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Editorial

O novo Programa de Investimentos em Logística lançado pelo 
governo no início de junho provoca otimismo misturado com 
algumas reservas e certo ceticismo, tendo em vista o histórico de 
medidas semelhantes anunciadas em anos anteriores.
No total são esperados para os próximos anos investimentos 
de R$ 198,4 bilhões para modernizar aeroportos, rodovias, 
ferrovias e portos. Para as concessões rodoviárias estão previstos 
investimentos da ordem de R$ 66,1 bilhões. No setor ferroviário a 
expectativa do governo é de atrair investimentos de R$ 86,4 bilhões 
para cinco empreendimentos ferroviários. O setor portuário ficará 
para a segunda fase com investimentos de 37, 4 bilhões. As novas 
autorizações para a construção de Terminais de Uso Privado (TUPs) 
somam R$ 14,7 bilhões. No caso dos aeroportos os investimentos 
totalizam R$ 8,5 bilhões. Dos recursos anunciados, R$ 69 bilhões 
devem ser aplicados até 2019. O restante nos anos seguintes a 2019.
Os números apresentados são significativos, mas, ainda bastante 
insuficientes para amenizar os problemas enfrentados pelos setores 
econômicos envolvidos no transporte e logística. Segundo o Plano 
de Transporte e Logística da Confederação Nacional do Transporte 
(CNT), o Brasil precisa de investimentos de cerca de R$ 1 trilhão 
em sua infraestrutura.
O montante anunciado pelo governo é um começo para 
amenizar a deficiência nos modais de transportes que inviabiliza 
a intermodalidade. 
A nossa expectativa é que os recursos, de fato, sejam investidos para 
alavancar a economia. No entanto, fica difícil evitar comparativo 
com anúncios deste tipo feitos em outras ocasiões e que não 
trouxeram os efeitos necessários. No plano anterior a maioria dos 
projetos não saiu do papel. Esperamos que a experiência do passado 
sirva para uma melhor gestão dos processos no presente e futuro. 
Diante do atual cenário econômico nacional os setores produtivos e 
a sociedade precisam de medidas e ações efetivas que promovam a 
retomada do crescimento econômico. 
Mais uma vez, estamos mais do lado dos otimistas que têm a 
expectativa que, desta vez, a gestão pública se supere e atenda os 
anseios da sociedade atraindo investimentos para o Brasil.

Um novo plano de logística para o Brasil

ENTIDADES FILIADAS A FETCESP

EXPEDIENTE

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, 339. CEP: 
16200-000 - 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. 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: Marcelo Marques da Rocha. SINDETRAP - Sindicato das 
Empresas de Transportes de Cargas de Piracicaba. Rua Alfredo Guedes, 
1949 - 3º andar sala 301. CEP: 13416-016 Piracicaba/SP. Telefax: (19) 
3433-3304. Presidente: Salvador José Cassano. SINDECAR - Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas de Porto Ferreira e Região. 
Rua Daniel de Oliveira Carvalho, 899 - CEP13660-000 Porto Ferreira/
SP. Telefax (19) 3585-7791. Presidente André Juliani. 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: Manoel Souza 
Lima Junior. 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 2013/2015 - Presidente - Flávio 
Benatti; Vice-Presidentes - Carlos Panzan e Francisco Pelucio; Vice-
Presidentes Regionais - André Juliani, Antonio Carlos Fernandes, 
José Alberto Panzan, Ivanildo Clemente Ribeiro, Kagio Miura, Laércio 
Lourenço, Manoel Sousa Lima Junior, Marcelo Marques da Rocha, 
Munir Zugaib, Natal Antônio de Plácido, Natal Arnosti Junior, Salvador 
José Cassano, Sérgio Rubens Figuerôa Belmonte e Tiojium Metolina; 
Secretários - Romeu Natal Panzan e Edson Luis Sônego; Tesoureiros - 
Raul Elias Pinto e Antonio de Oliveira Ferreira; Membros do Conselho 
Fiscal - Ademir Pozzani, Adriano Lima Depentor, Artésio de Merlo 
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Y Moncho; Membro do Conselho Político - Antonio Luiz Leite; 
Membros do Conselho Consultivo - Altamir Filadélfi Cabral, Elza 
Lúcia Vannucci Panzan, Ezio Macedo Veronese Júnior, José Otávio 
Bigatto, Oswaldo VieiraI Caixeta Júnior, Rafael Darrigo Valente, 
Rivail Brenga e Urubatan Helou; Delegados Representantes - Flávio 
Benatti e Francisco Pelucio. Redação e Produção - Editora: Fátima 
Contardi. Projeto Gráfico e Editoração: Jurujuba Publicidade.
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Sest Senat Parque Novo Mundo

FETCESP EM DESTAQUE

Com o objetivo de melhorar o atendimento aos interessados nos 
treinamentos ministrados pelo Sest Senat Parque Novo Mundo, a 
direção altera os seus horários. As matriculas para os cursos podem 

ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e de sábado, 
das 8h às 12h. Mais informações pelo telefone (11) 2207- 8840 
ramais 835 ou 836 ou e-mail cursosnovomundo@sestsenat.org.br.

