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15 Sindicatos unidos pelo mesmo ideal

DESENVOLVIMENTO
A FETCESP une os 15 Sindicatos  das Empresas de Transporte de Carga e Logística que 

seguem o mesmo caminho, e trabalham juntos na busca do desenvolvimento 
econômico regional, estadual e nacional.
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Com a crise econômica e política as demandas do transporte 
rodoviário de cargas se ampliam e a busca por soluções se 
intensificam. Durante o Conet&Intersindical, realizado, no final 
de janeiro, pela NTC&Logística, verificamos que o sentimento 
do empresário do TRC é de apreensão e cautela diante de um 
mercado retraído. 
Com os custos em alta e clima de instabilidade, o maior desafio 
é repor a defasagem do frete, estimada em 12,9%, conforme 
pesquisa divulgada pelo Departamento de Custos Operacionais, 
Estudos Técnicos e Econômicos da NTC (Decope).
Neste quadro, o trabalho das entidades de classe se intensifica, 
para atender as novas demandas, sem deixar de lado as antigas 
necessidades do setor.
A questão do roubo de cargas continua no topo de nossas 
bandeiras. Junto ao governo estadual continuamos com gestões 
para regulamentação da lei estadual que prevê a cassação da 
inscrição estadual do estabelecimento utilizado para receptação 
de cargas roubadas. A expectativa é que neste ano o assunto ganhe 
maior dinamismo. Também atuaremos para a implantação de 
uma política nacional de combate ao roubo de cargas, conforme 
previsto na regulamentação da Lei complementar 121/2006. 
Agora, após o recesso parlamentar, retomamos nossos trabalhos 
junto ao Congresso Nacional. Estamos atentos às propostas do 
governo de aumento de impostos. Trabalhamos unidos com 
os setores produtivos para impedir qualquer aumento de carga 
tributária, seja através da volta da CPMF, de qualquer aumento de 
alíquotas do PIS e Cofins ou outras intensões do governo. 
O marco regulatório do setor recebe grande destaca em nossos 
trabalhos. Vamos atuar para aprimorar alguns dispositivos da Lei 
11.442/2006, que regulamenta a atividade comercial do transporte 
rodoviário de cargas, conforme decidido no Conet. 
Além disso, a FETCESP atua junto ao Congresso Nacional em 
diversas discussões sobre terceirização, execução trabalhista e 
honorários de sucumbência na justiça do trabalho, entre outros. 
Por isso, continuamos atuantes junto aos parlamentares com o 
objetivo de expor as particularidades, necessidades e expectativas 
do TRC. 
Afinal, o que todos nós queremos é manter a saúde financeira das 
empresas e assim gerar empregos e renda.

EXPEDIENTE

ENTIDADES FILIADAS A FETCESP
SETRANS/ABC - Sindicato das Empresas de s de Cargas do ABC. 
Av. Conde Francisco Matarazzo, 838 – Bairro Fundação – São Caetano 
do Sul/SP. CEP 09520-110 - Tel.(11) 4330-4800. Presidente Tiojium 
Metolina. SETCATA - Sindicato das Empresas de Transporte de 
Carga de Araçatuba e Região. Rua Ribeiro de Barros, 470 - Centro. 
CEP 16200-071 - Birigui/SP. Tel.: (18) 3641-1546. Fax: (18) 3642-5099. 
Presidente: Sérgio Rubens Figueroa Belmonte. SETCAR - Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas de Araraquara e Região. Av. 
Rodrigo Fernando Grillo, 207, Sala 905, Jardim dos Manacás, CEP: 
14801-534 – Araraquara/SP. Telefone (16) 3311-6760. Presidente: 
Natal Arnosti Junior. SETCA - Sindicato das Empresas de Transporte 
e Carga de Assis e Região. Rua Brasil, 249 - Assis/SP. Telefone: (18) 
3321-4164. Presidente: José Bernardo Ludwig. SINDBRU - Sindicato 
das Empresas de Transportes de Cargas de Bauru. Av. Nações Unidas, 
40-45. CEP: 17028-310 Bauru/SP. Tel.: (14) 3203-5200. Fax: (14) 
3203-0200. Presidente: Munir Zugaib. SINDICAMP - Sindicato 
das Empresas de Tranporte de Cargas de Campinas. Rua Adalberto 
Panzan,92 Bairro TIC. CEP: 13110-550 Campinas/SP. Tel.: (19) 3781-
6200. Fax (19) 3781-6211. Presidente: José Alberto Panzan. SINDISAN 
- Sindicato das Empresas de Transporte Comercial de Carga do Litoral 
Paulista. Rua Dom Pedro II, 89. CEP: 11010-080 Santos/SP. Tel.: (13) 
2101-4745. Fax: (13) 2101-4700. Presidente: Roberto Caro Varella. 
SINDETRAP - Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de 
Piracicaba. Rua Alfredo Guedes, 1949 - 3º andar sala 301. CEP: 13416-
016 Piracicaba/SP. Telefax: (19) 3433-3304. Presidente: Aldo Evandro 
Zulini. SINDECAR - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas 
de Porto Ferreira e Região. Rua Daniel de Oliveira Carvalho, 899 - 
CEP13660-000 Porto Ferreira/SP. Telefax (19) 3585-7791. Presidente 
André Juliani. SETCAPP - Sindicato das Empresas de Transportes 
de Cargas de Presidente Prudente. Rua Ribeiro de Barros, 952. CEP: 
19020-430 Presidente Prudente/SP. Telefax: (18) 3222-4930. Presidente: 
Antonio Carlos Fernandes. SINDETRANS - Sindicato das Empresas 
de Transporte de Cargas de Ribeirão Preto e Região. Rua Bruno 
Malfará, 811. CEP: 14077-270 Ribeirão Preto/SP. Telefax: (16) 3628-
6200. Presidente: Ivanildo Clemente Ribeiro. SETCARP - Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas de São José do Rio Preto e 
Região. Rua Cel. Spinola de Castro, 3360. CEP:15015-500 São José 
do Rio Preto/SP. Tel.: (17) 3232-1447. Fax: (17) 3232-1488. Presidente: 
Kagio Miura. SETCESP - Sindicato das Empresas de Transportes de 
Carga de São Paulo e Região. Rua Orlando Monteiro, nº 1 CEP: 02121-
021. São Paulo/SP Tel.: (11) 2632-1000 Fax: (11) 2954-4457. Presidente: 
Tayguara Helou. SETCARSO - Sindicato das Empresas de Transporte 
de Cargas de Sorocaba. Av. Gonçalves Magalhães, 1273 - CEP: 18060-
240 - Sorocaba/SP. Telefax: (15) 3224-1308. Presidente: Natal Antônio 
de Plácido. SINDIVAPA - Sindicato das Empresas de Transporte 
Comercial do Vale do Paraíba. Av. Doutor João Batista Soares de 
Queiroz Junior, nº 1880 - Jd. das Indústrias - São José dos Campos/SP. 
Tels.: (12) 3933-4178 e (12) 3933-4194. Presidente: Laércio Lourenço.

