dos oficiais que serviu de inspiração para o CAPITÃO NASCIMENTO, 
interpretado pelo ator Wagner Moura.
Palestra: Construindo Uma Tropa de Elite

LÚCIA HYPÓLITO
Cientista política, jornalista, historiadora e conferencista brasileira, especialista em eleições, 
partidos políticos e brasileiro. É apresentadora de programa diário na Rádio CBN, emissora de 
rádio onde também atua como comentarista política desde 2002. 
Palestra: Cenários e Desafios da Política Brasileira

MAESTRO JOÃO CARLOS MARTINS
A história do pianista certamente o eleva a um patamar raramente alcançado por outros músicos 
brasileiros no século XX. Em setembro de 1982, o exigente jornal “New York Times” se referia a ele 
como um dos maiores pianistas da atualidade.
Palestra: Uma História de Superação

Mais Informações: 
Karina (11) 2632.1541

Patrocínio:
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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


