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Editorial

FETCESP EM DESTAQUE

Editorial

As entidades representativas do setor empresarial do transporte 
rodoviário de cargas entendem que o exame toxicológico nos 
motoristas é uma medida importante para combater o uso de drogas 
nas estradas. Inclusive, lembro a todos que, por ocasião das discussões 
da lei 12.619/2012, que regulamentou a profissão de motoristas, hoje 
substituída pela 13.103/2015, nós defendemos um controle de uso de 
álcool e drogas nas estradas. Isto porque há um entendimento geral 
da amplitude do problema no País.
O consumo de drogas afeta diversos setores da economia, não apenas 
o transporte, provoca acidentes de trânsito, aumenta a criminalidade, 
desfaz lares e leva muita tristeza às famílias, a sociedade. Entendemos 
que coibir o uso de drogas deve ter várias frentes e estratégias 
diferenciadas, que não apenas na área policial, mas, e principalmente, 
através de medidas sociais. Ou seja, tratar como problema de saúde 
pública e com ações dos governos federal, estaduais e municipais. 
Sempre buscamos boas experiências para lançar ao debate. E 
recentemente tive a oportunidade de conhecer como o governo 
mexicano trata este problema de uso de drogas por parte dos 
motoristas durante o Congresso da Câmara Interamericana de 
Transportes (CIT), realizada na Cidade do México. 
A maior surpresa foi saber que o exame toxicológico de larga janela 
utilizado nos motoristas profissionais no México é feito pelo governo, 
custeado por ele, bem como as medidas adotadas para recuperação 
dos viciados. 
Diferente da legislação que entra em vigor no Brasil que remete o 
ônus totalmente ao setor produtivo e deixa muitos pontos obscuros, 
gerando dúvidas. Uma delas se refere as responsabilidades se o 
exame toxicológico do motorista for positivo. 
A legislação ainda gera polêmica. A Associação Nacional 
dos Departamentos Estaduais de Trânsito, por exemplo, já se 
pronunciaram contra, bem como entidades dos autônomos. No 
estado de São Paulo o Detran conseguiu liminar para não exigir os 
exames dos motoristas paulistas. 
Ao lançar o tema para debate não se trata de sermos a favor ou 
contra, mas de apontar a necessidade da adoção de uma legislação 
que também traga segurança jurídica ao setor produtivo. Afinal, 
estamos imbuídos do mesmo propósito: reduzir o número de 
acidentes de trânsito. Para isso precisamos de medidas mais claras e 
menos controversas.

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 
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Flávio Benatti, Presidente da FETCESP e da Seção de Cargas da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT)

POLÊMICO EXAME TOXICOLÓGICO DE LARGA 
JANELA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO

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
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Sest Senat Parque Novo Mundo

FETCESP EM DESTAQUE

Curso Especial de Treinamento e Orientação para 
Motorista de Táxi (46h): dias 2, 9, 10, 16 e 23/4, das 8h às 
17h20; de 4 a 8/4, das 8h às 17h20; dias 14, 15, 18, 19 e 20/4, 
das 8h às 17h20.
Curso Especial de Treinamento e Orientação para 
Motorista de Táxis Especial, Luxo, Preto (16h): dias 12 
e 13/4, das 8h às 16h20; dias 20, 25, 26 e 27/4, das 18h às 22h; 
dias 23 e 30/4/2016, das 08h às 16h20. 
Olho Vivo na Estrada (6h): dia 30/4, das 9 às 16h. 
Operador de Empilhadeira (28h): dias 4, 5, 6, 11, 12, 13, 
18 e 19/4, das 18h às 22h; dias 18,19 e 20/4, das 08h às 18h.
Operador de Munck (16h): dias 17, 23 e 24/4, das 8h às 17h.
Especializado Motofretista (30h): dias 4, 5, 6/4, das 8h às 
16h30 e 7/4, das 8h às 14h30; dias 11, 12, 13, 14 e 15/4, das 8h 
às 13h20; dias 19, 20, 25, 26, 27 e 28/4, das 08h às 13h20.