OPERADOR DE EMPILHADEIRA (24H): de 13 a 23/7 (segunda a 
quinta), das 18h às 22h.

CURSO ESPECIAL DE TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA 
MOTORISTA DE TÁXI (32): dias 18, 19, 25 e 26/7 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h; de 27 a 30/7 (segunda a quinta), das 8h às 17h; dias 6, 7, 8, 
13, 14 15 e 16/7 (segunda a sexta), das 18h às 22h.

MOBILIDADE REDUZIDA (16): dias 13 e 14/7 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h.

OPERADOR DE MUNCK (16H): dias 18, 25 e 26/7 (sábado e domingo), 
das 8h às 17h.

ARRUMAÇÃO E CONFERÊNCIA DE CARGAS (24H): de 20 a 31/7 
(segunda a sexta), das 19h às 22h.

C U R S O D E T RA N S PO RT E D E M U DA N ÇA S (32H): em agosto, 
de segunda a sexta, das 19h às 22h.

E S P E C I A L I ZA D O M OTO F R E T I S TA (30H): de 13 a 20/7 (segunda 
a quarta), das 14h às 18h50. 

M OV I M E N TAÇÃO D E T RA N S PO RT E D E P RO D U TO S 
P E R I G O S O S – M O P P (50H): de 11 a 26/7 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h30; de 13 a 24/7 (segunda a sexta), das 14h10 às 19h; de 27/7 

a 7/8 (segunda a sexta), das 8h às 12h50.

T RA N S PO RT E E M E RG Ê N C I A (50H): de 11 a 26/7 (sábados e 
domingos), das 8h às 17h30.

T RA N S PO RT E E S CO L A R (50H): dias 4, 12, 19/7, 1 e 2/8 (sábados 
e domingos), das 8h às 18h.

T RA N S PO RT E CO L E T I VO D E PA S S AG E I RO S (50H): dias 4, 
12, 19, 25 e 26/7 (sábados e domingos), das 8h às 18h; de 13 a 24/7 
(segunda a sexta), das 8h às 12h50; de 27/7 a 7/8 (segunda a sexta), das 
14h10 às 19h.

AT U A L I ZAÇÃO M O P P (16H): de 13 a 16/7 (segunda e terça), das 8h 
às 16h20; dias 4 e 11/7 (sábados), das 8h às 16h20.

AT U A L I ZAÇÃO E M E RG Ê N C I A (16H): dias 27, 28, 29 e 30/7 
(segunda e terça), das 14 às 17h40.

AT U A L I ZAÇÃO E S CO L A R (16): dias 16, 17, 20 e 21/7 (quinta a 
terça), das 8h às 12h50.

AT U A L I ZAÇÃO T RA N S PO RT E CO L E T I VO D E PA S S AG E I RO S 
(16H): dias 4 e 11 (sábado e domingo), das 8h às 16h20; de 20 a 23/7 
(segunda a quinta), das 14h às 17h40. 

Novos horários para matrículas nos cursos

Cursos gratuitos para o trabalhador em transporte

Atividades promovidas na Unidade Parque Novo Mundo na área social

Unidade lança novas atividades

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS / JULHO DE 2015

JUNHO/20154
Informações e inscrições: telefone (11) 2207-8840; e-mail cursosnovomundo@sestsenat.org.br.

Alexandre Campos (segundo da direita para a esquerda), instrutor de tênis de mesa da Unidade

Para facilitar o acesso dos trabalhadores em transporte a uma 
melhor especialização, a Unidade Parque Novo Mundo oferece 
gratuidade em diversos cursos, com carga horária de 4h. Os 
temas disponíveis são os seguintes: Direção Defensiva; Direção 
Segura e Econômica; Noções de Primeiros Socorros; Legislação 
de Trânsito; Meio Ambiente e Cidadania; Mecânica Básica; 

Logística; Atendimento a Clientes; Motivação em Vendas e 
Pilotagem Segura para Motociclistas. Os participantes receberão 
certificado ao final do curso. As empresas contribuintes para o 
Sest Senat também podem solicitar esses cursos in company. 
Mais informações pelo telefone (11) 2207-8840 ramal 809 com 
Maria Inês ou e-mail cursosnovomundo@sestsenat.org.br.

Dando continuidade a promoção de ações voltadas à área social, 
o Sest Senat Parque Novo Mundo promoveu atividades em datas 
comemorativas. No Dia Mundial sem Tabaco, em 1º de junho, 
foram ministradas palestras sobre os riscos do tabaco na vida de 

todos. No dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho, o tema 
central da palestra foi Educação Ambiental e Desenvolvimento 
Sustentável. Para o mês de julho a Unidade prepara programação 
especial para comemorar o Dia do Caminhoneiro.

