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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.

SINDE CAR
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE PORTO FERREIRA E REGIÃO

TRANSPORTES DE CARGAS DE BAURU

I
SINDICATO DAS EMPRESAS DE 
NDBRU



EDITORIAL

FETCESP EM DESTAQUE

E o debate sobre o Projeto de Lei 6787/2016, que altera a Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), tratado como minirreforma trabalhista, 

já começou na Câmara dos Deputados, através de uma comissão 

especial. Agora é o momento para a sociedade se manifestar através 

de seus parlamentares. 

Apesar do PL não ter propostas tão avançadas como o mercado 

esperava e precisa, cria importante possibilidade para o obtermos 

avanços neste tema. 

Nas entidades do TRC, a consulta às bases empresariais foi feita 

para um aprofundamento nestas questões. Na Comissão de Assuntos 

Trabalhistas (CAT), da Confederação Nacional do Transporte (CNT), 

na qual sou integrante, todos os modais (rodoviário de cargas e 

passageiros, ferroviário, aéreo, marítimo e infraestrutura) estão 

representados e empenhados para aprimorar a proposta do governo. 

Assim, estamos buscando sensibilizar os parlamentares da necessidade 

de alterações em vários itens, com sugestões para apresentar mais de 

20 emendas ao PL. Um dos temas em questão envolve a prevalência 

do negociado sobre o legislado. A proposta do governo, na prática ficou 
pouco significativa, uma vez que limita a negociação a poucos temas, 
além de não deixar muito claro que de fato o negociado prevalecerá. 

Também buscamos melhores condições para temas como parcelamento 

de férias, jornada de trabalho, banco de horas, trabalho remoto, 

remuneração por produtividade e controle de jornada de trabalho, entre 

outros itens. 

Estamos, ainda, acompanhando de perto, com apresentação de 

sugestões, a tramitação de três medidas provisórias. A MP 761 que 

altera o Programa de Proteção ao Emprego; a MP 763 que altera a lei 

do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) e a MP 765 que 

altera a remuneração de servidores públicos federais e estabelece regras 

de incorporação de gratificação de desempenho. 
Importante destacar que tais questões também foram discutidas durante 

o Conet&Intersindical, realizado pela NTC&Logística, no início de 

fevereiro. Este é um importante fórum que reúne sindicatos e federações 

do TRC do país.   

Enfim, estamos todos empenhados em obter maior segurança jurídica na 
área trabalhista para conquistar ambiente mais favorável aos negócios e 

investimentos no mercado brasileiro. 

Flávio Benatti,
Presidente da FETCESP

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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NA ÁREA TRABALHISTA
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O pedagogo e geógrafo Clézio dos Santos ensina: “Por meio de 
uma maquete é possível ter o domínio visual de todo conjunto 
espacial que é sua temática e, por ser um modelo tridimensional, 
favorece a relação entre o que é observado no terreno e no mapa”. A 
relação entre o conceito teórico e a atividade prática oferecida pela 
construção de uma maquete proporciona ao aluno a experiência 
da contextualização da aprendizagem. Por isso, a Unidade Parque 
Novo Mundo desafiou os jovens aprendizes do Curso de Assistente 
de Logística de Transporte para que reproduzissem as partes 
de um armazém através de maquetes, conforme as diretrizes de 
Layout e Organização do Armazém. Foram utilizados materiais 
reciclados como caixas de papelão, retalhos de papel e brinquedos, 
combinados com material de papelaria. O resultado foi satisfatório 
tanto na apresentação dos trabalhos, como no aprendizado. Este foi 
o trabalho de conclusão de matéria dos aprendizes das empresas VIP 
Transportes, Garibaldi, Transrefer, Meridional e Mira Transportes.  

No último dia 2 de fevereiro, a Viação Cometa, em parceria com 
a Mercedes Benz, realizou a premiação do Programa Motorista 
Super Premium 2016, nas dependências da Unidade Parque 
Novo Mundo. No Programa existem oito indicadores (economia 
de diesel, acidentes, multa, disciplina, SOS, absenteísmo, 
pontualidade e velocidade) que pontuam os top 50 melhores 
motoristas da empresa e três são selecionados. Com o patrocínio 
da Mercedes Benz, a Cometa premiou os vencedores com R$ 
5.000,00 (1º colocado); R$ 3.000,00 (2º) e R$ 2.000,00 (3º). 
Foram sorteados cinco motoristas para receber R$ 1.000,00 cada. 
Uma parceria que deu certo, por isso Sest Senat e Viação Cometa 
lançaram o Super Premium 2017 que será entregue em 2018. 

S E S T S E N AT PA RQ U E N OVO M U N D O

FETCESP EM DESTAQUE

NR - 35 Segurança no Trabalho em Altura (8h): dia 
11/3, das 8h15 às 16h45; 21/3, das 8h15 ás 16h45. 
Atendimento Especial a Pessoa com Mobilidade 
Reduzida (8h): dia 7/3, das 8h15 às 16h45. 
Operador Empilhadeira (28h): de 1 a 3/3, das 8h15 às 16h45.
Atualização Operador Empilhadeira (8h): dia 5/3, das 
8h15 às 16h45.  
Noções Gerais de Manutenção Preventiva (4h): dias 8 e 
9/3, das 18h10 às 21h50.
Noções de Gestão de Pneus (4h): dia 15/3, das 18h10 às 
21h50.
Treinamento e Orientação para Motorista de Táxi 
(46h): dias 27 a 31/3, das 8h15 às 17h45.
Taxista Amigo do Ciclista (4h): dia 6/3, das 9h às 13h.
Especializado Motofretista (30h): dias 20 a 22/3, das 8h 
às 18h.