Movimentação de Transporte de Produtos Perigosos - 
Mopp (50h): dias 12, 13, 14, 15, 18 e 19/4, das 8h às 17h10; 
de 29/4 a 6/5, das 8h às 17h10; dias 2, 9, 16, 23 e 30/4, das 8h 
às 18h; dias 30/4, 7, 14, 21 e 28/5, 8h às 18h.
Transporte Coletivo de Passageiros (50h): dias 5, 6, 7, 
8,11 e 12/4, das 8h às 17h10; de 13 a 28/4, das 13h às 17h30; 
dias 2, 9, 16, 23 e 30/4, das 8h às 18h.
Atualização Transporte Coletivo de Passageiros (16h): 
de 15 a 20/4, das 13h às 16h40; dias 16 e 23/4, das 8h às 16h20.  
Atualização Mopp (16h): de 15 a 20/4, das 8h às 11h40; 
dias 9 e 16/4, das 8h às 16h20.  
Transporte Emergência (50h): de 25 a 29/4, das 8h às 18h.
Transporte Escolar (50h): dias 2, 3, 9, 10, 16 e 17/4, das 8h 
às 17h10.

PALESTRAS SOBRE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

CURSOS BÁSICOS DE INGLÊS E ESPANHOL GRATUITOS

UNIDADE COMEMORA DIA INTERNACIONAL DA MULHER

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

Comunicado

CUSTOS COM TAXAS, AUTORIZAÇÕES E LICENÇAS NO TRANSPORTE DE
PRODUTOS PERIGOSOSNeste ano, a Unidade Parque Novo Mundo disponibiliza para 

as empresas do setor uma série de palestras. Várias abordagens 
são indicadas para a Semana de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho (Sipat). 
Na área de desenvolvimento profissional estão disponíveis os 
seguintes temas: Arrumação no Transporte de Cargas, Como 
Manter sua Empregabilidade, Conhecendo o Transporte de 
Passageiros, Conhecendo o Transporte Rodoviário de Cargas, 
Direção Preventiva, Educação no Trânsito, Empregabilidade e 
Valorização do Motorista Profissional, Legislação Básica para o 
Transporte de Cargas, Manutenção Básica de Veículos Pesados, 

Novas Tecnologias para o Setor de Transporte, Planejamento 
de Rotas para Motociclistas Profissionais, Primeiros Socorros, 
Segurança no Transporte de Produtos Perigosos e Lei do 
Motorista Profissional (Lei nº 13.103/2015). 
Na área da saúde os temas disponíveis são Alimentação Saudável 
e Obesidade, Saúde Bucal, Depressão e Ginástica Laboral. 
As palestras podem ser realizadas in company e precisam ser 
agendadas com antecedência. 
Mais informações: desenvolvimento profissional procurar 
Solange no telefone (11) 2207-8840 ramal 806; temas da área 
da saúde falar com Sérgio no telefone (11) 2207 8848.

A Unidade diversifica seus treinamentos para aumentar o 
profissionalismo dos trabalhadores do setor, como os cursos básicos 
de inglês e espanhol, oferecidos gratuitamente. As empresas de 

transportes contribuintes do Sest Senat interessadas em oferecer 
um destes cursos aos seus colaboradores podem obter mais 
informações com Bruna pelo telefone (11) 2207-8840 ramal 811.

Com a participação de cerca de 50 mulheres, entre 
funcionárias e alunas dos cursos ministrados, a Unidade 
Parque Novo Mundo realizou atividades para marcar o 
Dia Internacional da Mulher comemorado no último dia 8 
de março. O evento começou com um café da amanhã e ao 
longo do dia foram oferecidas massagens e entregues brindes 
da instituição e rosas de chocolate a todas as mulheres que 
visitaram a Unidade.

O Decope da NTC &Logística divulgou comunicado, no início 
de março, sobre estudos dos impactos da cobrança de taxas, 
autorizações e licenças nos custos das empresas do transporte 
de produtos perigosos. No estudo, realizado em conjunto com 
a Associação Brasileira de Transporte de Produtos Perigosos 
(ABTLP), ficou constatado que as empresas da especialidade 
precisam de grandes investimentos em infraestrutura física e 
pessoal para constantes atualizações e controle das exigências 
dos órgãos nacionais, estaduais e municipais. O documento 
chama atenção para as penalidades no caso da falta de documento, 
documento incompleto, irregular ou com validade vencida nas 
fiscalizações. “Pode ser enquadrado como Crime Ambiental, 
sujeitando a empresa e seus diretores e representantes a penas 
de reclusão e multas em dobro devido à caracterização de sua 
atividade (potencialmente poluidora)”, alerta o documento. 
Por isso, as entidades ABTLP e NTC recomendam a inclusão 
de uma nova Generalidade na planilha referencial de custos de 
transporte rodoviário de produtos perigosos: Taxa de Licenças.  

