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DESENVOLVIMENTO
A FETCESP une os 14 Sindicatos  das Empresas de Transporte de Carga e Logística que 
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econômico regional, estadual e nacional.
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FETCESP EM DESTAQUE

Editorial

Sentimos no dia a dia a necessidade de uma legislação específica 
que regulamente o trabalho terceirizado e, por isso, acompanhamos 
de perto as discussões sobre o assunto no Congresso Nacional. 
Após longos debates, no final de abril, a Câmara dos Deputados 
aprovou o projeto de lei 4330 de 2004, ou seja, que tramita há 11 
anos. O texto agora está no Senado.
Um dos avanços do projeto é a permissão da terceirização ser em 
qualquer setor da empresa, uma vez que não aponta diferenças entre 
atividade-fim e atividade-meio. 
Em outra mudança do texto original criou-se a possiblidade de 
aumentar o número de empresas para atuar como terceirizadas, 
inclusive associações, fundações e empresas individuais. As novas 
condições, sem dúvida, oferecem maior segurança jurídica com 
um ambiente moderno para aumentar produtividade e gerar novos 
empregos formais. 
Com a bandeira de defesa dos direitos trabalhistas, várias entidades 
sindicais se manifestam contrárias ao PL. No entanto, ao analisar 
com detalhes os discursos destes grupos e o texto do projeto, nos 
parece que a grande preocupação está mais voltada à possibilidade 
de perda de liderança, com a criação de novas entidades, e 
consequente fracionamento da contribuição sindical. 
O texto do PL, em nenhum momento, discrimina os direitos dos 
trabalhadores terceirizados com os demais, ao contrário formaliza 
e fortalece tal condição. 
 A grande preocupação é que nas discussões no Senado o PL sofra 
alterações que inviabilize a modernização das relações capital 
e trabalho. Por isso, continuamos acompanhando os debates 
no Senado, sobretudo nos temas polêmicos que envolvem a 
terceirização das atividades-fim, a responsabilidade da empresa 
contratante sobre obrigações trabalhistas e a garantia dos direitos 
trabalhistas aos terceirizados.
O texto original já recebeu várias emendas na Câmara e a 
expectativa é que o bom senso prevaleça no Senado e seja aprovada 
uma legislação que traga benefícios a toda a sociedade.

Legislação sobre terceirização para 
beneficiar toda sociedade
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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.
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SEST SENAT

FETCESP EM DESTAQUE

Nos dias 1 e 2 de maio, a Unidade Parque Novo Mundo 
realizou um evento para comemorar o Dia Mundial do 
Trabalho. Uma das ações foi a exibição do filme A Procura 
da Felicidade para um grupo de mais de 80 pessoas. Durante 
os dias do evento enfermeiros fizeram aferição da pressão 
arterial e realizaram exame de glicemia aos interessados. 
Também foram ministradas palestras sobre Qualidade de 
Vida no Trabalho e Empregabilidade e Valorização do 
Motorista Profissional e distribuídos brindes para todos 
os participantes.

A direção da Unidade Parque Novo Mundo convida os 
trabalhadores do setor e seus familiares para assistir e torcer 
por suas equipes inscritas na Copa Sest Senat de Futebol 
Society. Os jogos são realizados sempre aos sábados, das 9 
horas as 12h30. Mais informações e detalhes sobre o evento 

esportivo podem ser obtidas na Unidade com o coordenador 
de promoção social, Sérgio, e com o promotor de esportes e 
lazer, Carlos, ou nos e-mails sergioricardo@sestsenat.org.br 
e carloscezar@sestsenat.org.br ou nos telefones (11) 2207-
8840 e 2207-8848.

O Sest Senat Parque Novo Mundo incentiva as empresas de 
transporte a participarem do movimento Maio Amarelo, que é 
uma ação coordenada entre o poder púbico e a sociedade civil. 
O objetivo é chamar a atenção da sociedade para o elevado 
índice de acidentes de trânsito em todo o mundo. A iniciativa 
foi criada no ano passado e já conta com 500 parceiros em 18 

países. A proposta da Unidade é que as empresas promovam 
cursos aos seus motoristas sobre direção defensiva, chamando a 
atenção pela vida. Os cursos, de quatro horas, serão realizados 
pelo Sest Senat gratuitamente às empresas contribuintes. Mais 
informações e agendamento de turmas com Solange: telefone 
(11) 2207-8840 ramal 806.

OPERADOR DE EMPILHADEIRA (24H): dias 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 
e 25/06 (segunda a quinta), das 18h às 22h.

CURSO ESPECIAL DE TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA 
MOTORISTA DE TÁXI (32): dias 6, 13, 20 e 27/06 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h; dias 22, 23, 24 e 25/06 (segunda a quinta), das 8h às 17h; 
dias 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12/6 (segunda a sexta), das 18h às 22h.