No mês de junho a Unidade Parque Novo Mundo começou 
o projeto Polo Olímpico com aulas de tênis de mesa, oficina 
teatral e estúdio de pilates. O instrutor de tênis de mesa é o atleta 
Alexandre Campos que conquistou o 3º lugar na Categoria Ouro 
Federado do Campeonato Paulista Universitário, disputado no 
último dia 24 de maio.
Mais informações sobre as novas atividades e como se inscrever 
através do telefone (11) 2207-8840.

D
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Artigo

A economia brasileira não passa por um bom momento neste ano 
de 2015. Essa é uma afirmação fácil de comprovar observando 
os dados econômicos divulgados diariamente. Contudo, a atual 
situação não pode ser considerada uma surpresa, pois 2014 já 
não foi um ano dos melhores e já se ouvia de alguns empresários 
do setor de transporte que, em 2015, o setor iria sentir saudades 
de 2014.

O cenário de 2015 começou a ser desenhado no final de 2014 
quando foi anunciado aumento dos combustíveis. Já no início do 
ano veio outro (os dois reajustes do diesel somados alcançaram 
12,5%). E, não parou por ai, em seguida, houve o reajuste das 
tarifas de energia elétrica que, em alguns casos, chegou a atingir 
50%. Para piorar a situação, houve algumas manifestações de 
caminhoneiros promovendo paralisações nas rodovias no mês 
de fevereiro.

Mesmo o ano tendo se iniciado com vários aumentos de custos, 
o volume de carga transportada estava em um patamar razoável, 
pelo menos até março, quando a situação piorou bastante. 
Há relatos de queda de mais de 30% no volume de carga 
transportada em abril e maio, principalmente, para as empresas 
que atuam no transporte de produtos industriais. Apesar disso, 
há segmentos onde a situação não é tão ruim. Por exemplo, 
estima-se um aumento da safra de grãos entre 4 a 5% este ano. 
Neste caso, o problema não está no volume de carga, mas no 
frete, que ainda não atingiu um valor satisfatório, consequência 
da oferta excessiva de caminhões existente.

E, sem querer ser taxado de pessimista, mas sendo apenas 
realista, é importante que as empresas que atuam ou usam o 
transporte rodoviário de carga, entendam que as perspectivas 
não são boas. Até o final de 2015, deverá ocorrer mais pressão 
para o aumento do custo do setor. Abaixo, citam-se os principais 
deles.

Dissídio salarial
As negociações salariais já estão em curso e, apesar de não 
existir uma forte pressão para aumentos reais dos salários como 
ocorreu em anos anteriores, há de se considerar a recomposição 
da inflação ou parte dela, que está batendo em pouco mais de 
8,0% no acumulado dos 12 meses.

Essa é uma despesa que, para algumas operações, tem peso 
considerável, chegando a uma participação de quase 50% dos 
custos, sendo que em geral ela gira em torno de 20 a 30%.

Desoneração da folha
O governo está lutando para, praticamente, acabar com a 
desoneração da folha de pagamento concedida no ano passado 
para o setor. Nesse caso, se ele tiver êxito, haverá um aumento 
considerável, pois a proposta é que a alíquota que hoje está em 
1% do faturamento, passe a ser de 2,5%. A NTC vem trabalhando 
firmemente no sentido de sensibilizar o governo para o impacto 
negativo que essa medida, uma vez aprovada, trará para a atividade 
de transportes; ainda assim é um risco que precisa ser considerado.

Aumentos de combustível
Também é provável que ocorram até o final do ano mais um 
ou dois aumentos de combustível. Razões para essa conclusão 
não faltam. Basta citar apenas uma: a situação da Petrobras com 
o seu caixa baixo e as suas dívidas. O Governo já deu sinais 
claros que esse reajuste deve acontecer em breve, quando não 
quis se comprometer com os caminhoneiros por mais seis meses 
sem reajuste, durante as manifestações no início do ano. Esse 
também é um insumo cuja participação é grande nos custos das 
empresas transportadoras, em especial, nas operações onde os 
veículos tem uma quilometragem rodada alta.

Aumento da participação dos custos fixos
A maior pressão sobre os custos do transporte vem mesmo do 
“aumento” do custo fixo. Resultado da retração do mercado, cuja 
consequência é a diminuição do volume de carga transportada, 
que, junto com a impossibilidade de diminuição dos custos fixos 
na mesma proporção, provoca aumento da participação desses 
custos nas unidades transportadas, encarecendo assim o serviço 
de transporte. Há ainda, uma boa chance de que o ajuste do 
Governo imponha aumento em outros impostos e contribuições 
como PIS, COFINS e IOF entre outros.

