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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

Iniciamos o ano com a expectativa renovada principalmente com 

algumas medidas do governo federal. Muitas são polêmicas e mexem 

com interesses diversos, mas que precisam ser debatidas e aprovadas.  

Neste contexto destaco a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 

do teto dos gastos públicos, apresentada pelo executivo e aprovada 

pelo legislativo, que é um importante instrumento para o equilíbrio 

econômico, inclusive nos estados e municípios. 

O projeto de lei sobre a legislação trabalhista, que tramita na Câmara 

dos Deputados, traz algumas mudanças importantes, como prevalecer o 

negociado sobre o legislado.  Ou seja, passa a reconhecer juridicamente 

os acordos firmados nas convenções coletivas de trabalho entre 
empresas e trabalhadores. Criando uma maior segurança jurídica nesta 

área para todos. Da mesma forma encontra-se a reforma da previdência 

social. 

São projetos importantes lançados pelo executivo para conquistar 

credibilidade no mercado e atrair investimentos, mas precisam do apoio 

do Congresso Nacional. Do contrário não trará o retorno almejado. O 

legislativo precisa fazer a sua parte visando o interesse da sociedade e 

contribuir para uma maior segurança jurídica no mercado para fomentar 

novos negócios, gerar empregos e renda. 

Sabemos que ainda vamos conviver com oscilações tanto na economia 
quanto na política no país. Daí a necessidade de empresários e 

executivos do TRC ficarem atentos para as questões tarifárias. Os 
insumos do setor sofrem reajustes que precisam ser contemplados 

nas planilhas de custos para garantir a sobrevivência da empresa 

neste momento adverso e chegar a melhores momentos, que em breve 

virão. Importante acompanhar os estudos e pesquisas divulgados pelas 

entidades sindicais do setor nesta área para melhores tomadas de 

decisões junto aos clientes.
O primeiro estudo estatístico da defasagem de fretes deste ano será 

apresentado pela NTC&Logística, durante o Conet&Intersindical, 

em fevereiro, na cidade Rio Quente (GO). No evento ainda podemos 

apresentar as preocupações e propostas e discutir melhorias para o 
transporte rodoviário de cargas.  

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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SEGURANÇA JURÍDICA PARA ATRAIR 
INVESTIMENTOS
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A Unidade Parque Novo Mundo recebe matrículas de 
jovens aprendizes das empresas de transportes, que 
serão contratados a partir de março de 2017. Os cursos 
disponíveis são Assistente Administrativo em Transportes 
(1.280h); Assistente de Logística em Transportes (1.200h) 

A Unidade Parque Novo Mundo promove diversos temas 
de palestras de duas horas nas empresas de transportes. 
Os temas disponíveis são: Lei do Motorista Profissional; 
Legislação Básica para o Transporte de Cargas; Novas 
Tecnologias para o Setor de Transporte; Direção Preventiva; 
Empregabilidade e Valorização do Motorista Profissional; 
Arrumação no Transporte de Cargas; Conhecendo o 

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 

11/2, das 8h15 às 16h45; 24/2, das 8h15 ás 16h45. 
Atende (8h): dia 1/2, das 8h15 às 16h45; dia 10/2, das 
8h125 às 16h45.

Formação Operador Empilhadeira (28h): de 1 a 3/2, das 

8h15 às 16h45.

Atualização Operador Empilhadeira (8h): dia 4/2, das 

8h15 às 16h45; dia 24/2, das 8h15 às 16h45.  
Manuseio de Cargas Perigosas (12h): dias 7 e 8/2, das 

8h15 às 14h15.

Noções de Qualidade no Atendimento ao Cliente (4h): 
dia 11/2, das 8h15 às 11h45.

Noções de Desenvolvimento e Liderança (4h): dia 4/2, 

das 8h15 às 11h45.

Ajudante de Carga e Descarga de Mercadorias (8h): dia 

11/2, das 8h15 às 16h45.

Noções de Gestão de Pneus (4h): dia 18/2, das 8h15 às 

11h55.

Olho Vivo na Estrada (6h): dia 11/2, das 8h15 às 14h45.