MOBILIDADE REDUZIDA (16): dias 13 e 14/6 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h.

OPERADOR DE MUNCK (16H): dias 20, 27, e 28/6 (sábado e domingo), 
das 8h às 17h.

ARRUMAÇÃO E CONFERÊNCIA DE CARGAS (24H): dias 15 a 24/6 
(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): dias 1, 2 e 3/6 
(segunda a quarta), das 7h às 17h50.

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): dias 6, 7, 13, 20, 27 e 28/6 (sábados e 
domingos), das 8h às 17h30; dias 15 a 26/6 (segunda a sexta), das 14h10 

às 19h.

T RA N S PO RT E E M E RG Ê N C I A (50H): dias 6, 7, 13, 20, 21 e 27/6 
(sábados e domingos), das 8h às 17h30.

T RA N S PO RT E E S CO L A R (50H): dias 6, 7, 13, 20, 21 e 27/6 
(sábados e domingos), das 8h às 17h30.

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 6, 
7, 13, 20, 21 e 27/6 (sábados e domingos), das 8h às 17h30; de 15 a 26/6 
(segunda a sexta), das 8h às 12h50.

AT U A L I ZAÇÃO M O P P (16H): dias 8 e 9/6 (segunda e terça), das 8h 
às 16h20; dias 27 e 28/6 (sábado e domingo), das 8h às 16h20.

AT U A L I ZAÇÃO E M E RG Ê N C I A (16H): de 8 a 11/6 (segunda e 
terça), das 14 às 17h40.

AT U A L I ZAÇÃO E S CO L A R (16): dias 21 e 28 (sábado e domingo), 
das 8h às 16h20.

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): de 22 a 25/6 (segunda a quinta), das 8h às 12h50. 

Unidade comemora Dia do Trabalho com serviços

Jogos da Copa Sest Senat de Futebol Society aos sábados

Ações para reduzir acidentes de trânsito

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS / JUNHO DE 2015

MAIO/20154

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

Trabalhadores participam de palestras e de ações de saúde
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Câmara dos Deputados

Roubo de cargas e questões trabalhistas foram os principais 
temas debatidos durante a 15ª edição do Seminário Brasileiro 
do Transporte Rodoviário de Cargas realizado no último dia 29 
de abril, no Auditório Nereu Ramos na Câmara dos Deputados, 
em Brasília/DF. 
A deputada Clarissa Garotinho, presidente da Comissão 
de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, falou 
do aumento do roubo de cargas. “Sabemos que precisamos 
solucionar este problema o mais rápido possível. Queremos 
contribuir com legislação, apoio a políticas públicas com o 
Ministério dos Transportes e, para isso, coloco a Comissão de 
Viação e Transportes à disposição para que possamos auxiliar 
nesse trabalho”, afirmou.
O presidente da NTC&Logística, José Hélio Fernandes, 
ressaltou a importância do evento para o setor, que é palco de 
discussões acaloradas, mas sempre produtivas. “São inegáveis as 
conquistas obtidas neste período, que provaram que o transporte 
rodoviário de cargas não é uma ilha no caldo social, político e 
econômico do país. Todavia, há ainda muito que fazer, como 
demonstram os temas escolhidos pela Comissão de Viação de 
Transportes para este ano: roubo de cargas e leis trabalhistas”, 
salientou Fernandes.
O presidente da FETCESP e da Seção de Cargas da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT), Flávio Benatti, também 
comentou a importância do evento. Destacou a necessidade de 
atualizar a legislação trabalhista para que as empresas tenham 
maior segurança jurídica. 
Também participaram da mesa de abertura o autor do 
requerimento para a realização do Seminário Brasileiro, o 
deputado Gonzaga Patriota; representante do Ministério dos 
Transportes, José Eduardo Vaz Albanesi; representante do 
Ministério da Justiça, Fábio Elissandro Cassimiro Ramos, e o 
representante do Ministério do Trabalho e Emprego, Fernando 
Donato Vasconcelos. 
O evento é realizado anualmente, desde 2011 pela Comissão 
de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados em parceria 

com a Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística 
(NTC) e Federação Interestadual das Empresa de Transportes de 
Carga (Fenatac). O Seminário reuniu políticos, líderes sindicais, 
empresários e executivos do setor.