Comunicado
A seguir a íntegra do comunicado.  
Estudos concluídos pelo Departamento de Custos Operacionais, 
Estudos Técnicos Econômicos (Decope) da NTC em conjunto 
com a Associação Brasileira de Transporte de Produtos 
Perigosos (ABTLP) indicam que as empresas que executam 
o transporte de produtos perigosos sofrem com a cobrança 
de taxas, autorizações e licenças para realizar esta atividade, 
considerada pelo Ibama como potencialmente poluidora. 
Todos os estados da federação, o governo federal, e até alguns 
municípios através de seus respectivos Órgãos Ambientais ou 
de trânsito, como é o caso de São Paulo, impõem a cobrança 
das às empresas transportadoras de várias formas: para a matriz, 
para as filiais, por veículo, por tipo de produto, pela quantidade 
transportada, entre outras.
Isso exige das empresas que operam neste segmento a realização 
de grandes investimentos em infraestrutura física e pessoal 
altamente qualificado para suas constantes atualizações e controle 

de sua vigência. Agrava-se a isto que em caso de constatação 
de falta de documento, documento incompleto, irregular ou 
com validade vencida em fiscalização poder ser enquadrado 
como Crime Ambiental, sujeitando a empresa e seus diretores 
e representantes a penas de reclusão e multas em dobro devido 
à caracterização de sua atividade (potencialmente poluidora). 
Como forma de ressarcir estes custos (não contemplados 
pelas empresas de transporte) a ABTLP e NTC recomendam a 
inclusão de uma nova Generalidade na planilha Referencial de 
Custos de transporte rodoviário de produtos perigosos: Taxa de 
Licenças, conforme descrição abaixo.

Generalidades 
As tabelas de frete peso, geralmente, são montadas a partir 
de condições normais de transporte. O Frete-peso/volume 
contempla o transporte em situações usuais. Existem atividades 
de transporte que são inerentes ao serviço de transporte 
e que geram custos não previstos, que agravam o custo 
operacional e geralmente não incorporados. Nestes casos, 
se deve complementar o Frete-peso/volume com a cobrança 
das generalidades.

Taxa de Licenças para Circulação do veículo - TLC 
Destina-se a ressarcir os custos relativos às licenças para 
circulação de veículos transportando produtos perigosos, 
no âmbito federal, estadual e municipal, impostas aos 
transportadores para que seus veículos possam circular nas vias 
sob suas jurisdições. Fazem parte da composição desta taxa as 
licenças da Polícia Federal e dos Órgãos Ambientais, além das 
despesas relativas à administração para a obtenção e renovação 
das mesmas e dos respectivos profissionais responsáveis.

Impostos fixos considerados: PIS e COFINS
Forma de cobrança: por embarque/viagem/conhecimento, com 
campo específico no Conhecimento de Transporte. 
Valor de referência: R$ 13,81 (treze reais e oitenta e 
um centavos).