Enfim, o ano não deve ser bom. Portanto, os empresários do 
setor devem ter o bom senso, apesar de o mercado não favorecer 
essa atitude, de trabalhar forte na valorização do seu serviço, na 
redução dos custos, eliminando os desperdícios, e no aumento 
da produtividade. É importante, neste momento, que se tome 
muito cuidado com os acertos comerciais para que esses não 
contribuam para a piora de uma situação, que já está, e tende a 
ser, muito mais complicada.

Antonio Lauro Valdivia Neto é especialista em transportes, 
engenheiro de transportes, pós-graduado e mestre em 
Administração de Empresas. Assessor técnico da Associação 
Nacional do Transporte de Cargas (NTC).

As fortes pressões sobre os custos em 2015
Por Eng. Antonio Lauro Valdivia Neto
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A FETCESP realizou com muito sucesso o II Encontro Regional 
Comjovem (Comissão de Jovens Empresários e Executivos do 
TRC) de São Paulo, no Grande Hotel Campos do Jordão, nos 
dias 21 a 23 de maio. O evento reuniu jovens empresários e 
executivos ligados aos 14 sindicatos filiados à FETCESP e 
lideranças do setor no Estado e de outras regiões do País. 
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, falou da importância 
de reunir os jovens paulistas do TRC para estimular o convívio 
e união junto com presidentes e diretores de entidades sindicais. 
A coordenadora da Comjovem, Ana Carolina F. Jarrouge, 
avaliou o Encontro. “Na minha visão novamente alcançamos 
o objetivo principal do Encontro, que é aproximar os jovens 
empresários dos líderes sindicais. É sempre uma oportunidade 
ímpar estar perto, interagir e ouvir os conselhos destes homens e 
mulheres que dedicam há anos suas vidas em prol de melhorias 
do nosso setor. Espero que esta experiência sirva de motivação 
e inspire os demais presidentes de Federações a fazer o mesmo 
e propiciar momentos como este às Comjovens de outros 
Estados. O presidente Flávio Benatti, que inclusive é patrono da 
Comjovem Nacional, está de parabéns pela iniciativa e merece 
todo reconhecimento dos jovens pelo entusiasmo e importância 
que ele dá à nossa Comissão”, observou.

No Estado de São Paulo estão instalados 10 núcleos da 
Comjovem nos sindicatos do ABC (Setrans), Araraquara 
(Setcar), Bauru (Sindbru), Campinas (Sindicamp), Santos 
(Sindisan), São Paulo (Setcesp), São Jose do Rio Preto (Setcarp), 
Sorocaba (Setcarso), Porto Ferreira (Sindecar) e Vale do Paraíba 
(Sindivapa). Também participaram do Encontro representantes 
dos núcleos de Cascavel, Maringá, Salvador e Porto Alegre.
Livro
No encontro, Flávio Benatti apresentou o livro comemorativo 
dos 25 anos da FETCESP com o título Transportando a Cultura. 
A obra de arte é uma realização da FETCESP, Scania e Bellini 
Cultural. O livro traz um capítulo sobre a FETCESP e outros 
com o desenvolvimento do transporte e sua importância na 
economia estadual e nacional. 
Atividades
No dia 22 de maio, a FETCESP fez a sua reunião de diretoria 
plena para debater questões que afetam o setor, como o roubo de 
cargas, os efeitos da nova lei do motorista no mercado e projetos 
que circulam no Congresso Nacional, como a terceirização e 
desoneração da folha de pagamento. Também foram tratados de 
questões regionais das bases dos 14 sindicatos filiados. 
Paralelamente a reunião de diretoria da FETCESP, a Comjovem 

Encontro Regional Comjovem 

Encontro reúne jovens empresários e executivos do TRC paulista

Flávio Benatti, presidente da FETCESP, com os jovens empresários e executivos no encerramento do Encontro Regional

Lideranças e empresários do setor no Encontro da Comjovem São Paulo
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se reuniu para algumas apresentações. Para debater o 
posicionamento das lideranças em movimentos de paralisação, a 
coordenadora da Comjovem Nacional, Ana Carolina F. Jarrouge 
reuniu o presidente da Associação Nacional do Transporte de 
Cargas e Logística (NTC&Logística), José Hélio Fernandes, e o 
diretor da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Geraldo 
Vianna. Um dos pontos abordados envolveu a responsabilidade 
civil dos empresários nestes movimentos. 
Na apresentação sobre o Sest Senat, o diretor da Unidade 
São Vicente, Sérgio Luis Gonçalves, falou dos serviços 
oferecidos pela instituição. Na área de desenvolvimento 
profissional foram destacados os cursos para motoristas e 
o programa jovem aprendiz. Nos serviços voltados a saúde 
explicaram a importância dos atendimentos psicológicos e de 
fisioterapia, além da promoção de campanhas voltadas a saúde 
dos trabalhadores.