Palestras
O diretor da CNT, conselheiro e ex-presidente da NTC, Geraldo 
Viana, fez um Panorama Econômico do Transporte Rodoviário 
de Cargas. Na oportunidade foram debatidas questões de 
infraestrutura, a pulverização de operadores de frota no Brasil, 
mais de 1 milhão, entre outros temas. 
No painel sobre roubo de cargas o assessor de segurança da 
NTC&Logística e da FETCESP, Coronel Paulo Roberto de 
Souza, informou que nos últimos quatro anos, as ocorrências 
no Brasil aumentaram 42%. Nos últimos dois anos, houve um 
prejuízo acumulado de 2 bilhões de reais. A região Sudeste é 
responsável por 85,31% das ocorrências de 2014. O estado 
do Rio de Janeiro preocupa o setor, uma vez que registrou 
aumento de 67% no último ano. Souza defendeu a aprovação 
de projetos de lei que agravam a punição para receptadores, 
com aumento da pena e perda do CNPJ para empresas que 
comercializarem cargas roubadas. Ele fez um apelo para que os 
parlamentares auxiliem a pressionar o Executivo pela aplicação 
da lei (LC 121/2006) que cria o Sistema Nacional de Prevenção, 
Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de Veículos. A norma 
foi aprovada em 2006. O coronel também chamou a atenção 
para a necessidade de regulamentação da lei 12.977/2014, que 
estabelece as regras para o funcionamento de desmanches de 
veículos. 
O Inspetor chefe da Divisão de Combate ao Crime (DCC) do 
departamento de Polícia Rodoviária Federal e representante 
do Ministro de Estado da Justiça, Fábio Elissandro Cassimiro 
Ramos, apresentou as principais ações de sua divisão no 
enfrentamento ao Roubo de Cargas. 
O tema Indústria das Reclamações Trabalhistas foi apresentado 
pelo assessor jurídico do Sindicato das Empresas de Transporte 
de Carga do Estado de Minas Gerais (Setcemg), Paulo Teodoro, 
que falou sobre diversos grupos que procuram se beneficiar das 
brechas existentes nas Leis de Trabalho. Segundo Teodoro, as 
ações trabalhistas movidas contra o setor hoje são tão intensas 
que se tornaram um mercado para muitos advogados.
O assessor jurídico da NTC, Narciso Figueiroa Júnior, 
apresentou Propostas de Alterações da Legislação Trabalhista. 
“Outra proposta que acredito ser muito interessante é o 
simples trabalhista e a terceirização, que já está em votação no 
Senado”, explicou. 
A Lei nº 13.103/2015, conhecida como Lei do Motorista, foi 
discutida pelo diretor jurídico da NTC, Marcos Aurélio Ribeiro, 
que falou sobre a jornada de trabalho, descanso do motorista, 
intervalo de refeição, tempo de espera e cargas especiais, entre 
outros temas. Com informações da NTC&Logística.

Seminário debate roubo de cargas e questões trabalhistas no TRC
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Parlamentares e lideranças do setor no Seminário Brasileiro
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O Decreto trata de vários itens. Um deles se refere a isenção 
da cobrança de pedágio dos eixos suspensos dos veículos de 
transporte de carga que circularem vazios. O texto esclarece que 
são considerados vazios os veículos de transporte de carga que 
transpuserem as praças de pedágio com um ou mais eixos que 
mantiverem suspensos, ressalvada a fiscalização da condição. 
Para as vias rodoviárias federais concedidas, a regulamentação 
será publicada pela (ANTT) Agência Nacional de Transportes 
Terrestres no prazo máximo de 180 dias, contado da publicação 
do Decreto 8.433, observada a viabilidade econômica e o 
interesse público. A ANTT administra atualmente 21 concessões 
de rodovias, totalizando 9.969,6 km. 
No estado de São Paulo, Agência Reguladora dos Serviços 
Públicos de São Paulo (Artesp) informa que a lei é juridicamente 
inaplicável para as rodovias paulistas. Por meio de nota, o 
órgão informou que “nas rodovias estaduais de São Paulo não 
haverá nova mudança tarifária” e que “desde 2011, o Estado 
vem adotando uma série de medidas que baratearam os custos 
com pedágio”. 
O Decreto esclarece como as pessoas físicas e jurídicas 
multadas por força da Lei 12.619/2012, sobre a jornada de 
trabalho e ao tempo de direção dos caminhoneiros, devem 
proceder para serem ressarcidas. A Lei 13.103 converteu essas 
multas em advertências. De acordo com o decreto, a restituição 
dos valores deve ser solicitada por escrito e autuada em 
processo administrativo específico junto ao órgão responsável 
pelo recolhimento. No caso de descumprimento da jornada de 
trabalho prevista na Lei 12.619, o recurso deve ser apresentado 
ao Ministério do Trabalho e Emprego. No caso das multas 
referentes ao tempo de direção o recurso deve ser feito aos 
órgãos competentes para aplicar penalidades.
O decreto ainda remeteu ao Ministério do Trabalho e Emprego a 
função de regulamentar as condições de segurança, sanitárias e 
de conforto nos locais de espera, de repouso e de descanso dos 
motoristas profissionais de transporte rodoviário de passageiros 
e de cargas, conforme disposto no art. 9º da Lei no 13.103/2015.
Para o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o decreto 
determina algumas regulamentações como sinalização, de 
orientação e de identificação dos locais de espera, de repouso 
e de descanso dos motoristas profissionais de transporte 
rodoviário de passageiros e de cargas. O órgão de trânsito ainda 
deverá regulamentar o uso de equipamentos para a verificação 
se o veículo se encontra vazio e os demais procedimentos a 
serem adotados para a fiscalização de trânsito e o cumprimento 
das disposições do art. 17 da Lei no 13.103, de 2015, no 
prazo máximo de 180 dias, contado da publicação do Decreto 
8433/20015.