MARÇO/2016

Equipe do Sest Senat com as participantes do evento

D
ivulgação

Custos elevados para o transporte de produtos perigosos

A
rquivo
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A Comissão de Assuntos Trabalhistas (CAT) da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT) foi instalada em 2015, para criar 
um foro permanente de discussões e assessoramento da entidade. 
O objetivo do grupo é identificar os entraves na legislação e na 
jurisprudência que causam prejuízos às empresas dos diversos 
modais que integram o sistema de representação da CNT e 
também buscar caminhos para a solução desses problemas.
A comissão reúne líderes sindicais e alguns assessores jurídicos de 
diversos modais, como transporte rodoviário de cargas, transporte 
rodoviário de passageiros, transporte aéreo, transporte aquaviário 
e transporte ferroviário. Assim é possível a identificação, discussão 
de problemas e a construção de propostas de aperfeiçoamento 
na legislação trabalhista, bem como acompanhar os projetos 
legislativos que tramitam no Congresso Nacional e os judiciais 
que estão nos tribunais superiores e que tratam de matérias de 
interesse do transporte.
Nesta Comissão a FETCESP é representada pelo presidente Flávio 
Benatti e o assessor jurídico Narciso Figueirôa Junior, que são 
membros efetivos. O grupo se reúne regularmente com analises 
profundas de vários temas apresentados pelas lideranças do setor, 
observa Benattii. “Os temas terceirização, exame toxicológico e a 
legislação da profissão do motorista são alguns dos assuntos que 
estão em debate constante tendo em vista as questões enfrentadas 
pelas empresas”, comenta Benatti.  
O assessor Narciso Figueiroa Júnior observa que a Comissão 
é fundamental para que o setor de transporte identifique os 
problemas crônicos existentes na legislação trabalhistas e nas 
decisões da Justiça do Trabalho. “Assim é possível discutir com 
os demais modais de representação, propostas de solução dos 
problemas”, destaca Figueirôa.     
A Comissão já realizou várias reuniões e neste ano os encontros 
serão mensais, sempre na sede da CNT, em Brasília (DF). O 
grupo discutiu os seguintes assuntos:

1) Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 33 de 2013 que 
institui os honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho. 
Análise e discussão do texto e elaboração de propostas de 
emendas.
2) Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 606 de 2011 que 
altera a execução trabalhista. Análise e discussão do texto e 
elaboração de propostas de emendas.   
3) Seminário Nacional sobre Relações do Trabalho (CNT). 
Proposta de realização de um seminário nacional sobre 
transporte para tratar dos assuntos trabalhistas que mais 
preocupam os vários modais representados pela CNT.
4) Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência Social 
(MTPS) nº 116/2015 e Deliberação 145 do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran) que tratam dos exames toxicológicos de 
larga janela. Através da discussão do assunto na CAT/CNT foi 
elaborado ofício ao MTPS para que esclareça alguns pontos 
obscuros na Portaria nº 116/2015 e também na Deliberação 
145 do Contran para que as empresas não tenham problemas 
na aplicação prática dos exames toxicológicos.
5) Decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que 
determinou a aplicação do IPCA ao invés da TR como índice 
de correção monetária dos débitos trabalhistas. Assunto 
levantado e amplamente discutido na CAT/CNT, em 2015, 
diante da elevação abrupta dos débitos trabalhistas em 2015. 
Por sugestão da CAT a CNT ingressou com reclamação no 
Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a referida medida, 
tendo sido a referida decisão suspensa por liminar concedida 
pelo STF, acolhendo uma reclamação anterior formulada pela 
Federação Nacional dos Bancos (Fenaban).
6) Acompanhamento do Projeto de Lei nº 4340 que trata da 
terceirização e das ações diretas de inconstitucionalidade que 
tramitam no STF e que discutem as Leis nºs 11.442/2007 e 
13.103/2015.

A Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) divulga novo 
cronograma para operacionalização 
da identificação eletrônica  (TAG) dos 
veículos automotores de carga cadastrados 
no Registro Nacional de Transportadores 
Rodoviários de Cargas (RNTRC). A 
alteração consta na Portaria nº 52, de 29 
de fevereiro de 2016, publicada no Diário 
Oficial da União do último dia 4 de 
março, e altera o cronograma previsto no 
Art. 2º da Portaria SUROC nº 230/2015. 
Os veículos com final 1 deverão instalar 
os TAGS a partir de agosto de 2016. O 
prazo anterior começa em 1º de março.

O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, participou da primeira 
reunião do Fórum Permanente do Transporte Rodoviário de 
Cargas deste ano, realizada no último dia 24 de fevereiro, no 
Ministério dos Transportes, em Brasília (DF).
Na ocasião, Benatti observou que o Fórum entra em nova 
fase, adequada para analisar com profundidade os problemas 
do transporte rodoviário de cargas. Defendeu a idéia de 
uma discussão mais ampla sobre a reorganização do setor. 
“Precisamos buscar regras mais claras para a atividade, sobretudo 
nas responsabilidades e deveres de todos os players da cadeia 
de transportes, que inclusive integram o Fórum. As questões 
que precisam de mais análises não se encerram com a proposta 
do marco regulatório que tramita na Câmara dos Deputados. 
Temos outras demandas, sobretudo na legislação trabalhista que 
precisa ser observada, e talvez com outros projetos de lei. Vale 
ressaltar que em seminário realizado na Câmara dos Deputados, 
no último dia 16 de fevereiro, o ministro do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) Augusto César Leite de Carvalho observou que 
a Lei 13.103/15 tornou mais complexa a solução dos conflitos 
nas estradas”, disse Benatti em seu pronunciamento.