FETCESP em Destaque é uma publicação da Federação das 
Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo. 
Endereço: Rua Orlando Monteiro, nº 1 - Vila Maria - CEP 02121-021 - 
São Paulo/SP. Telefone (11) 2632-1019 - e-mail fetcesp@fetcesp.com.br 
Diretoria da FETCESP - mandato 2016/2018 - Presidente - Flávio 
Benatti; Vice-Presidentes - Carlos Panzan e Urubatan Helou; Vice-
Presidentes Regionais - Aldo Evandro Zulini; André Juliani; Antonio 
Carlos Fernandes; Ivanildo Clemente Ribeiro; José Alberto Panzan; 
José Bernardo Ludwig, Kágio Miura; Laércio Lourenço; Munir 
Zugaib; Natal Antonio de Plácido; Natal Arnosti Júnior; Roberto Caro 
Varella; Sérgio Rubens Figuerôa Belmonte; Tayguara Helou e Tiojium 
Metolina; Secretários - Oswaldo Caixeta Júnior e Edson Luís Sônego; 
Tesoureiros - Raul Elias Pinto e Antonio Oliveira Ferreira; Membros 
do Conselho Fiscal - Ademir Pozzani; Adriano Lima Depentor; 
Artésio de Merlo Júnior; Osni Antonio Fioravanti; Rui César Alves e 
Vicente Aparício Y Moncho; Membro do Conselho Político - Antonio 
Luiz Leite; Membros do Conselho Consultivo - Altamir Filadelfi 
Cabral; Elza Lucia Panzan; Ezio Macedo Veronese Júnior; José Otavio 
Bigatto; Manoel Sousa Lima Jr.; Marcelo Marques da Rocha; Rafael 
Darrigo Valente; Rivail Brenga e Salvador José Cassano; Delegados 
Representantes - Flávio Benatti e Urubatan Helou. Redação e 
Produção - Editora: Fátima Contardi. Projeto Gráfico e Editoração: 
Jurujuba Publicidade.
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Flávio Benatti, Presidente da FETCESP e da Seção de Cargas da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT)

TRABALHO INTENSO PARA ATENDER 
EXPECTATIVAS DO SETOR
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Sest Senat Parque Novo Mundo

FETCESP EM DESTAQUE

Curso Especial de Treinamento e Orientação para 
Motorista de Táxi (46h): dias 5, 6, 12 e 13/3, das 8h às 
17h20; dias 7, 8, 9, 10 e 11/3, das 8h às 17h20.
Curso Especial de Treinamento e Orientação para 
Motorista de Táxis Especial, Luxo, Preto (16h): dias 10 e 
11/3, das 8h às 17h.
Olho Vivo na Estrada (6h): dia 19/3, das 9 às 16h. 
Reciclagem Operador de Empilhadeira (12h): 18, 21 e 
22/3, das 14h às 18h.
Operador de Empilhadeira (24h): de 21 a 31/3, das 18h às 22h.
Arrumação de Carga e Conferência de Carga (8h): dia 
19/3, das 8h às 17h. 
Atendimento ao Cliente (4H): dia 21/3, das 8h às 12h.
Direção Defensiva (8h): dia 12/3, das 8h às 17h.
Manuseio de Produtos Perigosos (12h): 28 e 29/3, das 9h às 16h.
Operador de Munck (16h): dias 12, 19 e 20/3, das 8h às 17h.
Especializado Motofretista (30h): dias 14, 15/3, das 14h 
às 21h20 e 16/3/2016, das 14h às 19h20; dias 28, 29/3, das 8h 

às 17h50 e 30/3, das 8h às 17h.
Movimentação de Transporte de Produtos Perigosos - 
Mopp (50h): de 14 a 21/3, das 8h às 17h10; de 5 a 20/3, das 
8h às 17h10. 
Transporte Coletivo de Passageiros (50h): de 21 a 29/3, 
das 8h às 17h10; de 5 a 20/3, das 8h às 17h10.
Atualização Transporte Coletivo de Passageiros (16h): 
dias 1 a 4/3, das 14h às 17h40; dias 30 e 21/3, das 8h às 16h20. 
Atualização Mopp (16h): de 1 a 4/3, das 8h às 11h40; dias 
30 e 31/3, das 8h às 16h20.
Transporte Emergência (50h): de 5 a20/3, das 8h às 17h10.
Transporte Escolar (50h): dias 2, 3, 9, 10, 16 e 17, das 8h 
às 17h10. 
Atualização Transporte de Emergência (16h): dias 14 e 
15/3, das 8h às 16h20.
Atualização Transporte Escolar (16h): dias 28 e 31/3, das 
14h às 17h40.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

CURSO PREVENÇÃO DE COMPORTAMENTOS INSEGUROS NAS ESTRADAS

UNIDADE SE PREPARA PARA COPA SEST SENAT DE FUTEBOL SOCIETY 2016

CARNAVAL COM PALESTRAS SOBRE DST E CONTRA EXPLORAÇÃO SEXUAL

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

No mês de março a Unidade Parque Novo Mundo inicia 
uma nova turma do curso Assistente Administrativo em 
Transporte para Jovens Aprendizes. As empresas interessadas 

em contratar e matricular os jovens neste treinamento podem 
entrar em contato com a Srta. Solange pelo telefone (11) 
2207-8840 ramal 806.