O assessor jurídico da FETCESP, Narciso Figueiroa Junior, 
avalia que o Decreto não trouxe muita novidade. “Não colaborou 
com o esclarecimento das novas regras ao deixar de tratar de 
pontos como equipamentos de controle do tempo de direção e 
jornada de trabalho”. 

Descanso do motorista
O Contran publicou no Diário Oficial da União de 21 de abril, 
a Deliberação 143/2015 que estabelece os procedimentos para 
fiscalização do tempo de direção e descanso do motorista 
profissional na condução dos veículos de transporte e de 
condução de escolares, de transporte de passageiros com mais 
de 10 lugares e de carga com peso bruto total superior a 4.536 
quilos para cumprir dispositivos da Lei n° 13.103/2015.
Serão adotadas as seguintes definições:
I - motorista profissional: condutor de veículos automotores cuja 
condução exija formação profissional e que exerça a profissão 
no transporte rodoviário de passageiros ou cargas.
II - tempo de direção: período em que o condutor estiver 
efetivamente ao volante de um veículo em movimento.
III - intervalo de descanso: período de tempo em que o condutor 
estiver efetivamente cumprindo o descanso estabelecido na 
Deliberação 143/2015, comprovado por meio dos documentos 
previstos no art. 2º, não computadas as interrupções 
involuntárias, tais como as decorrentes de engarrafamentos, 
semáforo e sinalização de trânsito.
IV - ficha de trabalho do autônomo: ficha de controle do tempo 
de direção e do intervalo de descanso do motorista profissional 
autônomo, que deverá sempre acompanhá-lo no exercício de 
sua profissão.
A Deliberação ainda trata dos meios de fiscalização do tempo 
de direção e do intervalo de descanso do motorista profissional. 
São eles:
I - Análise do disco ou fita diagrama do registrador instantâneo e 
inalterável de velocidade e tempo ou de outros meios eletrônicos 
idôneos instalados no veículo; ou
II - Verificação do diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho 
externo, fornecida pelo empregador; ou
III - Verificação da ficha de trabalho do autônomo, que deverá 
ser elaborada nos termos do Anexo I da Deliberação 143/2015.

Pesagem de veículos 
Para tratar de questões sobre pesagem de veículos prevista nos 
artigos 16 e 20 da Lei 13.103/2015, o Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) baixou a Resolução no 526, de 29 de abril de 
2015. O diretor técnico da Associação Nacional de Transporte e 
Logística (NTC), Neuto Gonçalves dos Reis, explica que a nova 

A Lei 13103/2015, conhecida como Lei do Motorista, entrou em vigor no último dia 17 de abril, e começou a ser regulamentada 
com o Decreto nº 8.433, de 16 de abril.

Lei 13.103/2015

Lei do Motorista recebe regulamentações
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Lei 13.103/2015

Nova lei do motorista entrou em vigor em 17 de abril

A
rquivo

Resolução altera o artigo 5º da Resolução Contran nº 258/06 
(tolerâncias) e reza que, para o peso bruto total (PBT) e peso 
bruto total combinado (PBTC), a tolerância será de 5%. Já para 
o peso por eixo, a tolerância passa a ser de 10%, independente de 
o PBT ou PBTC estar correto ou não. “Repete o novo diploma 
o dispositivo da anterior, dispondo que, no carregamento do 
veículo, a tolerância não pode ser incorporada aos limites de 
peso. Ou seja, a tolerância é da balança, não do caminhão” 
esclarece Reis. 
O executivo ainda informa que independentemente da 
natureza da carga, o veículo poderá prosseguir viagem, sem 
remanejamento ou transbordo desde que os excessos aferidos 
em cada eixo ou conjunto de eixos sejam simultaneamente 
inferiores a 12,5% do menor valor entre os pesos e capacidades 
máximos estabelecidos  pelo Contran e os pesos e capacidades 
indicados pelo fabricante ou importador. Este também é um 
dispositivo que já existia. “Apenas a redação foi aperfeiçoada 
para introduzir o limite técnico estabelecido pelo fabricante ou 
importador. Agora, ficou claro ainda que a tolerância para fins 
de remanejamento ou transbordo não será cumulativa com as 
demais tolerâncias”, observa.
Na avaliação de Reis o regulamento do artigo 20 reflete fielmente 
o espírito da lei, que autorizou o tráfego diuturno do Romeu e 
Julieta boiadeiro de 25 m mediante AET. Acrescenta o parágrafo 
3º ao artigo 2º da Resolução Contran 211, estabelecendo que os 
veículos boiadeiros Romeu-e-Julieta de 25 m podem transitar a 
qualquer hora do dia. “Acresce também um parágrafo único ao 
artigo 7º da mesma Resolução permitindo a concessão de AET 