Fórum 
O Fórum instado em junho de 2015, é composto por 

Representação Representação

FETCESP PARTICIPA DA COMISSÃO NACIONAL DE ASSUNTOS TRABALHISTAS DO TRC

RNTRC: NOVO PRAZO PARA INSTALAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ELETRÔNICA

FÓRUM PERMANENTE DO TRANSPORTE FAZ PRIMEIRA REUNIÃO DO ANO

Flávio Benatti, presidente da FETCESP, na reunião do Fórum Permanente do TRC

Fórum reúne representantes do governo e entidades de empresas de transportes, transportadores 
autônomos e embarcadores.

D
ivulgação

D
ivulgação

Vencimento do CRNTRC Final da placa do veículo Data inicial Data final

Até 31/12/2016

1 28/08/2016 06/10/2016
2 07/10/2016 15/11/2016
3 16/11/2016 25/12/2016
4 26/12/2016 03/02/2017
5 04/02/2017 14/03/2017
6 15/03/2017 22/04/2017
7 23/04/2017 31/05/2017
8 01/06/2017 10/07//2017
9 11/07/2017 19/08/2017
0 20/08/2017 28/09/2017

Após 31/12/2016 até 2020

1 e 2 28/09/2017 28/10/2017
3 e 4 29/10/2017 25/11/2017
5 e 6 26/11/2017 26/12/2017
7 e 8 27/12/2017 25/01/2017
9 e 0 26/01/2017 25/02/2017

representantes do Ministério dos Transportes, Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT), Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e representantes 
dos transportadores autônomos de carga e das empresas de 
transportes de cargas e dos embarcadores de carga.  
A criação do Fórum permanente foi um dos compromissos 
resultantes da Mesa de Diálogo iniciada em 25 de fevereiro 
de 2015 entre governo e representantes dos caminhoneiros 
e transportadores. O objetivo é discutir e oferecer sugestões 
e medidas técnicas para o aperfeiçoamento da atividade de 
transporte rodoviário de cargas.
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Empresas Empresas

TA 
A TA foi certificada pela Electrolux do Brasil 
como Fornecedora Prata, na categoria Transportes 
Fracionados. O reconhecimento é decorrente dos bons 
serviços prestados pela transportadora à Divisão Small 
Appliancces & Floor Care, da Eletrolux, no ano de 2015. 
Em cerimônia realizada na sede da empresa, o prêmio foi 
entregue pelo coordenador de logística da divisão, André 
Hiebi, aos gerentes da TA Renato Gebara e Edson Motta. 
A escolha leva em consideração diferentes aspectos, 
como desempenho na coleta, prazo de entrega, avaria, 
sinistro, devolução e prazo de devolução, entre outros. 
“A conquista desse certificado reflete o empenho de toda 
uma equipe, com diferentes profissionais comprometidos 
em fazer o melhor”, comenta Celso Luchiari, diretor 
da empresa.

DHL 
A DHL Global Forwarding, divisão do Grupo Deutsche 
Post DHL especializada em fretes aéreos e marítimos, 
lança o serviço Ocean Connect LCL Premium para o 
transporte marítimo de carga fracionada (LCL). Neste 
modo, caso a carga não possa ser enviada na semana 
prevista - e sob exclusiva responsabilidade do operador 
- a DHL irá cobrir os custos do frete aéreo (de aeroporto 
a aeroporto). O serviço Ocean Connect LCL também 
oferece outros benefícios, como a operação na maioria 
dos destinos, mais rotas e alcance dos serviços de cargas 
fracionadas, presença em 180 países, com cerca de 70 
gateways e acesso a 45 mil point pairs com mais de mil 
serviços de cargas LCL semanais ininterruptos. Além 
disso, 97% das importações de cargas fracionadas da 
DHL são feitas em contêineres consolidados da própria 
empresa. Na área de exportação de cargas LCL, a DHL 
Global Forwarding também oferece transporte terrestre 
gratuito para embarques internacionais via porto de 
Santos, a partir das cidades do Rio de Janeiro, Curitiba, 
Itajaí e Porto Alegre. 