O Curso Prevenção de Comportamentos Inseguros nas Estradas 
capacita o motorista para ser um agente do programa Olho 
Vivo na Estrada, da Associação Brasileira da Indústria Química 
(Abiquim). O objetivo é reduzir o número de acidentes de 
trânsito. A próxima turma da Unidade Parque Novo Mundo está 

agendada para o dia 19 de março, sábado, das 9 às 16 horas. O 
curso é gratuito para os motoristas que apresentarem a Carteira 
de Trabalho com registro em empresa contribuinte para o Sest 
Senat. Mais informações e inscrições: telefone (11) 2207-8840 
ramal 835 ou 836.

O ano começa com a expectativa da realização de mais uma 
edição da Copa Sest Senat de Futebol Society. O objetivo 
é promover a democratização do acesso ao esporte, o 
congraçamento entre os trabalhadores e seu aprimoramento 
físico, técnico e moral. O diretor da Unidade, Duglacy 
Antunes da Silveira, destaca que o momento é ideal para as 

empresas montarem seus times e se prepararem para o evento 
esportivo. Mais informações com o coordenador de promoção 
social, Sérgio Ricardo G. Pereira (sergioricardo@sestsenat.
org.br) ou com o promotor de esportes e lazer, Carlos Cezar 
(carloscezar@sestsenat.org.br), telefones (11) 2207- 8840 e 
2207-8848.

No período do Carnaval, a Unidade Parque Novo Mundo 
aproveitou para realizar palestras e chamar a atenção das pessoas 
para assuntos importantes. A enfermeira Soraya Rodrigues da 
Silva, do Centro de Tratamento e Referência de DST/AIDS, da 
Secretaria Estadual de Saúde, fez palestra sobre a prevenção 

das doenças sexualmente transmissíveis. O coordenador de 
promoção social da Unidade, Sérgio Ricardo G. Pereira, falou 
da importância de coibir e denunciar o abuso e a exploração 
sexual de crianças e adolescentes. Também foram distribuídos 
preservativos, folhetos e chapéus alusivos a campanha.

FEVEREIRO/2016
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Decope

DEFASAGEM DO FRETE É DE 12,9% APONTA ESTUDO DA NTC

Após pesquisa realizada com mais de 300 empresas do 
transporte rodoviário de cargas em todo país e debate no 
Conselho Nacional de Estudos em Transporte, Custos, Tarifas e 
Mercado (Conet), realizado no último dia 28 de janeiro, em São 
Paulo (SP), verificou uma diferença de 12,9% entre os fretes 
praticados no mercado e os custos efetivos da atividade. Embora 
o número seja menor do que o mesmo período do ano anterior 
(14,11%), ainda representa um aumento com relação a última 
pesquisa realizada em agosto de 2015 (10,14%). 
Apesar do principal objetivo da sondagem desenvolvida pelo 
Departamento de Custos Operacionais, Estudos Técnicos e 
Econômicos da NTC&Logística (Decope) ser o entendimento 
de como o transportador está estabelecendo o frete, foi possível 
constatar também que 75,8% dos entrevistados apresentaram 
queda no desempenho financeiro de 0,1 a 10% no ano passado. 
Ainda de acordo com a pesquisa, 83,6% dos empresários não 
recebem fretes em dia e 78% dos entrevistados estão pessimistas 
com o ano de 2016, não esperando nenhum crescimento e até 
diminuição de mercado. 
O histórico da defasagem nas últimas pesquisas (veja tabela) 
costuma trazer números maiores no início do ano e uma 
diminuição ao seu término. De acordo com o presidente da 
NTC&Logística, José Hélio Fernandes, isso se dá até pela 
conscientização do empresário após a primeira divulgação. 
“Sempre reforçamos a importância da participação do 
empresário em eventos como o Conet para que possa se informar 
sobre as taxas que merecem atenção na hora de gerenciar os 
negócios. Sabemos que o trabalho da entidade faz diferença, 
até mesmo pelos números da defasagem, que se modificam no 
decorrer do ano com mais conscientização. Por isso, também, 
a decisão de trabalharmos um evento logo no primeiro mês de 
2016”, comenta Fernandes.

A defasagem no frete tem sua origem tanto no acúmulo das 
defasagens ao longo dos anos quanto na inflação dos insumos 
que compõem os custos, com o combustível e a mão de obra 
liderando o ranking. Fora isso, o desconhecimento de todos 
os custos que devem ser considerados no cálculo também 
pesa na conta, de acordo com a pesquisa, por exemplo, 68,4% 
dos transportadores de carga fracionada desconhecem ou não 
cobram a TRT, Taxa de Restrição de Trânsito.

Carga fracionada e lotação
A NTC apresentou no Conet também o estudo realizado pelo 
Decope sobre a variação média do INCT-F e INCT-L (Índice 
Nacional do Custo do Transporte de Carga – Fracionada e Lotação) 
no acumulado dos meses. Enquanto o primeiro aumentou 9,46% 
em 2015, o segundo subiu 9,01% no mesmo período. 
Entre os principais insumos, o óleo diesel teve aumento 
de 13,49% nos últimos 12 meses, e o salário de motoristas 
contabilizou 9% de aumento.