Atualização Motofretista (10h): dias 9 e 10/3, das 8h15 
às 12h45. 
Formação Mopp (50h): dias 11, 12, 18, 19 e 26/3, das 8h 
às 18h; dias 15, 16, 17, 20, 21 e 22/3, das 8h15 às 17h20.
Atualização MOPP (16h): dias 10 e 13/3, das 8h15 às 
16h45; dias 25 e 26/3, das 8h15 às 16h45.
Formação Coletivo (50h): dias 8, 9, 10, 13, 14 e 15/3, das 
8h15 às 17h20; dias 11, 12, 18, 19 e 26/3, das 8h às 18h.
Atualização Coletivo (16): ias 18 e 19/3, das 8h15 às 16h45.
Formação Emergência (50h): dias 10, 13 a 17/3, das 
8h15 às 17h20.
Atualização Emergência (16h): dias 22 e 23/3, das 8h15 
às 16h45.
Atualização Escolar (50h): dias 20 e 23/3, das 18h10 às 21h.
Transporte de Cargas Indivisíveis (50h):  de 27 a 31/3, 
das 8h às 18h00.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS /  MARÇO DE 2017
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Informações e inscrições: telefone (11) 2207-8840; e-mail cursosnovomundo@sestsenat.org.br.

FEVEREIRO/2017

JOVENS APRENDIZES FAZEM MAQUETES DE ARMAZÉNS

PROGRAMA MOTORISTA SUPER PREMIUM, DA COMETA

O instrutor Eliel César de Farias comenta a experiência. “Como 
instrutor, pude observar a reação positiva de todos os alunos 
envolvidos e total comprometimento das equipes”. A Unidade 
Parque Novo Mundo iniciará novas turmas do Programa Jovem 
Aprendiz em março. Mais informações: Tel (11) 2207-8840 
ramal 836 com Solange.

Premiação aos três melhores motoristas da Viação Cometa 

Jovens com as maquetes de armazéns de transportadoras

A
rquivo

A
rquivo
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CONQUISTA

ARTESP ATENDE PEDIDO DA FETCESP SOBRE COBRANÇA DA EMPRESA SEM PARAR
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O diretor geral da Artesp (Agência Reguladora de Serviços 
Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo), 
Giovanni Pengue Filho, em resposta ao ofício da FETCESP, no 
qual fez denúncia de cobrança da empresa administradora do Sem 
Parar de taxa de serviço não prevista na concessão, esclareceu ter 
convocado a referida empresa, informa o presidente Flávio Benatti.
 “Após a apresentação das justificativas da empresa Sem Parar, a 
Artesp determinou a imediata suspensão da cobrança, por também 
entender se tratar de cobrança indevida e que não foi autorizada 
pela agência reguladora da concessão. Assim, a empresa Sem Parar 
assumiu o compromisso de restabelecer todos os contratos com os 
usuários e deixar de exigir a assinatura de outros com a cláusula 
de cobrança de percentual sobre o faturamento”, explica Benatti. 
Por isso, o presidente da FETCESP recomenda: “As empresas do 
TRC devem procurar a empresa Sem Parar para restabelecer os 
contratos antigos e não aceitar qualquer imposição, além de exigir 
a restituição de eventuais valores cobrados indevidamente”. A 
atuação da FETCESP foi fundamental neste processo.

Solicitação feita a Agência 
Assim que a FETCESP tomou conhecimento de que a empresa 
Sem Parar CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento 
S/A, abordava as empresas de transportes com a pretensão de 
promover, de forma unilateral, alterações no contrato,  entrou em 
contato com a Artesp.
Um ofício do presidente da FETCESP foi enviado a Artesp, 
no último dia 12 de janeiro, formalizando uma denuncia 
de tal pratica e pedindo a Artesp para coibir a conduta da 
empresa Sem Parar.
No oficio enviado a Artesp, Benatti explicou: “Ao que se saiba a 
concessão das rodovias estaduais são reguladas por contratos que 
não contemplam a possibilidade da cobrança de juros nos casos 