para esta configuração e autorizando a troca do caminhão trator 
por um veículo novo. Isso vai permitir a renovação da frota de 
caminhões boiadeiros”.
Reis ainda informa que foi publicada a Portaria Denatran nº 47, 
de 17 de abril de 2015, adaptando a Portaria 63/2009 (que trata 
das configurações autorizadas) ao disposto no artigo 20 da lei no 
13.103/2015 (Romeu-e-Julieta boiadeiro de 25m). “Foi acrescido 
um parágrafo 3º ao artigo 2º da Portaria, permitindo a AET e 
permitindo a troca do caminhão trator por um novo”, observa.

Pontos de parada
O Ministério do Trabalho e Emprego publicou, a Portaria 510, 
no Diário Oficial da União do último dia 20 de abril, para 
regulamentar as condições sanitárias, de segurança e conforto 
dos locais de espera, descanso e repouso dos motoristas nas 
rodovias. A portaria visa unificar as instalações destes pontos 
de parada, tendo em vista que, com a entrada da nova Lei do 
Motorista em vigor no dia 17 de abril, novas áreas de espera 
deverão ser construídas ao longo das rodovias. Estabelece as 
condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de 
espera, de repouso e de descanso dos motoristas profissionais de 
transporte rodoviário de passageiros e de cargas.
Aos estabelecimentos de propriedade do transportador, do 
embarcador ou do consignatário de cargas, bem como nos casos 
em que esses mantiverem com os proprietários destes locais 
contratos que os obriguem a disponibilizar locais de espera e 
repouso aos motoristas profissionais aplicam-se as Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
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Log-In 
A Log-In, dando continuidade à renovação completa de seus 
contêineres, comprou cerca de 700 novas unidades, formando 
a frota mais nova para cabotagem no mercado. As novas 
aquisições foram padronizadas nas cores verde e branco, 
características da marca da Log-In. O diretor comercial, Márcio 
Arany, afirma que os contêineres são a maneira mais segura 
que existe para o transporte de cargas. “Além da redução dos 
custos logísticos, já que podem ser transferidos rapidamente 
para diferentes modais de transporte, eles evitam acidentes e 
prejuízos comuns ao manuseio direto dos produtos”, explica. A 
Log-In opera com diferentes tipos de contêineres para atender 
aos diversos segmentos de atuação dos clientes. São utilizados 
Dry Box de 20’ e 40’, indicado para cargas secas; Reefer de 40’ 
RH ideal para refrigerados, mas de baixo peso; Flat Rack 40’ 
criado para cargas que não se adequam a um contêiner fechado; 
e High-Cube 40’, contêiner com maior altura em relação ao 
dry box. Os volumes da cabotagem na Log-In cresceram 20% 
nos últimos sete anos e 42% só no quarto semestre de 2014, 
em relação ao mesmo período de 2013, com destaque para 
os segmentos de Alimentos e bebidas (+36%) Metalurgia, 
Mineração e Siderurgia (+202%), Químicos e Petroquímicos 
(+137%) e Eletroeletrônicos (48%), no período.