Estudo feito com mais de 300 empresas do país aponta novo aumento na diferença entre fretes cobrados e custos do transporte 
rodoviário de cargas.

Histórico de Defasagem

Ano Mês Mês

Janeiro Agosto

2013 14,58% 7,54%

2014 14,98% 9,66%

2015 14,11% 10,14%

Estudo sobre custos do TRC apresentado no Conet 

D
ivulgação



FETCESP EM DESTAQUE

6 FEVEREIRO/2016

Com a presença de grande número de empresários e líderes do 
setor de transporte rodoviário de cargas, foi realizada a primeira 
edição de 2016 do Conet&Instersindical no último dia 28 de 
janeiro, na sede da NTC, em São Paulo (SP).
O presidente da NTC&Logística, José Hélio Fernandes, 
destacou o lema da entidade e a necessidade de debater 
questões do TRC. “O lema Atitude e Gestão não poderia ser 
mais apropriado para o setor do que é no momento, porque hoje 
nós discutimos nossos problemas, nós somos protagonistas e 
não fugimos do debate. E é a partir de eventos como o de hoje 
que iremos alcançar os objetivos que levantei quando entrei na 
presidência, de recuperação tarifária e de transpor barreiras e 
divisas do Brasil todo, aqui representado desde o Acre até a 
região Sul”, comentou José Hélio Fernandes. 
O vice-presidente da NTC, Urubatan Helou também contribuiu 
na abertura do evento ressaltando a importância de uma gestão 
consciente. “O lucro tem que ser a tônica do nosso trabalho 
para o desenvolvimento das nossas empresas, mas também da 
economia e da sociedade como um todo, a despeito do que quer 
que ocorra no Governo”, afirmou. 
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, comentou a situação 
de mercado. “Vivemos condições adversas na economia e 
política no Brasil exigindo muita criatividade e união dos 
empresários”, destacou. 
O presidente do Sindicato de São Paulo (Setcesp), Tayguara 
Helou, chamou atenção de todos para as questões trabalhistas 
que tem trazido muitos problemas às empresas.

Transporte de Combustíveis
O presidente do Sindicato do Rio de Janeiro (Sindicarga), 
Francesco Cupello, falou do transporte de combustíveis. O 
empresário apresentou um histórico desde o Decreto 395 de 
1938, que transformava esse transporte em serviço de utilidade 
pública, até os problemas atuais, como alta do preço do 
combustível. Cupello ressaltou ainda a importância de resgatar o 
Projeto de Lei nº 5000, que pretendia instituir a Política Nacional 
de Transporte Rodoviário de Combustíveis, mas foi arquivado, 
ou promover outro nos mesmos parâmetros. Destacou também 
as questões do vale-pedágio (bitributação por inclusão em nota 
a pedidos do embarcador) e da dificuldade que o Rio de Janeiro 
enfrenta com a tendência do frete FOB e a concorrência com 
empresas que não recolhem os tributos corretamente.

Transporte Internacional
O coordenador da Comissão Permanente de Transporte 
Internacional da NTC, Ademir Pozzani, abordou alguns assuntos 
como o Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre (Atit), 
decretos, tributação e roubo de cargas. “Nós fazemos reuniões 
mensais da Comissão com a presença de representantes da 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), do 
Ministério dos Transportes, da Polícia Rodoviária Federal 

Encontro

CONET REÚNE EMPRESÁRIOS E PROMOVE DEBATES IMPORTANTES

Urubatan Helou, vice-presidente da NTC&Logística; José Hélio Fernandes, presidente da 
NTC&Logística; e Flávio Benatti, presidente da FETCESP 

D
ivulgação

e até da Federação Nacional de Seguros Gerais, em busca de 
condições tributárias para empresas brasileiras iguais as das 
importadoras”. Ele comentou que a NTC é referência na relação 
entre os países do Mercosul, tendo mediado os interesses de 
todos em diversas ocasiões. 

Câmaras Técnicas 
Durante o Conet&Instersindical, algumas câmaras fizeram 
apresentações. O vice-presidente Extraordinário de Transporte 
de Graneis e Sólidos (Silo), Irineu Vobêto, comentou a presença 
de integrantes da Câmara Técnica do segmento de Belém, 
Fortaleza, Recife e região Sul. “A intenção da nossa Câmara é 
exatamente a de capilarizar as dificuldades do setor nas veredas 
do país e trazer para dentro da NTC, em busca de soluções”, 
comentou. Vobêto observou que o selo da Câmara está 
espalhado nos caminhões em todo país. Falou ainda da queda 
nas vendas de cimento, que no momento deixa 780 caminhões 
ociosos. Comentou ainda os constantes debates sobre domínio 
do embarcador e interesse no controle do frete CIF, demandas 
trabalhistas e homologação da tabela referencial para transporte 
de granéis sólidos. 
O representante da Câmara Técnica de Empresas do 
Transporte da Amazônia (Cetam), Hassan Murad, apresentou 
as peculiaridades da região e seus entraves significativos com 
relação a acesso. Defendeu ainda a necessidade de barreira de 
entrada e fiscalização. 
O vice-presidente extraordinário de Transporte de Carga 
Lotação na NTC, Claudio Cavol, falou sobre o segmento e 
seus paradoxos, que só serão superados com aproximação das 
entidades e pares nos debates. 
O diretor técnico da NTC, Neuto Gonçalves dos Reis, falou 
das tendências de alta, queda ou estabilidade dos insumos das 
planilhas referenciais da entidade e os novos Índices do Custo 
do Transporte. A variação para carga fracionada, o INCT-F, teve 
aumento de 9,46% em 2015, já para a carga lotação, INCT-L, 
o aumento foi de 9% no mesmo período. Entre os principais 
itens que influenciaram os indicadores estão o óleo diesel, 
com aumento de 13,49% nos últimos 12 meses, e o salário 
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de motoristas, contabilizando 9% de aumento, considerando, 
principalmente, o aumento percentual na folha de pagamento 
de 1% para 1,5%. 
O assessor técnico da NTC, Lauro Valdivia, apresentou o 
resultado da pesquisa realizada com mais de 300 empresas e a 
definição da defasagem do frete em 12,9%. Reforçou também 
que quando se fala em queda no faturamento das empresas 
nas pesquisas, não foram consideradas aquelas que fecharam 
as portas em 2015. “Evidentemente que muitas empresas não 
puderam nem ao menos participar da pesquisa, por terem 
fechado no final do ano de 2015, ou seja, representariam 100% 
de queda no faturamento. Então esse cálculo refere-se apenas 
àquelas que responderam”, comentou.