da utilização de sistema eletrônico de pagamento do pedágio que 
foram implantados nas rodovias estaduais como meio alternativo 
de pagamento em benefício da própria concessionária, que obtém 
evidente redução dos custos com a redução de pessoal, agilidade 
e segurança na cobrança. A terceirização da cobrança mediante 
uso do meio eletrônico não poderá ser pretexto para agravar os 
custos do pedágio para o usuário, opção que foi adotada pelas 
concessionárias ao constituírem empresa para esse fim, que foi 
habilitada por esta Agência e vem operando há longo tempo sem 
a cobrança de acréscimos sobre o valor das tarifas do pedágio a 
ser suportado pelo usuário”.
Benatti ainda argumentou: “A empresa Sem Parar alega que o 
contrato permite possa ela alterar unilateralmente a forma de 
cobrança e as condições do contrato, pelo que se acha no direito 
de cobrar juros sobre o valor da fatura, ou seja, sobre o valor da 
tarifa de pedágio onerando o usuário. Obviamente tal cláusula é 
nula de pleno direito o que poderá levar a contestação judicial 
dessa cobrança. Todavia, por se tratar de cobrança lançada sobre 
serviço concedido e sob a regulamentação e fiscalização desta 
Agência, antes de qualquer medida judicial, parece mais correto 
recorrer ao órgão regulamentador para que faça valer as regras do 
certame licitatório para impedir o enriquecimento indevido das 
empresas concessionárias, diretamente ou através e interposta 
empresa terceirizada, da qual são sócias, em detrimento do 
usuário que estará sendo obrigado a arcar com ônus não previsto 
na licitação”.
Os sindicatos filiados à FETCESP também se posicionaram 
contra a postura da empresa Sem Parar. Enquanto isso, o assessor 
jurídico da FETCESP, Marcos Aurélio Ribeiro, que representa 
a entidade na Artesp, falou com o presidente da Agência sobre 
o assunto, esclarecendo todo o processo e posicionamento da 
federação e sindicatos paulistas.

Setor contra aumento nos contratos do Sem Parar

EMPRESA SEM PARAR SE COMPROMETE EM RESTABELECER OS CONTRATOS ANTIGOS E NÃO EXIGIR
COBRANÇA DE PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO.
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CONET&INTERSINDICAL
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Com a presença de empresários e líderes do setor de transporte 
rodoviário de cargas (TRC) do Brasil, a NTC&Logística 
realizou a primeira edição do Conet&Intersindical de 2017, 
no Centro-Oeste, na cidade de Rio Quente (GO), nos dias 9 
e 10 de fevereiro. 
Vários temas foram abordados e discutidos, como defasagem 
do frete, roubo de cargas e reforma trabalhista, entre outros. 
O presidente da NTC&Logística, José Hélio Fernandes, 
destacou, na abertura do evento, a importância da reunião e 
da busca conjunta por melhorias para o setor. “Temos hoje 
aqui representados, pessoas do Brasil inteiro, e isso é muito 
importante para todos. O nosso objetivo é, basicamente, o 
mesmo: buscar solução para saber o que podemos fazer nas 
empresas com toda essa situação atual”.

Roubo de Cargas
O Conet&Intersindical debateu, no último dia 10 de fevereiro, 
o roubo de cargas no Brasil. O vice-presidente de segurança 
patrimonial da Associação Nacional de Transporte de Cargas 
(NTC&Logística), Roberto Mira, presidiu os trabalhos “Somente 
o estado de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro registram 
atualmente 20 mil roubos de cargas por ano. O crime organizado 
está cada vez mais sofisticado. Precisamos nos renovar 
constantemente para combater essa prática perversa”, disse.
Participaram dos debates, o assessor de segurança da 
NTC&Logística, Paulo Roberto de Souza; o presidente do Comitê 
Gestor da Política Nacional de Combate ao Roubo de Cargas, 
Adilson Pereiro de Carvalho; o delegado titular da Divisão de 
Combate a Crimes Patrimoniais da Polícia Federal, Luis Fernando 
Zampronha e o policial rodoviário e membro do Comitê Gestor, 
Ítalo de Souza Lima Machado. O presidente da FETCESP, Flávio 
Benatti, comenta as palestras dos integrantes do Comitê Gestor 
no evento “Todos ficaram conhecendo as ações para unificar as 
informações de órgãos e autarquias que integram o grupo. Afinal, 
apenas com informações cruzadas destas instituições a repressão 

ao roubo de cargas será mais eficiente.” Benatti tem participado 
de reuniões do Comitê, que está ligado ao Ministério da Justiça.  
O coronel Adilson Pereira falou sobre os desafios do Comitê, 
como a formalização de Acordos de Cooperação Técnica entre 
a União e os Estados; o desenvolvimento e realização de cursos 
de capacitação; elaboração de propostas legislativas de trânsito 
penal; propostas de soluções de modernização e adequação 
tecnológicas; entre outros assuntos. Baseando-se nos temas 
discutidos, Pereira concluiu: “Só a tecnologia pode trazer maior 
eficiência necessária para combater o roubo de cargas. O Comitê 
tem trabalhado nesse sentido.” 
O Inspetor Bruno Oliveira Santos, chefe de Operações de 
Inteligência da Polícia Rodoviária Federal, falou sobre o Sistema 
Alerta Brasileira para o combate no roubo de cargas: “Trata-se 
de um sistema de monitoramento e fiscalização eletrônica de 
veículos utilizando câmera com tecnologia e reconhecimento de 
caracteres. A arquitetura do sistema é totalmente integrado.” 
O engenheiro Neuto Gonçalves dos Reis, diretor técnico executivo 
da NTC&Logística, falou do Impacto de Gerenciamento de Riscos 
para as Empresas, com base em pesquisas produzidas pela NTC. 
O delegado Marcelo Aires Medeiros, adjunto da Polícia Civil 
de Goiás, apresentou o Programa Procarga Goiás, no qual a 
Secretaria da Fazenda pode cassar as inscrições estaduais em 
estabelecimentos com mercadorias roubadas. Já foram cassadas 
sete inscrições e seus representantes foram presos pela Polícia 
Civil. Integram o programa diversos órgãos estaduais, inclusive 
federais, como secretarias da Fazenda e Segurança Pública, 
Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Representa o TRC o 
presidente do Sindicato de Goiás, Paulo Afonso Lustrosa.  
A reforma trabalhista também foi debatida no evento, com a 
participação dos assessores jurídicos da NTC&Logística e da 
FETCESP, Marcos Aurélio Ribeiro e Narciso Figueiroa Júnior. Na 
questão trabalhista, Benatti, observa que o debate foi produtivo. 
“As lideranças do setor estão envolvidas para conquistar uma 
maior segurança jurídica às empresas de transportes”.