Mira Transportes
Mira Transportes é, segundo o seu presidente e principal 
executivo, Roberto Mira, uma jovem organização que caminha 
para celebrar o seu 40º aniversario, com o mesmo vigor que 
vem conquistando ao longo das últimas décadas. “Convivemos 
com um mercado cada dia mais exigente e devemos escutar as 
reivindicações, tanto dos remetentes como dos consignatários 
das mercadorias que transportamos e dotar as nossas 
organizações do necessário processo de modernização, para 
competir com eficiência e eficácia”, comenta Roberto Mira. 
Nos últimos anos, o Mira Transportes profissionalizou a 
metodologia de direção da organização: “Dispor de Diretorias 
profissionalizadas e de um Conselho Assessor Externo, que 
passa revista periódica sobre os resultados do negócio é uma 
forma de obrigar-nos estar sempre inovando, para não perder a 
liderança que tanto custou conseguir”, complementa Roberto 
Mira. A empresa vem realizando importantes investimentos 
para dotar a organização com a infraestrutura necessária para 
oferecer um serviço de qualidade o qual é reconhecido tanto 
pelos remetentes como pelos destinatários finais das mercadorias 
transportadas. Os principais investimentos realizados, 
informa Roberto Mira, são: “manter a idade de nossa frota, 
complementar a nossa oferta com caminhões agregados de 
elevado padrão, dispor do mais moderno sistema de segurança 
existente no mercado, dotar as nossas filiais da infraestrutura 
compatível para complementar os serviços realizados desde a 
coleta das mercadorias, realizar permanentes investimentos em 
sistemas informáticos e de apoio ao processo de decisão e dar 

permanente formação e informação aos nossos funcionários, os 
quais são o verdadeiro cartão de visitas de nossa organização”. 

Panalpina 
A Panalpina aumentou seu resultado operacional e o lucro 
no primeiro trimestre de 2015, de acordo com resultados 
divulgados sobre o período. O lucro consolidado aumentou 
10%, para CHF 19,6 milhões, enquanto o EBIT cresceu 3% 
(ajustado a taxas de câmbio constantes: + 12%) para CHF 
25,3 milhões, ajudado por um trimestre positivo em Logística. 
Na comparação ano-a-ano, o EBIT e a taxa de conversão 
aumentaram em Frete Marítimo, com crescimento de 5% no 
volume; porém no Frete Aéreo, houve uma diminuição, onde 
o volume teve um pequeno crescimento de 1%. O CEO da 
Panalpina, Peter Ulber, comenta sobre o desempenho da 
empresa. “Nos primeiros três meses do ano, os lucros foram 
superiores, apesar de ventos contrários ocasionados por um 
franco suíço forte e uma desaceleração no crescimento do 
volume de Frete Aéreo. O EBIT do Grupo e a margem EBIT por 
lucro bruto aumentou tanto na comparação ano-a-ano quanto 
trimestre a trimestre. Os resultados ligeiramente melhores em 
Frete Marítimo e a rentabilidade em Logística contribuíram 
para um primeiro trimestre razoável”, comenta.

Jamef 
Desde o final de 2014, a Jamef tem implantado em suas filiais 
o Programa Jovem Aprendiz. Destinado a jovens entre 14 e 24 
anos, a empresa busca fazer parte do processo de transformação 
destas pessoas, oferecendo uma oportunidade para aqueles 
que estão no início de sua carreira. Além da oportunidade 
profissional, o Programa busca também incentivar e manter 
o aprendiz na escola enquanto inicia sua jornada no ambiente 
de trabalho, na medida em que, para participar do Programa, 
o jovem deve estar regularmente matriculado, com frequência 
comprovada à escola, caso ainda não tenha concluído o Ensino 
Médio. Ingridt Portugal Wilde é uma das participantes do 
Programa na filial São Paulo. “É tão gratificante saber que 
eu posso ajudar ou que alguém precisa de mim para algo 
importante. A gente acaba adquirindo responsabilidade e, ao 
mesmo tempo, ganhando a experiência do primeiro emprego. 
Aqui eu me sinto acolhida, parte da equipe, e isso tem 
influenciado tanto na minha vida, que antes eu não tinha ideia 
do que ser no futuro. Agora a faculdade que pretendo cursar 
quando terminar o ensino médio é logística”, conta a jovem. 
A Jamef desenvolve diversas atividades para os participantes 
do Programa. “O Jovem permanece na Jamef por quatro dias 
na semana e um dia é dedicado ao aprendizado na Instituição 
Formadora, que oferece cursos profissionalizantes, além 
disto, são realizados internamente encontros mensais, nos 
quais trabalhamos questões de adaptação e desenvolvimento 
profissional especifico ao negócio da Jamef. Buscamos 
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selecionar jovens de comunidades próximas de nossas filiais 
ou por indicação dos nossos funcionários. Assim, ampliamos 
o engajamento destes jovens e o envolvimento da família na 
formação profissional deles”, conta Nivia Cunha, gerente de 
Recursos Humanos da Jamef. Porém, bem antes de haver um 
programa formal instituído na empresa, a Jamef já oferecia 
essa oportunidade aos jovens. Hoje, o diretor administrativo 
e financeiro Vilibaldo Vasconcelos é um exemplo a ser 
seguido pelos jovens que participam do programa em todas 
as unidades. Sua história na Jamef começou quando ele ainda 
tinha apenas 15 anos como office-boy, isso há quase 30 anos. 
“A oportunidade que a Jamef me deu logo em meus primeiros 
anos de vida profissional foi essencial para construir em mim 
o conceito de que, a primeira empresa que abriu as portas 
para mim, é esta que hoje me proporciona meu crescimento 
profissional, minhas realizações pessoais e minhas conquistas 
materiais”, conta o diretor. O Programa Jovem Aprendiz da 
Jamef realiza contratações durante todo o ano. Os currículos 
podem ser direcionados para o e-mail rh@sao.jamef.com.br.