Intersindical 
Na primeira palestra da Intersindical, o gerente do banco 
Volkswagen, Rodrigo Weber, apresentou uma oportunidade de 
redução de custos para os empresários através das condições do 
Leasing Operacional MAN.
Na palestra sobre alteração da Lei 11.442/2007, o advogado 
Marcos Aurélio Ribeiro, diretor jurídico da NTC, apresentou 
um conjunto de sugestões. “A NTC acredita que o que hoje se 
discute na Câmara dos Deputados como Marco Regulatório 
é o que a Lei 11.442 representou em 2007, já que trata da 
regulamentação do setor. Agora, aproveitando a criação 
da Comissão que discute o tema da Câmara pretendemos 
desenvolver nossa proposta de atualização e aprimoramento da 
Lei, com revisão de alguns dispositivos, como por exemplo, a 
contratação obrigatória do seguro que hoje gera uma celeuma 
muito grande. Nesse quesito, queremos defender a criação de 
um seguro obrigatório cobrindo o roubo de carga e que essa 
contratação seja feita exclusivamente pelo transportador”, 
comentou. Ribeiro acrescentou que se trata de um processo 
demorado para chegar à formatação final da proposta. Entre os 
itens citados estão a responsabilidade do embarcador a respeito 
do pagamento do frete, a inclusão do transporte de cargas em 
veículo próprio e atividades de cooperativas e agenciadores 
de carga.
Ainda na intersindical, o assessor jurídico do Sindicato de 
Pernambuco (Setcepe), Bruno Monteiro, apresentou mensagens 
positivas sobre crédito tributário. A primeira delas refere-se à 
causa ganha pelo Sindicato para que os transportadores que 
tiverem empresas ou filiais em Pernambuco possam receber 
retroativamente 8,29% de tudo que se pagou no INSS por ocasião 
da contratação de autônomo, desde 03 de abril de 2005, o que 
representaria 132 meses de cálculo. Monteiro ainda destacou 
que todos têm direito de acessar o sistema que fornece extratos 
de possíveis créditos alocados nos bancos de dados da Receita 
Federal do Brasil (Sincor), mas que pouco ou nada se divulga 
aos empresários. Isso significa que é possível que as empresas 
tenham crédito para receber por qualquer tipo de equívoco da 
própria Receita ou de recolhimento indevido.
O presidente da Fetransul, Paulo Vicente Caleffi, alertou para 

os cuidados que todos devem ter na contratação da Telemetria. 
Observou que o recurso é muito positivo para o controle da 
empresa, mas que não se pode permitir que tal controle seja 
usurpado por terceiros. 
A gerente do departamento jurídico da NTC, Gildete 
Menezes, representou Vander Francisco Costa, vice-presidente 
extraordinário de Assuntos Tributários da NTC, e falou das 
reuniões da Comissão de Assuntos Tributários. No próximo 
encontro o grupo discutirá a Emenda Constitucional nº 87/2005 
e os resultados da Pesquisa sobre PIS/COFINS. 
O vice-presidente de Assuntos Trabalhistas e coordenador da 
Comissão de Assuntos Trabalhistas, Roberto Mira Junior, falou 
das atividades do grupo que incluem debate sobre exames 
toxicológicos, telemetria, terceirização e Lei nº 13.103/2015. 

Encerramento
Finalizando o evento, José Hélio Fernandes, presidente da NTC, 
falou da felicidade em ver o número de empresários presentes. 
Reforçou que era necessário que o ano começasse já em ritmo 
acelerado com a sinalização do que deve ser feito adiante. Fez 
um convite para o XVI Seminário Brasileiro do TRC, marcado 
para o próximo dia 30 de março e um apelo. “Trabalhemos 
juntos! Com críticas e sugestões na hora certa, porque nós não 
fazemos nada sozinhos”, afirmou. O vice-presidente da NTC, 
Urubatan Helou deixou uma mensagem de otimismo apesar 
da incerteza da crise econômica e política. “Tem solução. Tem 
jeito”, comentou. 
Flávio Benatti reforçou também a importância da 
representatividade do setor com a Confederação Nacional do 
Transporte (CNT), endossando as decisões dos empresários do 
transporte no Conet. “Trata-se de um fórum qualificado e que 
nos deixa mais confiantes em levantar as bandeiras do setor”, 
afirmou Benatti. 
O evento foi uma realização da NTC com patrocínio da 
BgmRodotec, MAN Latin America, Sascar, Trade Vale, TNIX 
e Topdoctors, com apoio do Diário de S. Paulo, FETCESP e 
Setcesp. Com informações NTC&Logística.