EMPRESÁRIOS DEBATEM MOMENTO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

R
ealce

Flávio Benatti, presidente da FETCESP, com lideranças do TRC no Conet&intersindical 
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PESQUISA

O resultado da pesquisa de defasagem dos fretes foi 
apresentado durante o Conet realizado no último dia 9 de 
fevereiro, em Goiás. O assessor técnico da NTC&Logística, 
Lauro Valdívia, explicou que o estudo identificou uma 
defasagem de 24,83% nos fretes de carga lotação. Para a 
carga fracionada, o número ficou em 11,77%.  
A pesquisa com os números da defasagem foi aprovada 
pelo plenário (veja a íntegra do comunicado). Destacando-
se a seguinte avaliação: “É importante destacar a existência 
de custos suportados pelas empresas e que necessitam ser 
cobrados conforme a especificidade do serviço, como é o caso 
do frete valor, GRIS – Gerenciamento de Risco, generalidades 
como a Taxa de Restrição de Trânsito – TRT, dentre outras, 
inclusive as de caráter emergencial e transitório como é o caso 
da EMEX – Emergência Excepcional criada para cobrir os 
custos decorrentes da situação de falta de segurança, escoltas 

Pesquisa nacional realizada em janeiro de 2017 pela 
NTC&Logística em colaboração com a ANTT, envolvendo 1.785 
empresas, revela uma significativa queda no faturamento do setor. 
Em 84% das empresas pesquisadas, o faturamento de 2016 caiu 
em média 19,13%. A queda maior foi para as empresas de lotação, 
nas quais atingiu 87% delas.
A pesquisa aponta alguns fatores que contribuíram para tal 
situação. Em primeiro lugar, estão os aumentos de custos, 
especialmente, as majorações nos últimos 12 meses de salários que 
chegaram a 8,72%, combustível 4,25%, despesas administrativas 
9,20%, manutenção 6,58%, veículo 5,61%, e a lavagem 8,40%.
Cite-se, em segundo lugar, a redução drástica do volume de carga, 
provocada pela grande recessão dos últimos dois anos, quando 
a queda do PIB deverá ultrapassar a casa dos 7%. A redução do 
Índice ABCR de movimento de veículos pesados pelas praças de 
pedágio, de 14,81% em relação a 2013 e 6,72% apenas em 2016, 
dá bem uma ideia dos reflexos da recessão sobre o transporte 
rodoviário de cargas.
É importante destacar a existência de custos suportados pelas 
empresas e que necessitam ser cobrados conforme a especificidade 
do serviço, como é o caso do frete valor, GRIS – Gerenciamento 
de Risco, generalidades como a Taxa de Restrição de Trânsito 
– TRT, dentre outras, inclusive as de caráter emergencial e 
transitório como é o caso da EMEX – Emergência Excepcional 
criada para cobrir os custos decorrentes da situação de falta de 
segurança, escoltas urbanas e do aumento no valor da cobertura 
securitária para as cargas nas modalidades CIF e FOB cujo 
destino seja, por exemplo, nesse momento, a cidade do Rio de 
Janeiro até que termine o estado de beligerância que a assola e, 

urbanas e do aumento no valor da cobertura securitária para 
as cargas nas modalidades CIF e FOB cujo destino seja, por 
exemplo, nesse momento, a cidade do Rio de Janeiro até que 
termine o estado de beligerância que a assola e, cuja face 
mais cruel para o transporte é o roubo de cargas”.
De acordo com uma pesquisa nacional realizada em 
janeiro deste ano pela NTC&Logística, em colaboração 
com a Agência Nacional de Transportes Terrestre (ANTT), 
houve queda no faturamento do setor. Em mais de 80% das 
empresas pesquisadas, o faturamento do último ano caiu em 
média 19,13%. Os aumentos de custos, a redução drástica 
do volume de carga, de acordo com o índice ABCR de 
movimento de veículos pesados pelas praças de pedágios, 
dentre outros fatores são apontados pela pesquisa como 
algumas das questões que contribuíram para a queda no 
faturamento do setor.