Painel Transporte 
A Painel Transporte e Logística é o novo nome da 
empresa do Grupo Amazonas direcionada a atender as 
necessidades da companhia de otimizar a entrega de seus 
produtos. Com uma frota de 98 veículos a transportadora 
tem atuação nacional e filiais nas cidades de Birigui (SP), 
Canelinha (SC), Campo Bom (RS), Farroupilha (RS), 
Franca (SP), Hortolândia (SP), Jaú (SP), Jequié (BA), 
Matão (SP), Nova Serrana (MG), Ribeirão Preto (SP), 
São Paulo (SP), Uberaba (MG) e Uberlândia (MG).

Bandeirantes Logística 
A unidade Instalação Portuária Alfandegada (IPA) da 
Bandeirantes Logística Integrada, que passou por reforma 

nos últimos meses, foi entregue reestruturada. A área, 
localizada nos armazéns 22 e 23 do Porto de Santos, foi 
ampliada. “A nova posição dos gates possibilita o aumento 
de 15% na área de armazenamento no pátio, ampliando 
nossa capacidade física para atendimento a clientes – que 
deve ser superior a 2.300 TEU – além de aumentar também 
a segurança da operação com a segregação dos gates e 
pátio de armazenagem”, explica o presidente Washington 
Flores. A infraestrutura também foi otimizada. Um 
novo prédio administrativo, mais moderno e amplo, foi 
construído. O novo escritório oferece mais segurança e 
qualidade de trabalho aos colaboradores e autoridades – 
como Alfandega, Anvisa, Ministério da Agricultura, entre 
outros - que trabalham diariamente no terminal. Para os 
trabalhadores, a Bandeirantes Logística Integrada oferece 
novos escritórios, vestiários e refeitório. 

RTE Rodonaves 
A RTE Rodonaves recebeu premiação da Electrolux do 
Brasil, divisão de Small Appliances, como o melhor 
fornecedor de 2015 na categoria Transportes Fracionados. 
Classificada como Ouro, o posto mais alto da premiação 
e nota de 9,47 com percentual de entregas no prazo de 
96%, a RTE Rodonaves recebeu o reconhecimento após 
ter o desempenho de toda a sua cadeia de transporte 
avaliado, desde coleta, entrega, prazos, avarias, sinistros 
até devolução. “Estamos muito satisfeitos com mais 
este reconhecimento, que é mérito de toda a equipe RTE 
Rodonaves. Diante de mais essa conquista, reafirmamos 
nosso compromisso em entregar – literalmente – serviços 
que agregam qualidade e eficiência, além da nossa 
principal marca, que é a humanização em todas as etapas 
do atendimento”, afirma João Naves, presidente da 
RTE Rodonaves.

TNT Express
A TNT no Brasil aposta na mobilidade urbana e em 
projetos sustentáveis. Depois de iniciar as entregas 
no centro de São Paulo com bicicletas para atender o 
segmento têxtil, agora também implanta o projeto em 
outras cidades, por meio da sua unidade de negócios 
internacional, a TNT Express. O projeto, desenvolvido 
em parceria com a EcoBike Courier, funciona em 
caráter de teste e, no primeiro mês, obteve ótimos 
resultados. Em São Paulo houve 439 entregas com 222 
km pedalados e 16kg/CO2 evitados na atmosfera. Já 
em Curitiba, as entregas chegaram a 470 em 1.376 km 
pedalados, evitando assim, 100kg/CO2. Em Campinas 
os ciclistas percorreram 95,85km em suas 30 entregas e 
evitou 6,98kg/CO2. A EcoBike Courier atua no mercado 
desde 2011 com serviços de entrega express realizados 
por Bikers distribuídos em pontos estratégicos de cada 
região, das sete cidades atendidas. Os ciclistas pedalam 

em média 80 km/dia e já deram seis voltas ao mundo em 
entregas, evitando mais de 17 toneladas de gás carbônico 
na atmosfera.