Tegma 
A Tegma Gestão Logística registrou um lucro líquido de R$ 
7,5 milhões no primeiro trimestre de 2015 - 494,7% maior na 
comparação com o lucro líquido do mesmo período do ano 
passado. Em um cenário econômico adverso, de 16,4% de 
redução na venda de veículos novos, a Tegma obteve um bom 
desempenho por meio da descontinuação de alguns negócios 
e um maior controle sobre os custos. A receita líquida dos três 
primeiros meses do ano foi de R$ 284,9 milhões, uma queda 
de 13% ante o primeiro trimestre de 2014. O resultado foi uma 
combinação das receitas das Divisões de Logística Automotiva 
e Integrada, que registraram, respectivamente, uma queda de 
15,8% e um crescimento de 5,2%. A Tegma investiu R$ 11,6 
milhões de janeiro a março deste ano. Na Divisão de Logística 
de Veículos, o investimento foi em equipamentos, obras e 
melhorias em pátios. Na Divisão de Logística Integrada, as 
aquisições foram voltadas para programar novos clientes, além 
da manutenção em armazéns. 

Grupo Gefco
O Grupo Gefco gerou um faturamento de € 4,1 bilhões em 
2014, um crescimento de 1,5% se comparado ao mesmo 
período de 2013. O lucro operacional atual é de € 105 milhões, 
um crescimento de 10,5% comparado com 2013. Com uma 
margem operacional atual de 2,6% (comparado aos 2,4% em 
2013) e o lucro operacional atual de mais de 10,5%, o Grupo 
Gefco tem conseguido aumentar sua rentabilidade e suportar as 
flutuações econômicas e setoriais. Com pouca dívida, o Grupo 
produziu um fluxo de caixa livre de € 138 milhões ao longo 
de dois anos, demonstrando sua sólida situação financeira. 
O plano de desempenho iniciado em meados de 2014 para 

promover uma maior flexibilidade de custo e a eficácia de 
seu modelo de negócio “com pouca utilização de ativos” 
contribuiu para sua gestão de custos. O Grupo Gefco registrou 
um faturamento de € 4,1 bilhão em 2014, um crescimento de 
1,5% comparado a 2013. Este desenvolvimento na atividade 
inclui um crescimento de 10% - 14% a taxas de câmbio 
constantes – em faturamento gerado através de seus clientes 
industriais fora da PSA Peugeot Citroën e General Motors, se 
comparado a 2013. 

Coopercarga 
A Coopercarga recebeu o prêmio “Destaque de Sustentabilidade 
2014” do Programa de Excelência no Transporte (PET) da 
Danone, em cerimônia que ocorreu em abril em São Paulo/SP. 
A iniciativa, que já está na sua 8ª edição, tem como objetivo 
premiar os fornecedores da fabricante de lácteos francesa, 
que iniciou suas atividades no Brasil em 1970. O programa 
contempla critérios e indicadores que estão divididos em: 
segurança, qualidade, sustentabilidade, gestão de processos e 
pessoas e KPI’s (resultados). Pelas melhores práticas e ações 
envolvendo o tema Sustentabilidade a Coopercarga recebeu 
a premiação com o case “Sistema de Gestão Ambiental: 
Otimizando Recursos e Prevenindo a Poluição”. O projeto 
busca a constante melhoria dos processos, redução da 
utilização de recursos naturais e prevenção da poluição.

Nova Safra Transportes
Parceiros comerciais há mais de um ano, a OpenTech e a 
Nova Safra Transportes têm um novo sucesso a comemorar. 
Recentemente, a transportadora - que já contava com o 
OpenGR, OpenCadastro e OpenSIL – passou a utilizar o 
OpenJornada, uma ferramenta desenvolvida pela Opentech 
que suporta todos os indicadores exigidos para a viagem do 
motorista, desde o gerenciamento de risco até o rastreamento 
do veículo. A analista de negócios em gestão de produto da 
OpenTech, Paula Daniela Buciano, destaca que o cliente, 
que atua na área de logística, já conquistou por meio da nova 
ferramenta uma redução no tempo de análise e fechamento da 
documentação do motorista durante a jornada fora da empresa. 
“Além de oferecer um processo de trabalho mais simples para 
a compreensão do próprio motorista”, completa.Há alguns 
meses, a Nova Safra Transportes implantou um projeto 
inovador, o Programa de Valorização Desempenho Funcional 
(PVDF), no qual os colaboradores são avaliados por metas.
Segunda Polliana Salami, do núcleo jurídico da empresa, 
algumas metas ‘conversam’ diretamente com o controle de 
jornada. “Os relatórios do OpenJornada são fundamentais 
ao nosso programa, pois nele o motorista dá ciência do que 
praticou e não nos traz simplesmente relatórios de controle de 
jornada, mas nos mostra a realidade fática de horas, descanso 
e consequentemente de pagamento”, explica.
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SEST SENAT