cuja face mais cruel para o transporte é o roubo de carga.
Como se não bastasse tudo isto, o setor ainda enfrenta o 
comprometimento do seu faturamento com o aumento cada vez 
maior de fretes atrasados (14,90% segundo a pesquisa).
Esta situação é insustentável, sobretudo levando-se em 
consideração as margens estreitas de lucro praticadas pelas 
empresas do setor quando a economia está em expansão e 
que acabaram comprimidas pela recessão. O ano de 2017 
promete ainda modesta recuperação na economia, muito 
embora se fale em uma safra recorde, cabendo ao empresário 
de transporte preparar-se para o crescimento que certamente 
virá nos anos seguintes.
Com relação ao frete rodoviário praticado a pesquisa aponta uma 
defasagem que já atingiu 24,83% na carga lotação e 11,77% na 
carga fracionada.
Estas defasagens foram calculadas comparando-se os valores 
das planilhas referenciais de custos da NTC&Logística, que 
não incluem impostos e margem de lucro, com os fretes médios 
praticados pelas empresas pesquisadas.
É imprescindível e urgente um realinhamento dos fretes 
praticados, acompanhado da necessária cobrança dos demais 
componentes tarifários, Frete-valor e Gris e as Generalidades 
do transporte.
Caso contrário, o País corre o risco de um grave colapso 
de uma atividade essencial para a economia e para a 
sociedade brasileiras.

Rio Quente/GO, 9 de fevereiro de 2017
Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística

DEFASAGEM DE 24,83% NOS FRETES DE CARGA LOTAÇÃO
E 11,77% NA CARGA FRACIONADA

COMUNICADO CONET SOBRE A DEFASAGEM DE FRETE
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IBL Logística
A IBL Logística anuncia investimento de R$ 6 milhões para 
lançar no mercado um novo conceito de transporte de carga. 
Trata-se de uma solução de logística com o mais alto padrão 
de segurança, composta por supercaminhões com blindagem 
nível III e moderno sistema de rastreamento.  O serviço, 
que entra em operação no primeiro trimestre de 2017, inova 
por oferecer nível de proteção superior ao encontrado no 
segmento de logística brasileiro. Além da blindagem robusta 
e completa (cabine e baú), os caminhões possuem ainda 
recursos inteligentes como fechaduras eletrônicas em todas 
as portas, duplo sistema de rastreamento, sistema de vídeo-
monitoramento, fechaduras randômicas, entre outros. Alguns 
destes veículos poderão vir também com baús refrigerados, 
excelentes para transporte de alguns medicamentos. O 
projeto da IBL tem como objetivo manter a competitividade 
da empresa no setor de logística, assegurando às indústrias 
e empresas que trabalham com produtos de altíssimo valor 
uma solução que assegure o máximo de proteção contra a 
crescente onda de roubos de cargas no país.

Aliança Navegação e Logística
Mesmo diante de um cenário recessivo em 2016, a Aliança 
Navegação e Logística finalizou o ano com um crescimento 
de 7% na cabotagem e 210 mil contêineres movimentados, o 
que significa 15 mil a mais que em 2015. Segundo Marcus 
Voloch, gerente geral de Mercosul e Cabotagem da Aliança, os 
setores que mais cresceram foram os de alimentos, químicos 
e resinas, produtos de limpeza, papelaria, embalagens e 
material de construção. Um dos destaques foi a ampliação da 
oferta de serviços no estado do Pará, a partir de investimentos 
realizados em Vila do Conde, que conta atualmente com uma 
escala semanal. “Naturalmente, cada um desses segmentos 
tem suas demandas e necessidades específicas, exigindo 
atendimento e níveis de serviço personalizados”, destaca. 
Para atender a essas demandas, a Aliança dispõe de equipes 
dedicadas que cobrem boa parte do território nacional, 
assim como sistemas desenvolvidos sob medida para as 
particularidades da cabotagem, integrando todas as peças da 
cadeia do transporte multimodal. Cerca de 70% de todo o 
volume transportado pela Aliança é na modalidade “porta”, 
ou seja, a empresa gerencia o fluxo de transporte desde a 
fábrica do embarcador até a entrega ao destinatário final. O 
índice de pontualidade nessas entregas e coletas supera os 
95%, na média nacional.

Luft Logistics 
A Luft Logistics conta com um sistema de armazenagem 
organizado de forma a oferecer aos seus clientes uma perfeita 
integração entre suprimentos, produção e distribuição, 
através das gestões estratégica, técnica e operacional. Com 
infraestrutura diferenciada e modelo de gestão avançado, a 

Luft está preparada para qualquer tipo de armazenagem, 
tanto para a indústria como para o varejo. A empresa 
atua em diversas modalidades de operações logísticas: 
convencional, distribuição direta ao PDV, amostras, 
material promocional e eventos, hospitais, consultórios, 
clínicas e home delivery. A Luft Logistics mantém a unidade 
Luft Solutions. Essa unidade de negócios é dedicada ao 
atendimento e desenvolvimento de logística especializada 
para o setor de varejo e e-commerce. Para assegurar ainda 
mais a qualidade da operação logística, a Luft aposta na 
realização de inventários rotativos e gerais, de acordo com 
a modalidade de contrato e solicitação do cliente.