Treinamento e Orientação para Motorista de Táxi 
(46h): dias 10, 13, 14, 15 e 16/2, das 8h15 às 17h45.

Especializado Motofretista (30h): dias 13, 14, 16 a 18/2, 

das 8h15 às 14h45. 

Formação Mopp (50h): dias 4, 5, 11, 12, 18 e 19/2, das 

8h15 às 17h20; dias 2, 3, 7 a 10, das 8h15 às 17h20
Atualização MOPP (16h): dias 4 e 5/2 das 8h15 às 

16h45; dias 21 e 22/2, das 8h15 às 16h45.
Formação Escolar (50h): dias 18, 19, 25/2, 4, 5 e 11/3, 

das 8h15 às 17h20.

Formação Coletivo (50h): dias 11, 12, 18, 19 e 25/2, das 

8h às 18h; dias 14 a 17, 20 e 21/2, das 8h15 às 17h20.
Atualização Coletivo (16): dias 11 e 12/2, das 8h15 às 16h45.

Formação Emergência (50h): dias 8 a 10, 13 a 15/2, das 

8h15 às 17h20.

Atualização Emergência (16h): dias 23 e 24/2, das 8h15 

às 16h45.

Transporte de Cargas Indivisíveis (50h):  dde 20 a 25/2, 

das 8h15 às 17h20

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

JANEIRO/2017

MATRÍCULAS ABERTAS PARA TURMAS DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

UNIDADE DESENVOLVE PALESTRAS NAS EMPRESAS

e Mecânico de Veículos Automotores a Diesel (1.280h). 
O prazo máximo para realizar as matrículas é até o 
próximo dia 15 de fevereiro. Mais informações com 
Solange: telefone (11) 2207-8840, ramal 836; e-mail  
solangeprimo@sestsenat.org.br . 

Transporte de Passageiros; Conhecendo o Transporte de 
Cargas; Segurança no Transporte de Produtos Perigosos; 
Planejamento de Rotas de Motociclistas; Manutenção 
Básica de Veículos Pesados; Educação no Trânsito; 
Como Manter sua Empregabilidade e Primeiros 
Socorros. Mais informações telefone (11) 2207- 8840, 
ramal 836.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA AULAS DE PILATES E TÊNIS DE MESA
Após um breve recesso, a Unidade Parque Novo Mundo reinicia 
as aulas de pilates e de tênis de mesa. São vários horários 

disponíveis para facilitar o acesso dos interessados.  Mais 
informações: telefone (11) 2207-8840, ramais 831, 808 e 817.
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ELEIÇÕES SINDICAIS

EMPRESÁRIO CARLOS HUMBERTO MONASSI ASSUME PRESIDÊNCIA DO SINDETRANS

EMPRESÁRIO JOSÉ ALBERTO PANZAN É REELEITO PRESIDENTE DO SINDICAMP

O empresário Carlos Humberto Monassi assumiu a 
presidência do Sindicato das Empresas de Transporte de 
Cargas de Ribeirão Preto e Região (Sindetrans), em janeiro.  
O principal objetivo dele é desenvolver um trabalho para 
a integração regional do setor de transportes de cargas, 
representando as diversas empresas da base territorial 
do Sindicato. Monassi ainda destacou a importância da 
renovação dos integrantes da diretoria. Segundo o novo 

O empresário José Alberto Panzan assume mais um mandato 
de três anos, na presidência do Sindicato das Empresas de 
Transportes de Cargas de Campinas e Região  (Sindicamp). 
Bastante dinâmico, o executivo está otimista. “Posso 
contribuir ainda mais com o setor. Além de continuar com 
as ações que desenvolvemos, com sucesso, analisamos novas 
parcerias e serviços, como assessoria contábil e fiscal, para 
atender o pequeno empresário que não tem conhecimento da 