Palestras
Recadastramento no Registro Nacional de Transportadores 
Rodoviários de Cargas (RNTRC) foi o tema da palestra do 
superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário e 
Multimodal de Cargas da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), Marcelo Prado. 
O novo modelo de cooperação com as federações representativas 
do segmento, explicou Prado, está baseado no fortalecimento 
da representação legal da atividade para aumentar o controle 
e segurança dos procedimentos no recadastramento. “Como 
resultado espera-se maior formalização e aplicação adequada 
da regulamentação”, disse. A novidade no novo modelo é 
que a ANTT não ditará regras, atuará dando apoio técnico 
e operacional. As entidades conveniadas devem atender a 

deliberação ANTT 11/2014 e fará o fornecimento do TAG 
e do adesivo. “Com o TAG será possível fiscalizar um maior 
número de veículos, para coibir o transporte irregular de 
cargas”, comentou. 

A palestra motivacional Não sabendo que era impossível, ele 
foi lá e fez foi apresentada Steven Dubner. Com formação em 
Educação Física, Dubner é especializado em esporte para as 
pessoas com deficiência no Brasil e nos Estados Unidos. É um 
dos fundadores da Associação Desportiva para Deficientes. Foi 
técnico da seleção brasileira em várias modalidades, trabalhou 
e competiu em diversos países da América, Europa, Ásia e a 
África. Atuou também junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro 
e a Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas 
e participou de diversas Paralímpiadas. O palestrante narrou 
várias experiências de atletas que venceram desafios de suas 
deficiências físicas e conquistaram medalhas de ouro, prata e 
bronze em campeonatos em várias modalidades esportivas no 
mundo. 
O evento contou com o apoio do Sest Senat e da NTC&Logística 
e do patrocínio de Autotrac, Man Latin America, Pamcary, Reed 
Exhiditions Alcântara Machado e Roadcard.

Encontro Regional Comjovem 

Ana Carolina F. Jarrouge, coordenadora da Comjovem Nacional, com José Hélio Fernandes, presidente da NTC&Logística, e Geraldo Vianna, diretor da CNT 

Marcelo Prado, superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas 
da ANTT

Palestra motivacional com Steven Dubner

Sérgio Luis Gonçalves, diretor Unidade São Vicente, na palestra sobre o Sest Senat
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Transportadora Americana
Presente em Maringá (PR) há 10 anos, em sistema de franquia, 
a Transportadora Americana (TA) acaba de inaugurar uma 
filial própria na cidade. O objetivo é intensificar as operações 
já existentes no mercado local e ampliar sua atuação na região 
Sul. Instalada em local estratégico, na entrada da cidade e com 
acesso para as principais rodovias, a nova filial tem 2.250m² de 
área total, 10 docas, sendo cinco delas com rampas niveladoras 
e armazém com 1.050m². “Nossa atividade na região ganha 
força e, assim, poderemos absorver novos projetos e clientes, 
tanto em processos de importação quanto de distribuição, 
expedição e transferência, com capacidade de atendimento de 
até 75 toneladas/dia”, explica Joel Oliveira de Souza, diretor 
de Operações da TA. Tecelagem, confecções, medicamentos, 
eletroeletrônicos, e e-commerce são os setores mais expressivos 
entre os clientes da TA no Paraná. “O segmento de tecelagem, por 
exemplo, tem alta demanda e a TA atende as principais indústrias 
da área”, completa Souza. A filial fica na Rua Rubens Sebastião 
Marin, 546 - Parque Industrial. Telefone: (44) 3343-4000.

Costeira Transportes 
A Costeira Transportes é uma das apoiadoras do Projeto Suprir 
(Programa de Assistência à Amazônia Ribeira e Guianas), 
cujo objetivo é levar assistência ao município de Careiro da 
Várzea e Audaz Mirim (AM), e as mais de 3 mil famílias das 
comunidades ribeirinhas e indígenas da região, com alimentos, 
medicamentos e roupas. Uma vez ao ano, a Costeira realiza o 
transporte gratuito de mantimentos e roupas, que são retirados 
diretamente da unidade da empresa em Manaus. “Essas doações 
auxiliam jovens e famílias a terem uma vida mais digna”, explica 
o coordenador comercial da Costeira Transportes, Oswaldo de 
Oliveira Junior. A última colaboração aconteceu em 2014 e a 
próxima acontecerá ainda neste ano.

Target Logistics
A Target Logistics consolida o seu crescimento com o objetivo 
de maximizar a satisfação dos seus clientes. Como exemplo, 
na cidade de Cuiabá o operador amplia sua capacidade 
de armazenagem de 14.000 para 23.000 posições pallets 
reservando 6.000 m2 para manipulações de cargas fracionadas. 
Em um mundo cada vez mais globalizado e competitivo, o Mira 
Transportes adota uma série de ações que estão consolidadas 
no plano estratégico da empresa e que são transmitidas para o 
mercado. “Criamos a Target Logistics com o objetivo de que 
esta unidade de negócios pudesse oferecer aos nossos clientes 
uma opção de quem possui experiência e integridade dados os 
nossos 37 anos de atuação na atividade; somente na cidade de 
Cuiabá ampliamos nossa capacidade de armazenagem de 14.000 
para 23.000 posições pallets”, destaca Roberto Mira, presidente 
e máximo acionista da empresa. Ainda segundo o empresário, 
a empresa é consciente que uma organização logística deve 
agregar valor às atividades operativas dos seus clientes, 
promovendo a excelência de cada movimento da cadeia. 