Intecom Logística 
O ano de 2016 foi marcado por diversos desafios para as 
empresas brasileiras, principalmente por conta da retração 
do poder de consumo das famílias. Para a Intecom Logística 
esse cenário se transformou em oportunidade. De acordo com 
Rodrigo Boniaris, gerente comercial da Intecom Logística, 
a queda nos volumes das empresas trouxe a necessidade 
de compartilhamento de recursos, a fim de aperfeiçoar 
os custos. Com foco na redução de despesas por parte dos 
clientes, melhoria no nível de serviço e de lead times, o 
integrador logístico teve destaque no período. “Temos 
operações bastante maduras com grandes e importantes 
clientes. Nossa solidez e manutenção do nível de serviço 
foi fundamental para crescermos na crise”, esclarece. No 
decorrer do ano, a Intecom investiu em treinamento, revisão 
de processos e ampliação dos armazéns. “Em momentos de 
crise é importante canalizar os esforços nas questões que 
trazem resultado. O objetivo é não dispender energia em 
projetos que não agreguem, tomando tempo e dedicação do 
time”, indica Boniaris. Entre os segmentos que trouxeram 
novas oportunidades, o executivo destaca varejo alimentar, 
calçadista, vestuário e automotivo, setores dinâmicos da 
economia que, por conta da necessidade de revisão de 
custos, abriram concorrências e tomadas de preço. A fórmula 
utilizada pelo integrador logístico garantiu o sucesso dos 
negócios em 2016. “Focamos principalmente na garantia e 
melhoria do nível de serviço atrelado a um custo competitivo 
de servir, além de buscarmos desenvolver sistemas e técnicas 
com o objetivo de reduzir ou zerar a ruptura de estoques. 
Temos tido êxito nestas frentes que ofertamos aos clientes”, 
conclui.

Locar Guindastes e Transportes
A Locar Guindastes e Transportes Intermodais inicia o ano 
com otimismo e novos investimentos. Foram adquiridos 
quatro guindastes do modelo LTM 1250-5.1, da alemã 
Liebherr - o modelo mais moderno da categoria - com 
diferenciais técnicos que o tornam mais versátil para trabalhos 
confinados. Serão as primeiras máquinas desse tipo a serem 
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usadas no Brasil e representam um investimento de R$ 30 
milhões. A aquisição dos novos equipamentos faz parte da 
política de renovação de frota, que se manteve, mesmo em 
um período de redução de custos.  Os guindastes LTM 1250 
5.1 serão entregues em março e devem ser baseados em filiais 
do Sudeste e Nordeste. Um novo contrato firmado com a 
Vale, com duração de cinco anos, para serviços no Complexo 
de Tubarão, no Espírito Santo, também exigiu investimentos 
de R$ 15 milhões por parte da Locar. O dinheiro refere-se à 
compra de novas máquinas, como muncks (caminhões com 
equipamentos de içamento), empilhadeiras e guindastes.

Hamburg Süd 
A Hamburg Süd abriu seu primeiro escritório próprio 
no Oriente Médio. Em 1º de fevereiro, a Hamburg Süd 
Shipping LLC iniciou suas operações em Dubai (Emirados 
Árabes Unidos). A agência passa a coordenar os negócios da 
Hamburg Süd no Golfo Pérsico e assume todas as atividades 
relacionadas às operações comerciais, bem como a logística 
de contêineres do parceiro local Inchcape Shipping Services 
LLC. Tanto os embarques quanto desembaraços aduaneiros 
nos Portos de Jebel Ali e Khor Fakkan continuarão sob a 
responsabilidade da Inchcape Shipping Services. Vários 
serviços da Hamburg Süd já atendem o Oriente Médio 
por meio de empresas parceiras de navegação. A empresa 
atua fortemente na região com o transporte de cargas que 
necessitam de temperatura controlada, especialmente carnes 
e frutas provenientes da América do Sul. Como um dos 
principais armadores de contêineres refrigerados em todo 
o mundo, a Hamburg Süd reúne equipamentos de ponta e 
ampla expertise neste segmento. Ao inaugurar um escritório 
em Dubai, a Hamburg Süd poderá atender ainda melhor as 
principais demandas dos clientes do Golfo Pérsico.  

ID Logistics
A diretoria comercial da filial Brasil da multinacional 
francesa ID Logistics está sob nova gestão. O executivo 
Rodrigo Bacelar acaba de assumir o cargo. Bacelar fez 
parte por nove anos da composição inicial da operação 
brasileira do grupo ID Logistics, entre 2005 e 2014 e saiu 
para assumir a gerência comercial de um provedor logístico 
norte-americano, onde ficou por três anos. No seu retorno à 
operadora logística ID Logistics Brasil, assume a Diretoria 
Comercial, Marketing e Projetos. De acordo com Bacelar, 
o principal objetivo é manter os níveis de crescimento nos 
segmentos onde a ID Logistics já atua e conquistar novos 
clientes nos setores de Varejo, FMGC/Indústria, Indústria, 
E-Commerce, Fragrâncias e Cosméticos e Alta Tecnologia.