estatuto da entidade o atual mandato será de dois anos e os 
seguintes a cada três anos. O ex-presidente do Sindicato, 
Ivanildo Clemente Ribeiro desejou sucesso e prosperidade 
a nova diretoria. 
Com mandato para o biênio 2017 e 2018 a nova diretoria 
do Sindetrans está formada por: Carlos Humberto Monassi, 
presidente (Rodoviário Veiga Ltda, Ribeirão Preto); João 
Bráz Naves, 1º vice-presidente (RTE Rodonaves Transportes 
e Encomendas Ltda, Ribeirão Preto); Roberto Zampini, 
2º vice-presidente (Transportes Imediato Ltda, Ribeirão 
Preto); Aluízio Serafim Aguetoni (Aguetoni Transportes 
Ltda, Guaíra) e Humberto Restini, (RDR Transportes 
Ltda, Ribeirão Preto) secretários; José Machado Diniz 
Neto (Itaobi Transportes Ltda, Jardinópolis) e Marcos 
Henrique Barbarelli financeiros (Rodoghel Transportes 
Ltda, Orlândia). Conselho Fiscal - titulares: Urubatan Helou 
(Braspress Transportes Urgentes Ltda, Ribeirão Preto); Elmar 
Jânio Martendal (Rodomacro Transportes Rodoviários Ltda, 
Ribeirão Preto) e Edenir Delefrati (Transportadora Delefrati 
Ltda,Orlândia). Suplentes: Júlio César Cunha (Transmob 
Transportes Ltda, Bebedouro); Dinamérico Serafim Aguitoni 
(Rodotac Transportes Ltda, Guaíra) e Paulo César Vantini 
(Expresso Rodo Jaboti Ltda, Jaboticabal).

legislação no TRC”, informa. Entre os serviços do Sindicamp 
estão assessoria jurídica trabalhista e tributária, segurança 
e recursos humanos, Comjovem e Despoluir, entre outros.  
Para o Programa Inovação, Estratégia e Gestão Empresarial, 
realizado desde 2005, Panzan observa que continuará com a 
parceria com o departamento de logística da Universidade 
de Campinas (Lalt/Unicamp) para promover palestras 
diversificadas e direcionadas à gestão das empresas de 
transportes. 
Com mandato para o período de 2017 a 2019 integram 
a nova diretoria: Jose Alberto Panzan, presidente 
(Anacirema Transportes); Carlos Panzan, 1º vice-presidente 
(Transportadora Americana); Dirceu Paviotti, 2º Vice-
presidente (Transportadora Montemorense); Artur Mendes de 
Souza e (RKM Transportes) e Evandro Luis Mosca (Mosca 
Logistica) secretários; Oswaldo Vieira Caixeta Junior 
(Transac Transportes Rodoviários) e João Luiz Ferraresso 
(Transportadora Foganholi) financeiros. Conselho Fiscal: 
titulares - Luis Carlos Arnosti (Arnosti Transportes), Walter 
Antonio Darri, (Transportadora A Jacto) e Paulo Kujiraoka 
(Fenix Transportes); suplentes - Vera Lucia Perin dos Santos 
(Fast Mac Transportes), Maria Celia da Silva (Transcelestial 
Transportes)  e João Guimarães Bessa (Transjordano).

Carlos Humberto Monassi, presidente do Sindetrans

José Alberto Panzan, presidente do Sindicamp

A
rquivo

A
rquivo
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Conselheiros do Sest Senat São Paulo participaram 
da reunião ordinária, realizada no último dia 16 de 
dezembro, em São Paulo (SP), para conhecer as ações 
desenvolvidas em 2016. 
O presidente do Conselho Regional e da FETCESP, Flávio 
Benatti, informou sobre as novas normas de rodízio na 
administração em São Paulo. “Firmamos um acordo de 
gestão compartilhada até 31 de dezembro de 2018, com 
o presidente da Federação das Empresas de Transporte 
de Passageiros do Estado de São Paulo (FETPESP), 
Gerson Oger Fonseca. No momento, ele passa a exercer 
a vice-presidência do Conselho Regional e atuaremos 
em conjunto com reuniões regulares nestes dois anos”, 
explicou. 
A presidência do Sest Senat, desde o início de suas 
atividades em São Paulo,  foi da FETCESP.  “Um período 
importante de consolidação das ações da instituição e 
o novo modelo no comando é importante para todos os 
beneficiários do sistema”, avalia Benatti. 
O rodízio na gestão regional no Sest Senat está em 
implantação em todos os Conselhos do país. A medida 
foi aprovada pelos conselheiros nacionais em reunião 
realizada em setembro de 2016.
A ampliação da rede de atendimento em São Paulo foi 
outro ponto comentado por Benatti.  “Após a conclusão 
do processo de concorrência pública, foram iniciadas as 
obras das Unidades C, nas cidades de Assis, Guarujá, 