Encontro

Grande público na primeira edição de 2016 do Conet&Instersindical 
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Jamef 
Em um ano de oscilações no mercado, a Jamef seguiu seus 
planos de investimentos em infraestrutura e tecnologia 
com o objetivo de manter o nível de qualidade de seus 
serviços. Em 2015 a empresa abriu novas filiais, em 
Divinópolis (MG) e Londrina (PR) e ampliou as filias 
Barueri (SP) e Salvador (BA), que tiveram a capacidade 
de movimentação de carga triplicada. O estado baiano 
também foi beneficiado pela parceria entre a Jamef e o 
Canal Verde, da Secretaria da Fazenda da Bahia, para 
agilizar o processo de transporte no Estado. Um dos 
pontos que a Jamef se preocupa é sua frota, investindo na 
aquisição de novos veículos, inclusive em bitrem. Também 
investiu em um novo sistema de comércio eletrônico para 
o cliente que permite ter informações mais precisas em 
relação aos dados da entrega, evoluindo e aprimorando o 
nível de integração entre o mercado consumidor crescente, 
os provedores de e-commerce e a Jamef, além de implantar 
um novo sistema de telefonia. “Estes investimentos foram 
essenciais para nos mantermos líderes na qualidade de 
serviço de transporte de cargas fracionadas. O ano foi uma 
grande lição de como reduzir custos sem perder a qualidade, 
mantendo o faturamento sem precisar canibalizar nossos 
preços”, explica o diretor comercial e marketing da Jamef, 
Paulo Nogueirão. A empresa conquistou a recertificação 
do seu modelo de gestão da qualidade conforme a norma 
ISO 9001, incluindo em seu escopo as unidades Salvador 
e Fortaleza, inauguradas em 2012. Em 2016 a empresa 
completa 53 anos no mercado e se mostra preparada para 
enfrentar o ano que não deverá ser muito diferente do 
anterior. “O ano de 2015 foi desafiador, como era de se 
esperar, no entanto, nos fortaleceu e nos preparou para 
enfrentar outros momentos difíceis que o país venha a 
passar”, afirma Nogueirão.

Ativa Logística 
Em 2015, o varejo farmacêutico faturou mais de R$ 75 
bilhões e comercializou 3,4 bilhões de unidades de 
medicamentos, volumes 14,11% e 7,38% maiores em 
comparação com o ano anterior, respectivamente, de 
acordo com dados da consultoria IMS Health. Com mil 
empresas atendidas em todo o território nacional, a 
maioria dos segmentos de medicamentos e cosméticos, a 
Ativa Logística acaba de inaugurar duas novas unidades 
operacionais próprias nas cidades de Resende (RJ) 
e Juiz de Fora (MG). Com esses dois novos centros de 
distribuição (CD), já em pleno funcionamento, a Ativa 
Logística alcança 21 unidades nos estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná. Por 
meio delas, são movimentadas mensalmente mais de 14 
mil toneladas de produtos apenas para os clientes do setor 
farmacêutico. Segundo o presidente da Ativa Logística, 
Clóvis A. Gil, a empresa aumentou seu faturamento em 

18% no ano passado. A expectativa, com as duas novas 
unidades, é crescer 15%, no mínimo. O presidente da 
Ativa Logística explica que elas vão proporcionar, entre 
outros benefícios, mais agilidade e redução no prazo de 
entrega de mercadorias, além da possibilidade de poder 
atender novas demandas de clientes da região. “No 
caso de Resende, o município foi escolhido por ser um 
dos pontos estratégicos, com um dos maiores índices de 
desenvolvimento regional. Além disso, neste ano deve ser 
inaugurado na cidade um polo têxtil com várias empresas, 
as quais vão exigir apoio logístico para o transporte da 
sua produção”, destaca o presidente da Ativa Logística. 
O novo CD no município fluminense também facilita as 
operações de entrega de mercadorias para Raia Drogasil. 
A unidade de Juiz de Fora vai ampliar as possibilidades 
de adoção de rotas alternativas, permitindo a redução 
dos prazos das entregas para os municípios no Norte de 
Minas Gerais.

UPS 
A UPS (NYSE:UPS) anunciou os lucros diluídos 
ajustados por ação no quarto trimestre de 2015 de US$ 
1,57, um aumento de 26% em relação aos resultados 
do quarto trimestre de 2014. Os três segmentos de 
negócios aumentaram as margens operacionais e geraram 
crescimento de lucro operacional de dois dígitos. Para 
o ano inteiro, a UPS registrou lucro diluído por ação 
ajustado de US$ 5,43, um aumento de 14% em relação 
aos resultados ajustados de 2014. Foram incluídos nestes 
resultados vários créditos fiscais que aumentaram os 
lucros por ação em cerca de US$ 0,07 para o trimestre e 
um total de US$ 0,10 para 2015. A receita total no quarto 
trimestre aumentou ligeiramente para US$ 16,1 bilhões. 
O crescimento da receita foi retardado por conversões de 
moeda e sobretaxas de combustíveis mais baixas. O lucro 
diluído por ação para 2015 foi de US$ 5,35, enquanto em 
2014 ficou em US$ 3,28. No quarto trimestre, o lucro 
diluído GAAP por ação foi de US$ 1,48 em comparação 
com o lucro diluído por ação para o quarto trimestre de 
2014 de US$ 0,49. Os resultados do quarto trimestre 
de 2015 incluem US$ 79 milhões de encargo non-cash, 
a valor de mercado após impostos, para reconhecer os 
retornos dos ativos mais baixos do que o previsto que 
foram um pouco compensados por uma taxa de desconto 
superior. No período do ano anterior, a empresa informou 
encargos non-cash, após os impostos, de US$ 692 milhões, 
relativos a encargos de pensão a valor de mercado e a 
transferência de certas responsabilidades de cuidados 
de saúde. A UPS entregou 1,3 bilhão de pacotes durante 
o quarto trimestre, um aumento de 1,8% em relação ao 
mesmo período do ano passado. Para o ano civil de 2015, 
a empresa entregou 4,7 bilhões de pacotes, um aumento de 
2,1% sobre 2014. A empresa pagou dividendos de US $ 2,5 
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bilhões, um aumento de 9,0% por ação em relação ao ano 
anterior. A UPS também recomprou 27 milhões de ações 
por aproximadamente US$ 2,7 bilhões.