Braspress
É com muita alegria que a Braspress recebeu a notícia de que 
Silvio Cesar Carroini foi encontrado pela família graças à 
colaboração da Organização que estampa em seus caminhões 
fotos de crianças e adultos desaparecidos, em parceria com 
a ONG Mães da Sé, desde outubro do ano passado. A foto 
de Silvio Cesar Carroini foi reconhecida pelos responsáveis 
da entidade que vem cuidando dele há 90 dias, no município 
de Serra, na região metropolitana de Vitória (ES), onde foi 
acolhido em situação muito debilitada, já que estava vivendo 
na rua. Segundo a senhora Maria Corroini, mãe de Sérgio, 
ele estava desaparecido há quatro anos, e quando saiu de casa 
estava em profunda depressão. “Procuramos meu filho durante 
muito tempo, e nunca perdemos a esperança de reencontrá-lo. 
Agradeço imensamente ao Sr. Urubatan Helou, diretor presidente 
da Braspress, que divulgou a foto dele. Não tenho palavras 
para agradecer’’, disse a senhora Maria, muito emocionada, na 
ocasião. Maria recebeu a informação que o filho estava vivo em 
meados de maio e foi  até  o estado do Espírito Santo para vê-lo. 
Ivanise E. da Silva Santos, presidente da Mães da Sé, também 
aproveitou para agradecer mais uma vez a Urubatan Helou por 
ele ser parceiro nessa luta e compartilhar dessa felicidade de 
devolver a alegria para uma mãe que há quatro anos procurava 
por seu filho, e que finalmente sua busca chegou ao fim. “Como 
já disse em várias ocasiões, e durante as duas campanhas de 
divulgação de fotos de desaparecidos que realizamos, se uma 
única vida for encontrada já terá sido válido todo nosso esforço 
em benefício dessa causa’’, afirmou Urubatan Helou, diretor 
presidente da Braspress.

Coopercarga 
A Coopercarga fechou mais uma operação com a Bem Brasil 
Alimentos, a maior fábrica de batatas pré-fritas do país, para 
transportar batatas palito congeladas do porto de Paranaguá (PR) 
em contêineres para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. A Coopercarga já realiza 
o transporte destes itens para a Bem Brasil desde 2006, numa 
operação que sai da fábrica em Araxá (MG), com destinos em 
todo país. Para este novo escopo, que teve início nos primeiros 
dias de maio, a cooperativa disponibilizou seis conjuntos porta 
contêineres. “A parceria de quase 10 anos com a Bem Brasil foi 
um fator determinante para a ampliação dos serviços ofertados a 
este cliente e já conseguimos vislumbrar novas oportunidades”, 
comenta Paulo Simioni, diretor comercial da Coopercarga.

Jamef 
A Jamef Encomendas Urgentes completa 52 anos de atuação 
no mercado nacional. Fundada em Divinópolis, Minas Gerais, 
em 1963, a empresa que começou com apenas um caminhão, 
hoje possui uma frota de 1.200 veículos e mais de 3 mil 
colaboradores. São ao todo 31 unidades, sendo que neste ano 
foram inauguradas duas delas, nas cidades de Divinópolis, 
em Minas Gerais, e Londrina no Paraná, e outra foi ampliada, 
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em Salvador, na Bahia, o que contabiliza uma área total de 
armazenagem de 582 mil m². Ao longo dos anos a Jamef 
tem investido constantemente em infraestrutura, tecnologias 
integradas, capacitação dos colaboradores, ações sustentáveis 
e inovação sempre com o objetivo de levar o melhor serviço 
ao cliente, prezando pela pontualidade, cuidado no transporte 
de mercadorias e atenção no atendimento. “Estamos passando 
por um momento muito importante. São 52 anos de história 
e seguimos em constante processo de crescimento. Estamos 
sempre nos renovando para atender às novas exigências do 
mercado oferecendo sempre o serviço com a qualidade que 
nossos clientes conhecem há mais de cinco décadas”, afirma 
Adriano Depentor, diretor-presidente da Jamef.