Atividades
A supervisora técnica do Sest Senat São Paulo, 
Sandra Caravieri, fez um relato das principais ações 
desenvolvidas durante 2016 no Conselho e Unidades 
paulistas. 
Ao longo do ano foram realizadas 11 reuniões com 
os gestores das Unidades para alinhar a execução 
dos serviços prestados aos trabalhadores e seus 
dependentes, respeitando-se as recomendações da 
Controladoria Geral da União (CGU). Também foram 
promovidos três workshops entre 2015 e 2016, com a 
participação do departamento executivo, coordenações, 
supervisores e gestores das unidades operacionais. Os 
encontros foram importantes e trataram de Integração 
e Desafio; Resultados e Conquistas e Compartilhando 
Experiências. “Para este ano o primeiro encontro será 
em março no workshop com o tema Consolidação das 
Mudanças”, informou Sandra.
 
Em São Paulo a supervisora Sandra fez 43 visitas 
técnicas nas Unidades Operacionais com o objetivo 
de acompanhar, monitorar e avaliar as ações 
desenvolvidas, bem como contribuir para uma melhor 
prestação de serviços.  

Limeira e Porto Ferreira. A nossa previsão é que as obras 
sejam concluídas até o final de 2017”, informou. 

VÁRIAS AÇÕES DO CONSELHO REGIONAL SEST SENAT SÃO PAULO EM 2016

Luiz Antônio da Silva, da Federação dos Taxistas Autônomos (Fetacesp); Cássio Belvise, da Federação de passageiros (FETPESP), Flávio Benatti, presidente do Conselho Regional  e da FETCESP, 
Sandra Caravieri, supervisora Sest Senat SP; Claudinei Natal Pelegrini, presidente da Federação dos Caminhoneiros (Fecam)

A
rquivo
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Projetos
Em 2016 as Unidades deram sequência aos projetos de 
Mudança de Categoria de CNH e Primeira Habilitação. 
Outra importante ação voltada aos motoristas que mobiliza 
as Unidades é a instalação de 60 Simuladores de Direção 
no país. No Estado de São Paulo estão em fase final de 
implantação os equipamentos nas Unidades de Araraquara, 
Bauru, Campinas, Guarulhos, Parque Novo Mundo, 
Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, São 
José do Rio Preto, São Vicente, Sorocaba, Taubaté e Vila 
Jaguara. A Unidade Piracicaba inaugurou a sala adaptada 
para o simulador no último dia 19 de dezembro. Em 2017 as 
Unidades de Araçatuba e Rio Claro também deverão receber o 
equipamento. “Para as unidades receberem os equipamentos 
são necessárias adaptações de salas e todas as obras estão na 
fase final de acabamento”, explicou Benatti.

As Unidades Sest Senat do País atenderam 15 mil 
profissionais em 2016 com o Projeto Saúde nas Cidades, 
que tem por objetivo integrar atividades de promoção 
da saúde e qualidade de vida nas especialidades de 
odontologia, psicologia, fisioterapia e nutrição. Assim 
foram oferecidos serviços no formato de circuito de saúde 
nos locais de trabalho dos profissionais do transporte. O 
projeto está voltado ao atendimento de taxistas, motoristas 
de ônibus e caminhões. No ano passado o projeto foi 
direcionado aos taxis tas .  Em São Paulo a  Unidade 
Vila  Jaguara desenvolveu as  ações e  regis t rou 
atendimento de cerca de 700 prof iss ionais .  