RTE Rodonaves
A RTE Rodonaves firma parceria com a TOTVS para o 
desenvolvimento de uma nova plataforma tecnológica 

que modernize os meios de interação da transportadora 
com clientes e fornecedores. A parceria entre as empresas 
busca ainda evoluir a plataforma de gestão da RTE 
Rodonaves, além de possibilitar ganhos de escalabilidade, 
inovar no atendimento às necessidades do mercado e ter 
sustentabilidade no crescimento de longo prazo. Segundo 
Everaldo de Araújo, diretor administrativo e de TI da 
RTE Rodonaves, a escolha pela TOTVS se deu pela 
assertividade em relação à ferramenta oferecida.

Fenatran 2017 
A 21ª edição da Fenatran – Salão Internacional do 
Transporte Rodoviário de Cargas – que acontece de 16 a 
20 de outubro deste ano, em São Paulo, deverá evidenciar 
o início da recuperação do setor, acompanhando alguns 
indicadores positivos, como o aumento da produção 
no agronegócio e o crescimento das exportações de 
caminhões e de implementos rodoviários. Esse prognóstico 
otimista é partilhado pela organizadora da Fenatran 2017, 
Reed Exhibitions Alcantara Machado, e pelas principais 
entidades que apoiam o evento, como a Anfavea (Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), Anfir 
(Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos 
Rodoviários) e NTC & Logística (Associação Nacional 
do Transporte de Cargas e Logística). O anúncio das boas 
perspectivas para o setor, apesar do fraco desempenho 
do mercado e da economia no ano passado, fez parte do 
evento de lançamento da Fenatran 2017 para expositores 
e imprensa, no último dia 17 de janeiro, no São Paulo 
Expo, local onde pela primeira vez será realizada a Feira 
(as edições anteriores aconteciam no Pavilhão de Exposição 
do Anhembi). São esperados para o evento deste ano mais 
de 60 mil visitantes, com representantes de todos os 27 
estados, além de outros países, principalmente da América 
Latina. Entre as marcas que já confirmaram participação na 
Fenatran 2017 estão DAF, MAN, Mercedes-Benz e Volvo. 
De acordo com pesquisa realizada pela Reed Exhibitions na 
última edição da Feira, 98% dos visitantes reconhecem o 
evento como o principal no setor e como a marca amplamente 
consolidada no mercado. Além disso, 86% acreditam que 
a participação na Fenatran foi importante para entender a 
movimentação do mercado atual. A Fenatran 2017 contará 
com mais de 450 marcas expostas, superior ao da última 
versão, em 2015, que ficou em 320 marcas, de acordo com 
Gustavo Binardi, diretor de Eventos da Reed Exhibitions.  
A Reed Exhibitions destacou que um dos grandes ganhos 
de qualidade da Fenatran 2017 é a produção de conteúdo 
qualificado para visitantes e expositores por meio dos 
eventos paralelos à Feira, das pesquisas de satisfação 
realizadas com metodologias próprias e das palestras 
técnicas de capacitação e aprimoramento profissional 
e de negócios.
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transporte escolar, transporte de cargas indivisíveis, taxi e 
motofrete entre outros);
Atendimento odontológico (diversas especialidades);
Fisioterapia;
Nutrição;
Psicologia; 
Oficina de teatro;
Ginástica e musculação.
Mais informações: área da saúde - telefones (11) 3623-1308 e 
3623-1309;fernandonunes@sestsenat.org.br; Cursos - telefones 
(11) 3623-1301 e 3623-1302; mayrafeitosa@sestsenat.org.br. 

S E S T S E N AT V I L A J AG U A RA

FETCESP EM DESTAQUE

SERVIÇOS GRATUITOS NA UNIDADE VILA JAGUARA

EMISSÃO DO CONDUTAX NA UNIDADE

ATENDIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS / MARÇO DE 2017

10

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

Formação de Condutores de Veículos de Cargas 
Indivisíveis (50h): dias 18, 19, 25, 26/3 e 1/4.

Formação de Condutores de Veículos de Produtos 
Perigosos - Mopp (50h): dias 8, 9, 10 13, 14 e 15/3.

Formação de Condutores de Veículos de Passageiros 
(50h): dias 08, 09, 10, 13, 14 e 15/3.

Formação de Condutores de Veículos Emergência 
(50h): dias 15, 16, 17, 20, 21 e 22/3.

Formação de Motofretista (30h): dias 29, 30 e 31/3.

Atualização de Condutores de Veículos de Produtos 
Perigosos - MOPP (16h): dias 02 e 03/3.

Atualização de Condutores de Veículos de Transporte 
Coletivo de Passageiros (16h):  dias 2 e 3/3.

Atendimento Eficaz a Cliente (8h):  dia 3/3.

Motivação e Trabalho em Equipe (8h): dia 8/2.

Metrologia (24h): dias 22, 23 e 24/3. 