Libra Terminais 
A Libra Terminais Santos, unidade de negócios do Grupo 
Libra, passou a operar o trajeto sul do chamado New Brazex, 
serviço do armador CMA-CMG que atende a rota do Caribe 
na importação. A nova operação recebe um navio por semana, 
com média de 1200 movimentos. A Unidade já realizava a 
operação da rota norte do Caribe, dedicado à exportação, desde 
a criação do serviço em 2002. A Libra Terminais Santos é hoje 
a maior operadora de cargas da Ásia no Brasil. O terminal em 
Santos tem previsão de investimento de R$ 800 milhões para 
os próximos anos, após renovação de contrato de concessão, 
com ampliação do cais e a retro área, além de reestruturação 
de todo o fluxo de mercadorias por meio de realocação das 
linhas férreas, construção de ramais internos e viaduto e 
reposicionamento dos gates de entrada e de saída. Serão 
criados também dois ramais ferroviários para contêineres com 
capacidade para movimentação de 320 mil TEUs por ano, com 
possibilidade de expansão para 8 ramais. A companhia fará a 
regularização do fluxo de entrada e saída de caminhões, que 
vai reduzir o “truck cycle” para 45 minutos e impor novo ritmo 
ao porto. Além disso, o projeto inclui a criação do Centro 
Empresarial Libra (CEL), que terá completa infraestrutura 
para concentração de todas as atividades administrativas do 
Grupo em Santos.

TNT 
O impacto ambiental de suas operações sempre foi uma 
preocupação da TNT Brasil. Por isso, a transportadora busca 
constantemente otimizar suas operações, seja com novas 
práticas ou com medidas para melhorar a gestão de sua frota. 
Em 2015 a companhia iniciou a implantação de dois projetos 
pilotos: as entregas e coletas realizadas por meio de bicicletas 
na unidade Canindé (SP), utilizando as ciclovias do centro 
da capital paulista; e o transporte de mercadorias dentro do 
Shopping dos Calçados em Jaú (SP), que é realizado com 
um carro elétrico operado por controle remoto. Desde 2014, 
a empresa já faz coletas e entregas em regiões com grande 
concentração de escritórios com portadores a pé, ou usando 
transportes de massa nas cidades do Rio e São Paulo. Além 

dos projetos, a transportadora atualizou em 2014 seu Plano 
Estratégico, prevendo novos aportes para a gestão de sua frota. 
Um deles, que totalizou R$ 39 milhões, incluiu a aquisição 
de 237 novos veículos, entre carretas, cavalos e VUCs, tanto 
para transferência (viagens) como para coleta/distribuição 
das operações nacionais. A nova frota deverá estar totalmente 
operacional em cinco anos e, com uma maior disponibilidade 
de operação dos veículos, trará uma redução de 1.943 toneladas 
anuais nas emissões de gases nocivos ao meio ambiente. O 
transporte de cargas internacionais, por meio da unidade de 
negócios TNT Express, também recebeu R$ 1,3 milhão de 
investimento para renovação de 58% da frota, o que reduziu 
o impacto ambiental das operações em 25%. “O negócio de 
transportes é um dos principais emissores de gases nocivos ao 
meio ambiente. Investir em novos veículos e uma distribuição 
mais inteligente para os serviços é fundamental para reduzir a 
emissão de CO2, com diminuição das manutenções, rotas mais 
livres e veículos que tenham os menores níveis de emissões”, 
contou Cristiano Koga, diretor Corporativo da TNT.

FM Logistic 
A FM Logistic começa a estruturar suas ações de 
responsabilidade social após seu primeiro ano atuando 
no mercado nacional. São ações que vão além do auxílio a 
instituições de caridade, focadas em atividades que valorizam 
o engajamento dos colaboradores e que transmitem uma 
mensagem de amor, atenção e dedicação ao próximo – valores 
cultivados pela companhia. A empresa mantém duas parcerias. 
Uma com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Barueri (APAE/Barueri) e outra com a Associação Cultural 
Promoart. Na APAE Barueri, além da doação de recursos, a FM 
Logistic desenvolve iniciativas internas de conscientização 
e engajamento de colaboradores para que atuem em grupos 
de voluntariados. Assim é possível, periodicamente, auxiliar 
em outras demandas da instituição. A Associação Cultural 
Promoart possui o projeto Harmonia, que capacita jovens 
e crianças para tocar em orquestras do grupo. Dentro desse 
projeto, a FM Logistic atuou na criação da ação inovadora 
“Luz na Escuridão”, que, em sua primeira fase, organizou 
uma orquestra de crianças e jovens com deficiência visual. 
Após quatro meses de aulas e treinamentos, os alunos ficaram 
aptos a realizar apresentações, como no aniversário de um 
ano da companhia, por exemplo. A iniciativa já rendeu frutos. 
A prefeitura de Barueri conheceu o projeto Harmonia e se 
comprometeu a apoiá-lo na formação de outras orquestras, 
para que cada vez mais pessoas possam ser beneficiadas. Em 
abril, dois alunos do Luz na Escuridão se apresentaram no 
Teatro Municipal de Barueri. “O projeto Luz na Escuridão 
tem obtido mais sucesso a cada dia. Ficamos felizes com a 
evolução dos alunos e também de toda a Associação Promoart. 
Nós estamos sempre abertos para visitações e doações, uma 
vez que atendemos muitos jovens. Toda ajuda é bem-vinda”, 
afirma Leonardo Lima, coordenador da Associação Promoart.
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Sest Senat Vila Jaguara