O Projeto Saúde nos Portos  foi  desenvolvido em duas 
cidades.  Em São Sebast ião,  pela  Unidade Jacareí  e , 
em Santos ,  pela  Unidade São Vicente .  As ações são 
similares  ao Projeto Saúde nas  Cidades,  mas vol tadas 
aos  t rabalhadores  que atuam em portos .

O circui to  Sest  Senat  de Caminhada e  Corr ida de Rua 
foi  real izado pela  Unidade São Vicente ,  na cidade 
de Santos ,  com a par t ic ipação de cerca de 2 mil 
pessoas.   O objet ivo é  o  de promover  e  incent ivar  a 
prát ica  de exercícios  e  buscar  a  melhoria  da saúde e 
qual idade de vida do t rabalhador  do t ransporte ,  seus 
dependentes  e  comunidade em geral .  “Para 2017 está 
mant ida a  real ização do evento na cidade de Santos  e 
também nas cidades de Piracicaba e  São José do Rio 
Preto”,  informou Sandra.

A Copa Sest  Senat  de Futebol  7  Society em São 
Paulo contou com a par t ic ipação de 14 Unidades 
Operacionais .  Após as  rodadas disputadas com as 
demais  Unidades do país ,  a  Unidade Vila  Jaguara 
f icou na semif inal  com o t ime de t rabalhadores 
da Empresa de Transportes  Rodonaves que acabou 
em quarto lugar.  A disputa  aconteceu na Unidade 
de Simões Fi lho,  na Bahia ,  com a par t ic ipação 
dos colaboradores  das  áreas  de promoção social 
das Unidades que real izaram o projeto,  a lém dos 
gestores ,  supervisores  e  direção do Sest  Senat .

Conselheiros do Sest Senat e gestores de Unidades Operacionais paulistas

A
rquivo

A
rquivo
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Columbia 
A Columbia Logística começa 2017 com uma nova 
operação de padrão internacional: o Centro de Distribuição 
de Exportação de Peças da Ford, em Simões Filho, na 
Bahia. A unidade funciona no Complexo Logístico da 
Columbia Nordeste e tem como objetivo agilizar o envio 
de itens automotivos do Brasil para sete fábricas da Ford 
no mundo. Este é o primeiro CD do Nordeste a usar 
um novo conceito de exportação de autopeças, em que 
todo o processo é feito dentro de uma área alfandegada, 
trazendo mais velocidade, controle e competitividade para 
a operação. Com uma área de 1.500 metros quadrados, 
o novo armazém conta com área de escritório e docas 
virtuais para depósito de contêineres. O CD vai receber, 
consolidar e expedir material de 20 fornecedores da região 
Nordeste e exportar para fábricas da Ford na Venezuela, 
Índia, China, Tailândia, Rússia, México e Vietnã. Com 
a globalização, as linhas que produzem os modelos Ka e 
EcoSport nesses países utilizam muitas peças fabricadas 
exclusivamente no Brasil, incluindo estampados da fábrica 
da Ford em Camaçari. A entrega será feita diretamente no 
entreposto, de onde as exportações seguem para o destino 
de saída do país, através do porto de Salvador ou, em casos 
urgentes, por aeroporto. Anteriormente, a operação de 
exportação era feita em um armazém externo, que operava 
como extensão do Complexo de Camaçari. As principais 
mudanças em relação ao sistema anterior incluem a 
realização da operação externa dentro de área alfandegada 
e a otimização de embalagens de exportação, com padrão 
global. Outros ganhos com o novo espaço são mudanças no 
controle diferenciado de inventário, retorno imediato ao 
fornecedor em caso de problemas na chegada do material e 
emissão de memorando de exportação para todas as peças.