Matheus Transportes 
A Matheus Transportes Rodoviários, da região de 
São Gabriel do Oeste (MS), acaba de comprar seis 
unidades do extrapesado XF105, os primeiros DAF em 
sua frota. Os caminhões têm configuração 6x4, motor 
PACCAR MX 12,9 litros de 460 cv e cabine Space. 
As unidades terão aplicação rodotrem, exclusivamente 
para transporte de grãos. A comercialização foi feita 
pela Caiobá Trucks, de Campo Grande (MS), área sob 
a responsabilidade do gerente regional de vendas da 
DAF, Gustavo Novicki. “Este é mais um exemplo de 
cliente que decidiu comprar um DAF depois de testá-lo 
na operação da sua frota”.

IBEX Logística 
A IBEX Logística acaba de associar-se ao E-Commerce 
Brasil, um projeto de atuação nacional que tem por 
objetivo fomentar o mercado de comércio eletrônico no 
país. Com fórum de discussões e networking no setor, o 
E- Commerce Brasil ancora desde diferentes workshops 
e congressos até a edição de publicações específicas 
para o setor de comércio eletrônico. A IBEX Logística 
foi criada no final do ano passado para atuar na área 
de armazenagem e logística para os pequenos e médios 
empreendedores. Com a criação dessa nova área, a IBEX 
Brasil passa a ser um fornecedor full service no transporte 
rodoviário porta a porta. Há cinco anos, a empresa já 
atua no transporte e logística para grandes varejistas, nas 
regiões Sudeste e Centro Oeste do Brasil. “Com times 
altamente especializados nessas duas áreas, a IBEX 
Brasil potencializará os recursos e todo o conhecimento 
adquiridos nesses anos para levar ao mercado soluções 
completas, com flexibilidade, customização e inteligência 
de mercado para qualquer perfil de cliente”, define 
Washington Moura, presidente da IBEX.

Transamigos 
A Transamigos Serviços de Engenharia e Mineração 
adquiriu recentemente 14 caminhões basculantes da linha 
Mercedes-Benz, sendo dez unidades do modelo Axor 
4144 6x4 e quatro unidades do Axor 3131 6x4. “Com 
essa aquisição, ampliamos nossa frota para 96 caminhões, 
contando agora com 30 unidades do Axor 4144 e quatro do 
Axor 3131”, afirma José Jerônimo Figueiredo, presidente 
da Transamigos. “Mais de um terço da frota são da marca 
Mercedes-Benz e todos da linha Axor, veículos que 
sempre nos proporcionaram uma experiência positiva de 
produtividade e robustez nas nossas operações”. Os novos 
basculantes Axor estão sendo utilizados pela Transamigos 

em serviços de terraplenagem e mineração, bem como 
em serviços de usinas siderúrgicas. Operam atualmente 
nas cidades de Paracatu, no noroeste de Minas Gerais, e 
Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

TruckPad 
A parceria entre a empresa global de pesquisa Ipsos 
e o TruckPad, aplicativo de celular que conecta o 
caminhoneiro à carga, permitirá pesquisar motoristas 
de caminhão por meio do smartphone e conhecer 
desde as rotas mais utilizadas aos hábitos de consumo 
desses profissionais, inclusive regionalmente, graças 
a recursos de geo-localização. O aplicativo TruckPad, 
propriedade de empresa homônima, permite que os 
motoristas relacionem ofertas de fretes na região em 
que se encontram e fechem negócios diretamente com 
o solicitante. Em dezembro, R$ 1,5 bilhão em frete foi 
lançado na plataforma, de acordo com a companhia 
proprietária da plataforma. Por meio deste mesmo 
aplicativo, os motoristas receberão convites da Ipsos para 
participar de pesquisas e poderão acessar os questionários 
dos estudos através de seus celulares. A Ipsos é hoje 
líder de pesquisa no setor automotivo no Brasil e, 
com a metodologia mobile de estudo, planeja otimizar 
recursos e gerar insights mais detalhados para diversos 
setores como transportadoras, montadoras, empresas 
de autopeças, pneus e seguradoras. Segundo o diretor 
da Ipsos Loyalt, Fernando Deotti, com esta parceria, 
nenhuma outra empresa de pesquisa chegará ao público 
caminhoneiro como a Ipsos. A pesquisa online também 
propiciará rapidez, dados em tempo real e menor custo. 
A TruckPad, por meio de sua plataforma de marketing 
digital RoadDrivers, permite que fornecedores do setor 
automotivo tenham um canal direto de relacionamento 
com os caminhoneiros, criando novas oportunidades 
de venda de produtos e serviços. O RoadDrivers já é 
usado por empresas como Visa, GoodYear e Volkswagen. 
“Agora, em parceria com a Ipsos, os fornecedores do 
setor poderão, além de se relacionar com o caminhoneiro, 
conhecer mais a fundo o setor e os caminhoneiros”, 
explica Carlos Mira, CEO da TruckPad. De acordo com 
Deotti, a Ipsos viu uma oportunidade no alto nível de 
conectividade entre caminhoneiros. “É importante 
ressaltar que o perfil do caminhoneiro de hoje é bem 
diferente daquele estereótipo do homem simples, de 
pouca instrução que fica meses sem falar com a família. 
O que temos hoje nas estradas são veículos bastante 
sofisticados, dirigidos por profissionais qualificados 
que utilizam a internet intensamente, como ferramenta 
de trabalho e como meio de comunicação contínua com 
sua família. Identificamos este potencial e vamos em 
frente para conhecer bem melhor estes profissionais”, 
explica Deotti.
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Sest Senat Vila Jaguara

FETCESP EM DESTAQUE

UNIDADE INTENSIFICA OFERTA DE TREINAMENTOS GRATUITOS

ATIVIDADES PARA MARCAR O DIA INTERNACIONAL DA MULHER

SAÚDE: O MELHOR TRATAMENTO É A PREVENÇÃO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

O Sest Senat Vila Jaguara intensifica os treinamentos com temas 
diferenciados e gratuitos para o trabalhador e empresa. Em 
janeiro foram atendidos 150 profissionais nos cursos de Seleção 
por Competência, Redação Técnica, Liderança, Excelência 
no Atendimento a Clientes Internos e Externos e Metrologia. 
Para os próximos meses, a Unidade desenvolverá outros temas 
como Didático Pedagógico para Instrutores/Monitores, Como 
Falar Melhor e Excel Básico e Intermediário, entre outros 
relacionados ao Desenvolvimento de Liderança. Os interessados 
em receber mais informações podem solicitar através do e-mail 
wanderleysantos@sestsenat.org.br.