ID Logistics
Com 32 centros de distribuição (CDs) no País e uma 
carteira de 29 clientes, entre eles Carrefour, Leroy 
Merlin, Danone e MWM Motores, a filial brasileira da 
multinacional ID Logistics faturou R$ 313 milhões no 
ano passado. Já o grupo, presente em mais de 14 países, 
divulgou um faturamento de 930,8 milhões de euros, 
6,4% a mais do que em 2015. Mesmo diante da crise 
econômica brasileira e da forte oscilação cambial, a ID 
Logistics Brasil registrou em 2015 um crescimento de 
20% em relação ao ano anterior. De acordo com Marcos 
Bagnolesi, diretor comercial da empresa, o grupo ID 
Logistics é um parceiro flexível e engajado em aumentar 
a produtividade dos clientes, sempre com foco na 
melhoria da qualidade operacional e redução dos custos 
logísticos. “Em qualquer tempo, um operador logístico 
com esse perfil consegue aumentar o portfólio de clientes 
e ampliar os serviços nas operações já existentes”. A 
operadora deverá ter o startup de cinco operações ainda 
no primeiro semestre de 2016. Segundo Eric Hemar, CEO 
do Grupo ID Logistics, “a empresa teve um crescimento 
sólido em 2015, especialmente, na área de e-commerce. 
O incremento das atividades no 4º trimestre permitiu 
compensar a alta volatilidade das taxas de câmbio com 
efeitos desfavoráveis no Brasil, Argentina e Rússia. 
Continuamos em 2016 com essa forte dinâmica em todos 
os nossos mercados prioritários, apesar desse ambiente 
econômico misto em países emergentes”.

Reiterlog 
A Reiterlog adquiriu 76 novos caminhões da MAN 
Latin America, fabricante dos modelos Volkswagen e 
MAN, para modernizar sua frota. Os novos caminhões 
vão apoiar a operação nos segmentos alimentícios e 
de bens de consumo. A tradicional frotista das marcas 
Volkswagen e MAN, com mais de sete anos de parceria 
com a montadora, a Reiterlog dividiu sua aquisição entre 
três diferentes modelos: 51 unidades do VW Delivery 
10.160; 24 do VW Constellation 25.420; e uma do 
MAN TGX 29.480. Os veículos leves rodarão com baús 
frigorificados. Já os demais com baús de carga geral, 
sendo os 25.420 em carretas e o TGX implementado com 
um bitrem.

 Transportes Treméa 
A Transportes Treméa comprou quatro caminhões Iveco 
Hi-Way, o extrapesado topo de linha da montadora. Como 
parte da aquisição, um Plano de Manutenção Essencial 
também foi implantado para os veículos, incluindo 

lubrificações, aferimento de torques, trocas de óleo, 
fluidos, filtros e de cartuchos. Para Osmar Hirashiki, 
diretor de vendas corporativas e vendas ao governo da 
Iveco, o planejamento que assegura a modernização do 
parque logístico faz com que as empresas diminuam seus 
custos, oferecendo um serviço cada vez mais qualificado. 

TNT 
A TNT Mercúrio e a divisão Automotive Aftermarket da 
Bosch acabam de celebrar um ano de parceria com mais 
de 480 mil volumes operados. A integração do trabalho da 
transportadora ocorreu com a operação In House inserida 
no centro de distribuição da Bosch em Louveira (SP), 
com a disponibilização de oito funcionários para apoio da 
checagem e conferência dos produtos que deixam o CD. 
A instalação do posto avançado trouxe mais agilidade, 
transparência e confiabilidade para o transporte, 
promovendo uma dupla conferência das cargas (Bosch/
TNT) e, como resultado, um índice de 95% de satisfação 
dos clientes com as entregas. No portfólio da divisão 
Automotive Aftermarket estão aproximadamente 20 mil 
produtos – part numbers -, que atendem quase 95% da 
frota circulante brasileira. Durante o processo, até 240 
volumes são conferidos por hora, a partir do conceito 
contínuo de processos da Bosch. Além disso, enquanto um 
caminhão está sendo carregado, outro está aguardando, 
pronto para iniciar o carregamento. 