PacíficoLog 
Consolidando sua posição no e-commerce do Brasil, a 
PacíficoLog foi agraciada, pela quarta vez consecutiva, 
com o prêmio iB2W. Graças a sua eficácia na operação 
logística no atendimento da B2W Digital, a empresa 
ganha seu reconhecimento recebendo a maior premiação 
do evento: “Campeão dos campeões”. Concorrendo 
com diversas empresas, todo o processo operacional da 
PacíficoLog foi avaliado durante o segundo semestre 
de 2016. Além disso, a empresa foi contemplada como 
Melhor Transportador Pesado e sua filial de Ji-Paraná, em 
Rondônia, ficou em primeiro lugar no ranking geral de 
bases ou filiais entregadoras em todo Brasil, concorrendo 
com mais de 300 outras unidades de diversas outras 
transportadoras. O prêmio confirma os investimentos 
constantes da PacíficoLog na equipe de operações, 
apesar do momento econômico do país, que tem afetado 
diretamente o segmento de transportes.

IBL 
A IBL Logística amplia sua atuação no Nordeste para 
atender a grande demanda da região e continuar crescendo. 
Na contramão da crise, a empresa investiu na expansão de 
sua filial de Fortaleza (CE) localizada em um dos maiores 
centros logísticos da cidade, em um condomínio fechado, 
com segurança 24 horas. A nova instalação, que comporta 
o dobro do volume anterior, também conta com duas 
áreas dedicadas e gradeadas, ambientes específicos para 
acomodação de fármacos, além de espaços refrigerados 
para mercadoria perecível. Estrutura que a torna 
completa e diferenciada no mercado, já que dispensa a 
terceirização de serviços, prática comum no segmento. 
Setores internos de gerenciamento de risco e recursos 
humanos, certificações específicas para medicamentos, 
além de autonomia de fiel depositário no estado do Ceará, 
cedido pela Secretaria da Fazenda, também estão entre 
os diferenciais da empresa, que duplicou a operação no 
estado, onde atua principalmente na logística de produtos 
farmacêuticos, eletrônicos e calçados. 

Sicredi 
O Sicredi – instituição financeira cooperativa com 
mais de 3,4 milhões de associados e com atuação em 
20 estados brasileiros – figura, novamente, no ranking 
de Valor Grandes Grupos, que apresenta a radiografia 
das 200 principais corporações em atividade no País. O 
levantamento é elaborado pelo jornal Valor Econômico. O 
Sicredi se destacou na 79ª posição entre os 200 maiores 
grupos empresariais, apresentando um crescimento de 
nove pontos em relação ao ano anterior.  A instituição 
financeira cooperativa também ocupa posições relevantes 
no setor de finanças do ranking: 14º entre os 20 maiores da 
área de Finanças; 14º lugar entre os 20 que mais cresceram 
por Receita, 11º entre os 20 maiores em Lucro Líquido, 10º 
entre os 20 melhores em Rentabilidade Patrimonial e 9º 
lugar entre os 20 maiores em Patrimônio Líquido. O Valor 
Grandes Grupos está em sua 10ª edição e traz organogramas 
completos com as participações acionárias dos 200 maiores 
grupos empresarias do País, cuja receita somada equivale 
a 50% do PIB, além de projeções e análises de especialista 
sobre quatro grandes setores: comércio, indústria, serviços 
e finanças. O porte e a solidez do Sicredi são evidenciados 
pelos resultados, que crescem a cada ano, e também 
pelos prêmios e reconhecimentos. Em 2016, a instituição 
financeira cooperativa marcou presença em mais de 
15 rankings e premiações nacionais, entre as maiores 
instituições financeiras do país, tais como Top 5 (Banco 
Central), Broadcast Projeções (Agência Estado), Melhores 
& Maiores (revista Exame), Época Negócios 360º (revista 
Época), Melhores Empresas para Você Trabalhar (revista 
Você SA) e Valor 1000 (Valor Econômico).
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CONQUISTA DO SETOR