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, em 8 de 
março, a Unidade Vila Jaguara realizará um café da manhã com 
distribuição de brindes. Na palestra programada com o apoio do 
Grupo Saúde e Vida será abordado o tema Medicina Preventiva 
destacando a melhoria da qualidade de vida, dentro e fora do 
trabalho, a conscientização, educação e informações sobre a 

saúde (DSTs, aborto x planejamento familiar) e a influência 
do uso de drogas lícitas (álcool e fumo). Na mesma data a 
psicóloga da Unidade Dra. Fernanda Bilotta fará palestras em 
algumas empresas sobre a valorização da mulher na sociedade, 
abordando a importância da mulher esposa, mãe, trabalhadora e 
gestora da família. 

A Unidade Vila Jaguara oferece gratuitamente aos trabalhadores 
de transporte e seus dependentes consultas e tratamentos em 
fisioterapia, psicologia e nutrição e alguns procedimentos 
básicos em odontologia (restaurações, extrações, limpeza, 
aplicação de flúor e selante). Para os atendimentos especializados 
como endodontia (tratamento de canal), ortodontia (aparelhos) e 
cirurgia odontológica são cobrados valores abaixo do mercado. 
O padrão de atendimento é personalizado, com agendamento 

prévio, tecnologia e profissionais atualizados. A diretora 
da Unidade Vila Jaguara, Francisca Biagioni, lembra que o 
melhor tratamento é a prevenção e sugere o agendamento de 
consultas. Mais informações gerais através do e-mail luz@
sestsenat.org.br. Para assuntos da área da saúde, utilizar o e-mail 
elzabaptista@sestsenat.org.br. Para atividades de esporte e lazer 
acessar carlosforti@sestsenat.org.br e para temas de cultura 
paulomoraes@sestsenat.org.br. 

- Dentistas: Segunda as sexta-feiras, das 8h às 17h.
- Fisioterapia: Segunda a quarta-feiras, das 8h às 17h. Quinta-
feira, das 8h às 13h. Sexta-feira, das 12h às 17h. 
- Nutrição: Terça e quinta-feiras, das 7h30 às 11h30 e das 

12h30 às 16h30. Sexta-feira, das 8h às 12h. 
- Psicologia: Segunda, terça, quinta e sexta-feiras, das 9h às 
13h30. Quarta-feira, das 12h às 16h. 

Formação de Condutores de Veículos de Cargas 

Indivisíveis (50h): dias 12, 19, 26/3, 2 e 9/4; dias 17, 18, 22, 

23, 24 e 29/3.

Formação de Condutores de Veículos Escolares (50h): 

dias 5, 12, 19, 26/3 e 2/4.

Formação de Condutores de Veículos de Produtos 

Perigosos - Mopp (50h): dias 3, 4, 8, 9,10 e 11/3. 

Formação de Condutores de Veículos de Passageiros 

(50h): dias 1, 2, 3, 4, 8 e 9/3. 

Reciclagem de Condutores de Veículos de Produtos Perigosos 

- Mopp (16h): dias12 e 19/3; dias 15, 16, 17 e 18/3 (tarde).

Reciclagem de Condutores de Veículos de Transporte 

de Passageiros (16h): dias 3 e 4/3; dias 5 e 12/3.

Formação para Operador de Empilhadeira (24h): dias 7, 

8 e 9/3.

Atende (8h): dia 4/3; 19/3.

Manobra de Carreta (8h): dias 1 e 2/3.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS / MARÇO DE 2016

10

Informações e inscrições: telefone (11) 3623-1300 /1313 e 1316

FEVEREIRO/2016

Treinamentos gratuitos em janeiro para 150 trabalhadores

D
ivulgação



Participe do Programa
Ambiental do Transporte

Serviços

Unidades móveis:
FETCESP - São Paulo - Telefone: (11) 2632-1022
SETRANS -  ABCD - Telefone: (11) 4330-4800
SINDICAMP - Campinas - Telefone: (19) 3781-6200
SETCARP - São José do Rio Preto - Telefone:(17) 3232-1488
SETCARSO - Sorocaba - Telefone: (15) 3234-3430

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

rodoviário de cargas

 Aferição veicular com o aparelho opacímetro

Selo Despoluir para os veículos aprovados 

Visita na empresa com hora marcada
Reconhecido para o Sistema de Avaliação de 

Segurança, Saúde, Meio Ambiente
e Qualidade (Sassmaq)

Coordenação Nacional
CNT (Confederação Nacional do Transporte) 

SEST SENAT

Despoluir no TRC em São Paulo
Coordenação: FETCESP



Precisa contratar Carreteiros ‘terceiros’ para sua operação?

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

MAIS DE350.000Caminhoneirosjá usam nossoaplicativo, todosos dias!

VEJA COMO É FÁCIL:

AGILIDADE E RAPIDEZ SEGURANÇA COMPARTILHAMENTO 
DE LOCALIZAÇÃO

ECONOMIA

O Aplicativo que Conecta o Caminhoneiro à Carga

Para saber mais, fale com a gente

www.TruckPad.com.br

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

Oferecimento

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

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

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

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

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

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