FETCESP EM DESTAQUE

No próximo dia 25 de julho, data que se comemora do Dia do 
Caminhoneiro, a Unidade Vila Jaguara realizará serviços de 
atendimento aos cidadãos em parceria com o Poupatempo e Cat 
Móvel, no período das 9 às 16 horas.
Estarão disponíveis os serviços: 
- Oferta de vagas de emprego; 
- Emissão de 1ª via de RG;
- Emissão CTPS 1ª via;
- Emissão CTPS 2ª via - por perda, extravio ou continuação;
- Habilitação ao seguro desemprego; 
- Cadastro para MEI – microempreendedor individual.
Através do MEI serão oferecidos os serviços:
- Formalização;

- Impressão certificado do MEI;
- Impressão carnê de pagamento mensal;
- Impressão carnê de pagamento vencido;
- Impressão do comprovante de Inscrição e de situação cadastral 
 (CNPJ);
- Impressão do Cadastro de Contribuintes Mobiliários (CCM) - 
 prefeitura;
- Orientação sobre Nota Fiscal (comercio e prestação de serviços);
- Declaração Anual de Rendimentos;
- Orientação sobre Inscrição Estadual (somente o MEI 
 formalizado no ramo de comércio e indústria terá a inscrição 
 estadual – IE);
- Alteração e cancelamento.

Iniciada no mês de junho, a 4ª Mostra de Teatro Amador Sest 
Senat continua em julho. Os espetáculos são resultados das 
oficinas de artes cênicas ministradas na Unidade Vila Jaguara 
pelo artista e educador Paulo Moraes. Crianças, adolescentes e 
adultos fazem parte deste grupo de alunos e no dia a dia das aulas 
coloca em prática o desafio de vencer bloqueios, de melhorar a 
linguagem, a autonomia, a cooperação, o desenvolvimento de 
habilidades artísticas, a criatividade a percepção do corpo, e o 

desenvolvendo da expressão e da comunicação através de criações 
lúdicas coletivas, com a atuação artística como instrumento de 
sensibilização. A Unidade que fica na Avenida Cândido Portinari, 
1.100, pretende receber, assim como nas edições anteriores, 
um número expressivo de trabalhadores e dependentes de 
transporte, comunidade e estudantes. Mais informações: e-mails 
paulomoraes@sestsenat.org.br e luz@sestsenat.org.br; telefones 
(11) 3623-1308 /1309 /1304.

O movimento Maio Amarelo é uma ação coordenada entre o poder 
público e a sociedade civil com a proposta de chamar a atenção da 
sociedade para o elevado índice de acidentes de trânsito em todo 
o mundo. Em compromisso com este movimento, a Unidade de 

Vila Jaguara realizou diversas ações envolvendo 1.717 pessoas 
com palestras temáticas, exibição de vinhetas, distribuição 
de laços amarelos, trabalho lúdico com as turmas de jovens 
aprendizes, entre outras ações.

FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE CARGAS INDIVISÍVEIS (50H): 
dias 25, 26, 30/6 e 1, 2 e 3/7.

FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE 
ESCOLARES (50H): dias 11, 18, 25/7 e 1 e 8/8.

FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULO DE PRODUTOS 
PERIGOSOS - MOPP (50H): dias 7, 8, 14, 15, 16 e 17/7.

FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS 
(50H): dias 22, 23, 24, 29, 30 e 31/7.

RECICLAGEM DE CONDUTORES DE VEÍCULO DE PRODUTOS 

PERIGOSOS – MOPP (16H): dias 14, 15, 16 e 17/7; dias 18 e 25/7.

RECICLAGEM DE CONDUTORES DE VEÍCULO DE TRANSPORTE 
DE PASSAGEIROS (16H): dias 14, 15, 16 e 17/7.

CONDUÇÃO SEGURA E ECONÔMICA - PRÁTICA EM CARRETA 
(20H): a combinar.

CAPACITAÇÃO TÁXI (32): dias 28, 29, 30 e 31/7.

FORMAÇÃO PARA OPERADOR DE EMPILHADEIRA (24H): dias 22, 
23 e 24/7.

Serviços no Sest Senat Vila Jaguara no Dia do Caminhoneiro

4ª Mostra de Teatro Amador na Vila Jaguara

Unidade envolvida no Maio Amarelo

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS / JULHO DE 2015
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Informações e inscrições: telefones (11) 3623-1300 /1313 e 1316

PROGRAMAÇÃO DOS ESPETÁCULOS EM JULHO/2015

Dia Hora Espetáculo Hora Espetáculo

04 18h A Alegria Pede Socorro 20h Chica da Silva

11 18h A Alegria Pede Socorro 20h Chica da Silva

18 18h A Alegria Pede Socorro 20h O Misterioso Velório do Morto

25 18h A Alegria Pede Socorro 20h O Misterioso Velório do Morto





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