O transporte rodoviário de cargas comemora mais um 
importante avanço em seu trabalho na busca de novas 
medidas para combater a criminalidade no setor. Desta vez 
trata-se da instalação do Comitê Gestor da Política Nacional 
de Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas, que 
ocorreu no último dia 20 de dezembro, no Ministério da 
Justiça e Cidadania.  
A atuação deste Comitê está prevista no Decreto nº 8.614/2015 
que regulamenta a Lei Complementar nº 121/2006, que 
institui a Política Nacional de Repressão ao Furto e Roubo 
de Veículos e Cargas. 
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, participou da 
posse e das primeiras reuniões do Comitê. “A expectativa 
é que ações conjuntas de repressão a criminalidade no 
transporte rodoviário de cargas sejam desencadeadas pelos 
organismos que integram este grupo”, comenta.
Na reunião do Comitê, realizada no último dia 10 de janeiro 
foram criados os seguintes grupos de trabalhos: Inteligência, 
Operacional, Legislação, Tecnologia/Sistemas.
O vice-presidente de Segurança Patrimonial da 
NTC&logística, Roberto Mira, fala sobre a atuação do Grupo. 
“Este comitê irá fortalecer a criação de um plano de ação a 
favor de práticas mais eficientes no que se refere às políticas 
e legislações sobre esse tema”, afirma Roberto Mira.

Integrantes do Comitê
Segundo a portaria 1.344, de 2 de dezembro de 2016, o 
Comitê, vinculado ao Ministério da Justiça, é presidido pelo  
Coronel Adilson Pereira de Carvalho e tem os seguintes 
integrantes:
- Rômulo Fisch de Berredo Menezes (titular) e Rodrigo 
Quintino (suplente), da Secretaria Nacional de Segurança 
Pública (SENASP);
- Luís Flávio Zampronha de Oliveira (titular) e Reneton 
Santos Pimentel Serra (suplente), do Departamento de 
Polícia Federal (DPF);

- João Francisco Ribeiro de Oliveira (titular) e Ítalo de Sousa 
Lima Machado (suplente), do Departamento de Polícia 
Rodoviária Federal (DPRF);
- Gilberto Tragancin, na qualidade de titular, e Hélica de 
Souza Máximo (suplente), da Receita Federal do Brasil;
- Rafael Alves Lourenço (titular), e André Francisco 
Umbelino de Souza MorbecK (suplente), da Superintendência 
de Seguros Privados (Susep);
- Harlany Jackson de Lima (titular) e Gabrielli Porfiria Pires 
(suplente) do Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transporte (DNIT); 
- José Aires do Amaral (titular) e Basílio Militani Neto 
(suplente) da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT); 
- Fernando Ferrazza Nardes (titular) e Diego Oliveira 
(suplente) do Ministério das Cidades - Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran).

Finalidade
Segundo o Decreto 8.614/2015, o Comitê tem por finalidade 
promover a atuação integrada de órgãos e entidades 
responsáveis pela prevenção, fiscalização e repressão ao 
furto e roubo de veículos e cargas. Tem por competência: 
coordenar a Política Nacional de Repressão ao Furto e 
Roubo de Veículos e Cargas;  formular diretrizes para 
a execução da Política Nacional de Repressão ao Furto 
e Roubo de Veículos e Cargas; estabelecer diretrizes e 
procedimentos para atuação integrada na prevenção, na 
fiscalização e na repressão ao furto e roubo de veículos e 
cargas; estabelecer padrões e procedimentos para coleta, 
análise, sistematização, atualização, interoperabilidade e 
interpretação de dados e informações relativos ao furto e 
roubo de veículos e cargas; e publicar relatórios semestrais 
com estatísticas, indicadores e análises referentes à 
prevenção, à fiscalização e à repressão ao furto e roubo de 
veículos e cargas.

Flávio Benatti, presidente da FETCESP na instalação do Comitê Gestor da Política Nacional de Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas

A
rquivo

INSTALADO COMITÊ GESTOR DA POLÍTICA NACIONAL DE REPRESSÃO AO FURTO E 
ROUBO DE VEÍCULOS E CARGAS
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S E S T S E N AT V I L A J AG U A RA