FEVEREIRO/2017

A Unidade Vila Jaguara passa a oferecer aos trabalhadores do 
transporte e seus dependentes, gratuitamente, vários serviços. 
Para ter a gratuidade, é preciso que o trabalhador autônomo ou a 
empresa na qual trabalha contribua para o Sest Senat. O objetivo é 
ampliar ainda mais o acesso à qualificação profissional e serviços 
de saúde. A gratuidade, oferecida por todas as Unidade do País, é 
uma forma de garantir capacitações continuadas que contribuem 
para a permanência e a colocação no mercado de trabalho, além 
de promover a qualidade de vida e o bem-estar do profissional.
Os serviços gratuitos são os seguintes:
Cursos em geral (MOPP, coletivo de passageiros, emergência, 

A Unidade Vila Jaguara, além de ministrar o curso de táxi, 
agora emite o Condutax. Trata-se de um cadastro pessoal 
e intransferível, que habilita a pessoa a exercer o serviço 
de táxi regulamentado na cidade de São Paulo. Para 
requerer o Condutax o candidato deve apresentar original 
e cópia simples, ou cópia autenticada, dos seguintes 
documentos: RG (original e xerox); CPF (original e xerox), 
quando constar o número no RG, fica dispensada a sua 
apresentação; duas fotos tamanho 2x2; CNH profissional 
no município de São Paulo (original e xerox), não será 
aceita quando contiver a anotação Vedada atividade 
Remunerada; comprovante ou declaração de residência 
(original e xerox); Certidão de Distribuição Criminal 

Odontologia: segunda a sexta, das 8h às 17h.
Fisioterapia: segunda a quarta, das 8h às 17h; quinta, das 8h às 
13h; sexta, das 12h às 17h.
Nutrição: segunda a sexta, das 8h às 12h.

na Comarca da Capital; Certidão da Vara de Execuções 
Criminais na Comarca da Capital – DECRIM, assinalada a 
opção Certidão Positiva de Execuções Criminais (original). 
Quando houver anotação nas Certidões de Execução e/
ou Distribuição Criminal, deverá apresentar a Certidão 
de Objeto e Pé e Pé e/ou Execução Penal Explicativas 
(original); e certificado de conclusão do curso específico 
para condutores de Táxi (original e táxi). Recolher a taxa 
da prefeitura. Este serviço será realizado inicialmente 
para os alunos que fizeram o curso de táxi na unidade 
Vila Jaguara. Para os alunos contribuintes o serviço será 
gratuito, já para o não contribuinte será cobrado o valor 
de R$ 50,00.

Psicologia: segunda a quinta, das 8h às 12h. e das 13h às 18h; 
sexta, das 8h às 13 h e das 13h às 17h. 
Mais informações e agendamento: dalvanmatos@sestsenat.org.br; 
fernandonunes@sestsenat.org.br e luz@sestsenat.org.br



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



JUSTIÇA DO TRABALHO.
SAIBA COMO ENFRENTAR ESSE DESAFIO!

CURSO DIREITO DO TRABALHO 2017
Data: 04/04/2017

Horário: 8h às 17h30
Local: Golden Tulip Hotel

Endereço: Alameda Santos, 85

SOBRE O CURSO
O professor Marlos Melek traz para o curso a experiência de empregado, empregador e mais de 12 anos como Juiz Federal do 
Trabalho, abordando os temas em que as empresas mais sofrem condenações na Justiça do Trabalho.
De forma completa, o tutor discorre e debate todos os temas que compõe a relação de trabalho. Desde as obrigações pré contratu-
ais até o encerramento de contrato do trabalho e suas obrigações pós contratuais.
O curso retrata de forma clara e “sem juridiques” as armadilhas que causam tanta preocupação para quem contrata. Tornando sem 
dúvida uma ferramenta para redução do risco trabalhista nos negócios.

CONTEÚDO
Hostilidade - Princípios de Direito - Princípio de Direito Contratual -

Vínculo Empregatício I Contrato de Trabalho - Remuneração I Salário I Prêmio I Bônus I PLR - Férias - Jornada de Trabalho -
Horas Extras I Sistema de Compensação - Cargo de Confiança - Acidentes de Trabalho - Penalidades do Contrato de Trabalho - 

Vale Transporte - Terceirização - Equiparação Salarial I Acúmulo de Função I Desvio de Função - Plano de Saúde -
Revistar Empregados - Intervalo Intrajornada - Dano Moral I Assédio Sexual - Aviso Prévio - Convenção Coletiva -
Responsabilidade Pré e Pós Contrato de Trabalho - Formas de Encerrar o Contrato de Trabalho - Lei do Motorista -

Lei da Parceria - Noções de Processo

Para se inscrever nos contate através do telefone (11) 4810-4098 ou 
pelo e-mail eventos@dba-c.com e ganhe o livro “Trabalhista! E 
agora?”, por Marlos Melek.

Realização

ASSOCIADOS

Organização
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Para se inscrever nos contate através do telefone (11) 4810-4098 ou 
pelo e-mail eventos@dba-c.com e ganhe o livro “Trabalhista! E 
agora?”, por Marlos Melek.
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JUSTIÇA DO TRABALHO.
SAIBA COMO ENFRENTAR ESSE DESAFIO!

CURSO DIREITO DO TRABALHO 2017
Data: 04/04/2017

Horário: 8h às 17h30
Local: Golden Tulip Hotel

Endereço: Alameda Santos, 85
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De forma completa, o tutor discorre e debate todos os temas que compõe a relação de trabalho. Desde as obrigações pré contratu-
ais até o encerramento de contrato do trabalho e suas obrigações pós contratuais.
O curso retrata de forma clara e “sem juridiques” as armadilhas que causam tanta preocupação para quem contrata. Tornando sem 
dúvida uma ferramenta para redução do risco trabalhista nos negócios.
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