FETCESP EM DESTAQUE

A Unidade Vila Jaguara promoverá nos meses de junho e julho a 4ª 
Mostra de Teatro Amador Sest Senat. Os espetáculos consolidam 
o trabalho das oficinas de artes cênicas ministradas na Unidade 
pelo artista e educador Paulo Moraes. Participam do grupo de 
alunos, crianças, adolescentes e adultos. Todos encaram o desafio 
de vencer bloqueios, de melhorar a linguagem, a autonomia 
a cooperação, o desenvolvimento de habilidades artísticas, 
a criatividade e 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, localizada na Avenida Cândido Portinari, 1100, deverá 
receber, a exemplo das edições anteriores, um número expressivo 
de trabalhadores e dependentes de transporte, comunidade e 
estudantes. Mais informações sobre o espetáculo e matrículas 
para novas turmas nos e-mails paulomoraes@sestsenat.org.br e 
luz@sestsenat.org.br; telefones (11) 3623-1308/1309 e 1304.

Os alunos do Programa de Formação Inicial de Mecânico de 
Manutenção de Veículos Automotores a Diesel da Unidade Vila 
Jaguara participaram de aulas práticas no final de abril. Previstas 
pela grade curricular desse curso profissionalizante, as aulas 
foram realizadas com a orientação do professor Pedro Manoel de 
Oliveira, que instruiu as atividades da turma quatro, no Módulo 
Pneus e Rodas. 
Neste programa, o módulo específico é composto da seguinte grade 
curricular: O Setor de Manutenção de uma Empresa de Transportes; 
Gestão de Oficinas; Fundamentos da Mecânica Automotiva; 
Metrologia para Mecânico; Pneus e Rodas; Hidráulica e Pneumática 
Básica; Eletricidade e Eletrônica; Noções Termodinâmica; Sistema 
de Transmissão; Motor Ciclo Diesel; Sistema Freios; Sistema de 

Suspensão/Direção; Sistema Elétrico; Sistema de Alimentação 
(Bomba Mecânica).
Para a realização das aulas práticas de Mecânica, o Sest Senat 
Vila Jaguara conta com uma infraestrutura para a simulação das 
ações necessárias ao aprendizado dos alunos, além de peças, 
equipamentos e ferramentas utilizados durante as aulas práticas.

CURSO ESPECIALIZADO PARA MOTOFRETE (30H): consultar 
Unidade.

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

FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULO DE PRODUTOS 
PERIGOSOS - MOPP (50H): dias 8, 9, 10, 11, 12 e 16/6; dias 13, 20, 
27/6 e 4 e 11/7.

FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS 
(50H): dias 25, 26, 27, 28, 29/5 e 1/6.

RECICLAGEM DE CONDUTORES DE VEÍCULO DE PRODUTOS 
PERIGOSOS – MOPP (16H): dias 9, 10, 11 e 12/6; dias 27/6 e 4/7.

RECICLAGEM DE CONDUTORES DE VEÍCULO DE TRANSPORTE 
DE PASSAGEIROS (16H): dias 9, 10, 11 e 12/6.

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

CAPACITAÇÃO TÁXI (32): dias 27/6 e 4, 11, 18/7; dias 23, 24, 25 e 26/6.

FORMAÇÃO PARA OPERADOR DE EMPILHADEIRA (24H): dias 6, 
13 e 20/6.

Programação da 4ª Mostra de Teatro Amador SEST SENAT

Jovens participam de aulas práticas de pneus e rodas

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

Unidade possui instalações e equipamentos para aula prática de pneus e rodas

D
ivulgação

JUNHO DE 2015

Dia Hora Espetáculo Hora Espetáculo

06 18h 1º Sarau Sest Senat 20h A Escolinha da Bagunça

13 18h A Casa dos Monstros 20h Em Família

20 18h Super Crianças Contra o Vilão Virtual 20h Em Família

27 18h Super Crianças Contra o Vilão Virtual 20h Chica Da Silva

JULHO DE 2015

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