FETCESP EM DESTAQUE

SIMULADOR DE DIREÇÃO VEICULAR CHEGA À UNIDADE VILA JAGUARA

A Unidade Vila Jaguara tem mais uma ferramenta pedagógica, 
com tecnologia de ponta, com a instalação do Simulador 
de Direção Veicular. O equipamento é voltado para o 
aperfeiçoamento de motoristas de caminhão, carreta e ônibus. 
Possui um cockpit equipado com banco, controles como volante, 
pedais e painel interligados. As imagens que o condutor tem 
da via dentro do veículo virtual são projetadas em tempo real, 
com cenários criados a partir de mídias digitais (árvores, placas, 
topografia). O objetivo deste projeto é o de alcançar como 
resultado, a partir da capacitação, o aperfeiçoamento contínuo e, 
a prevenção de acidentes, contribuindo para a segurança viária. 
Os cursos oferecidos, gratuitamente, para os trabalhadores do 
transporte são os seguintes: Condução Segura e Econômica; 
Condução em Situações de Risco; Tecnologias Embarcadas no 
Veículo; Transporte de Passageiros (ônibus) e Cargas Especiais 
(caminhão) e Manobra de Veículo.

UNIDADE VILA JAGUARA INAUGURA ACADEMIA DE GINÁSTICA
A vida agitada provoca o sedentarismo nas pessoas e 
prejudica a saúde. Para contribuir com a mudança deste 
comportamento a Unidade Vila Jaguara inaugura no próximo 
dia 20 de fevereiro a academia de ginástica. A frequência 
das pessoas, neste espaço, possibilitará muito mais do que 
apenas praticar exercícios. A variedade de equipamentos 
permitirá que o aluno exercite a musculatura e trabalhe 
o alinhamento e a sustentação do corpo, melhorando a 
postura. Um importante diferencial é que aluno terá o 
tempo todo, um profissional da área de Educação Física 
para acompanhar e orientar sobre a postura correta na 
realização de exercícios adequados e necessários para a sua 
realidade. A frequência regular na academia irá melhorar 
o desempenho, o descanso e a qualidade de vida do aluno. 
Está comprovado que um condicionamento físico adequado 
beneficia o sono, a postura, a autoconfiança, a autoestima, 
o humor e as relações sociais.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS / JANEIRO DE 2017
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Informações e inscrições: telefone (11) 3623-1300 /1313 e 1316

Simulador de direção para o aperfeiçoamento de motoristas 

Academia de ginástica com vários equipamentos

A
rquivo

A
rquivo

Formação de Condutores de Veículos de Cargas 
Indivisíveis (50h): dias 15, 16, 17, 20, 21 e 22/2.

Formação de Condutores de Veículos de Produtos 
Perigosos - Mopp (50h): dias 15, 16, 17, 20, 21 e 22/2.

Formação de Condutores de Veículos de Passageiros 
(50h): ias 08, 09, 10, 13, 14 e 15/2.

Formação de Condutores de Veículos Emergência 
(50h): dias 21, 22, 23, 24/2 e 2 e 3/3.

Formação de Motofretista (30h): dias 1, 2 e 3/2.

Atualização de Condutores de Veículos de Produtos 
Perigosos - MOPP (16h): dias 02 e 03/2.

Atualização de Condutores de Veículos de Transporte 
Coletivo de Passageiros (16):  dias 9 e 10/2.

Relacionamento Interpessoal e Ética no Trabalho (4h):  
dia 15/2.

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

JANEIRO/2017



DISCUTIR MELHORIAS PARA O TRANSPORTE DE CARGAS É 
FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR!

O CONET&Intersindical chega a mais uma edição, agora no Centro-Oeste do país. Oportunidade única 
para fazer a diferença num setor tão importante para a economia brasileira.

Além das estatísticas de defasagem de fretes e dos estudos promovidos pela NTC&Logística, essa 
edição contará com um amplo debate sobre o Roubo de Cargas, em que estatísticas recentes mostram 
o crescimento exponencial no país.

O CONET&Intersindical, um dos eventos mais importantes do ano para o TRC, é a 
oportunidade ideal para tratar as questões cruciais para o transporte de cargas.

FAÇA SUA PARTE, TRAGA AS SUAS IDEIAS.

CONET&INTERSINDICAL
09 a 12 de fevereiro de 2017

Rio Quente Resorts - Hotel Turismo
Esplanada do Rio Quente, S/N, Rio Quente - GO

Saiba mais sobre o evento e 
inscreva-se

WWW.CONETNTC.COM.BR

APOIO

PATROCÍNIO

REALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO



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