Sicredi 
No início de março foi inaugurada uma agência Sicredi 
em Mogi das Cruzes (SP). A unidade, localizada em um 
ponto estratégico da cidade, marca também a grande 
expansão da instituição, que segue o lema de “presença 
nacional com atuação regional”.
Presente em 11 estados brasileiros e com mais de 1.380 
agências no Brasil, o crescimento do Sicredi no estado 
de São Paulo foi um dos maiores em 2015, por se tratar 
de um mercado estratégico. Além da ampliação da rede 
de atendimento no estado, que já dispõe de cerca de 120 
agências, o Sicredi apresentou 32,8% de crescimento 
na participação de mercado em depósitos, enquanto as 
demais instituições financeiras não ultrapassaram a 
marca de 24,3%. Na área de crédito comercial o cenário 
se repetiu, com 28,9% de crescimento, contra apenas 
19,2% nos demais agentes financeiros. Para o presidente 
da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock, esse 
desempenho é resultado da atuação regional, característica 
das cooperativas de crédito Sicredi. “Apesar de estarmos 
em quase todo o Brasil, nós nos preocupamos com o 
desenvolvimento de cada município em que estamos. A 
equipe de cada agência tem uma relação próxima com os 
associados e consegue identificar as melhores soluções 
financeiras para cada perfil”, explica ele.
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Sest Senat Vila Jaguara

FETCESP EM DESTAQUE

EVENTO PARA MULHERES MOVIMENTA UNIDADE VILA JAGUARA

Mais de 250 pessoas participaram das atividades promovidas 
pela Unidade Vila Jaguara no início de março para homenagear 
as mulheres. O Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, 
começou servindo um delicioso café da manhã. Na sequência 
foi realizado um workshop que tratou da importância da imagem 
pessoal e da necessidade da mulher buscar se cuidar e salientar 
sua beleza. Na ocasião 10 jovens foram selecionadas e passaram 
pelo processo de limpeza de pele e maquiagem prática e ágil. 
As demais mulheres do grupo receberam orientações sobre os 
cuidados com a pele. Depois o Grupo Saúde e Vida entrou em 
ação com a palestra Qualidade de Vida, levando informações 
sobre planejamento familiar e prevenção, destacando os males 
causados pelo fumo, álcool e drogas.

Na programação que marcou o dia Internacional da Mulher, 
a Psicóloga Fernanda Aprille esteve nas empresas Viação 
Caieras e Viação Urubupungá ministrando palestra e rodada 
de conversa com o tema Ser Mulher. Fernanda tratou, 
delicadamente, de assuntos da mulher, em seus diversos papéis 
na sociedade, ou seja, mulher mãe, esposa, trabalhadora e 
gestora da família.
Para encerrar as atividades, em 10 de março, a Unidade 
promoveu um novo workshop da beleza. Passaram pelo processo 
de limpeza de pele e maquiagem prática e ágil 25 pessoas. Neste 
mesmo dia o Instituto se Toque, em parceria com a UBS Vila 
Piauí, tratou do tema Câncer e suas manifestações.  Nos três dias 
das atividades foram distribuídos brindes do Sest Senat.

Formação de Condutores de Veículos de Cargas 

Indivisíveis (50h): dias 13, 14, 15, 19, 20 e 22/4.

Formação de Condutores de Veículos Escolares (50h): 

dias 5, 6, 7, 8, 12 e 13/4.

Formação de Condutores de Veículos de Produtos 

Perigosos - Mopp (50h): dias 1, 5, 6, 7, 8 e 12/4. Dias 

13, 14, 15, 19, 20 e 21/4. 

Formação de Condutores de Veículos de Passageiros 

(50h): dias 13, 14, 15, 19, 20 e 21/04. 

Reciclagem de Condutores de Veículos de Produtos 

Perigosos - Mopp (16h): dias16 e 23/04.

Reciclagem de Condutores de Veículos de Transporte 

de Passageiros (16h): dias 16 e 23/04.

Formação para Operador de Empilhadeira (24h): dias 5, 

6, 7 e 8/4.

Manobra de Carreta (8h): consultar.
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Atividades na Unidade Vila Jaguara reuniu mais de 250 mulheres
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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




