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Editorial

Vivemos momentos desafiadores que exigem grande atenção à 
gestão de nossos negócios. Nada pode ficar desapercebido para 
fazermos frente as instabilidades da economia que, infelizmente, 
deve se estender por meses. 
Chamo atenção a alguns dados da Pesquisa realizada pela 
Confederação Nacional do Transporte (CNT) neste ano 
que confirma o lamentável estado das rodovias brasileiras. 
Apresentaram algum tipo de deficiência no estado geral, que 
inclui a avaliação conjunta do pavimento, da sinalização 
e da geometria da via, 57,3% da malha pesquisada. Na 
comparação com a pesquisa do ano passado, os pontos críticos 
aumentaram 13,1%.
Os dados não deixam dúvidas que faltam investimentos e uma 
política governamental para a infraestrutura de transporte e 
logística. No entanto, neste momento, chamo a atenção a alguns 
efeitos danosos que tal cenário provoca às empresas do setor.  
A questão da falta de segurança, com ambiente de riscos para 
acidentes de trânsito nas rodovias, deve ser observada com 
bastante rigor. 
Da mesma forma deve-se atentar à elevação dos custos com 
combustível, lubrificantes, manutenção e tempo de viagem que 
se alteram dependendo das condições gerais da rodovia que 
nossos veículos trafegam. 
O estudo da CNT aponta que considerando a média de toda a 
extensão de rodovias avaliadas, o impacto no custo operacional 
chega a 25,8%. No entanto nas estradas com o pavimento 
considerado péssimo, o aumento pode chegar a 91,5%. Nas 
rodovias ruins, o aumento é de 65,6%. Nas regulares 41,0%. 
Para as rodovias com pavimento bom, o aumento de custos 
calculado chegou a 18,8%. 
São números expressivos que precisam ser observados na 
formação do frete, para se manter a saúde financeira das empresas. 
Afinal, precisamos estar preparados para a retomada dos 
negócios. Afinal, o Brasil tem potencial de crescimento e um 
mercado pujante, que sempre se supera.

Deficiência nas rodovias aumenta
os custos operacionais

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, 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. 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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Flávio Benatti, Presidente da FETCESP e da Seção de Cargas da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT)
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Sest Senat Parque Novo Mundo

FETCESP EM DESTAQUE

C U R S O E S P E C I A L D E T R E I N A M E N TO E O R I E N TAÇÃO 
PA RA M OTO R I S TA D E TÁX I (32H): dias 5, 6, 12 e 13/12, das 8h 
às 17h; dias 1 a 4, 7 a 10/12, das 18h às 22h.

O L H O V I VO N A E S T RA DA (6H): dia 5/12, das 9 às 16h. 

O P E RA D O R D E E M P I L H A D E I RA (24H): dias 9, 10 e 11/12, das 
8h às 17h.

A R R U M AÇÃO D E CA RG A E CO N F E R Ê N C I A D E CA RG A (8H): 
dia 9/1, das 8h às 17h.

ATENDIMENTO AO CL IENTE (4H): dia /11/1/2016, das 8h às 12h.

D I R E ÇÃO D E F E N S I VA (8H): dia 21/1/2016, das 8h às 17h.

O P E RA D O R D E M U N C K (16H): dias 23, 30 e 31/1/2016, das 8h 
às 17h.

E S P E C I A L I ZA D O M OTO F R E T I S TA (30H): consultar. 

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 28/11, 5, 6, 12, 13 e 19/12, das 8h 
às 17h30; dias 7 a 11/12, 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 5, 
6, 12, 13 e 19/12, das 8h às 18h; de 7 11/12, das 8h às 18h. 

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 10 e 11/12, das 8h às 16h20.

AT U A L I ZAÇÃO M O P P (16H): dias 12 e 13/12, das 8h às 16h20.

T RA N S PO RT E E M E RG Ê N C I A (50H): dias 9, 10, 16, 17, 23 e 
24/1/2016, das 8h às 17h30.

T RA N S PO RT E E S CO LA R (50H): dias 9, 10, 16, 17, 23 e 24/01/16 
, das 8h às 17h30.

AT U A L I ZAÇÃO T RA N S PO RT E D E E M E RG Ê N C I A (16H): dias 
30 e 31/01/16 (sáb e dom) das 8h às 16h20.

AT U A L I ZAÇÃO T RA N S PO RT E E S CO LA R (16H): dias30 e 
31/01/16 (sáb e dom) das 8h às 16h20

Unidade promove projetos e cursos para motoristas

Ações de saúde em novembro

Novas turmas de cursos para Jovem Aprendiz

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS / DEZEMBRO DE 2015
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Informações e inscrições: telefone (11) 2207-8840; e-mail cursosnovomundo@sestsenat.org.br.

No último dia 14 de outubro, o presidente da FETCESP, Flávio 
Benatti, entregou a CNH atualizada, com nova categoria, 
para cinco profissionais que participaram do Projeto Inserção 
de Novos Motoristas na Unidade Parque Novo Mundo. Na 
ocasião, Benatti, destacou a importância do motorista para 
o modal rodoviário e economia do país. “Precisamos de 
profissionais bem qualificados para o transporte de cargas e 
de pessoas, por isso o Sest Senat desenvolve vários projetos e 
cursos específicos”. O presidente da FETCESP desejou sucesso 
aos novos motoristas Jaime Jose dos Santos, Marcio Abreu 
Leone, Erico Wilker Gouveia Silva, Judson Silva Santos e Davi 
Florentino da Silva. Na primeira etapa deste projeto a Unidade 
beneficia 115 pessoas. Terminaram o processo 14 profissionais. 
Alguns estão em aulas práticas e outros aguardando autorização 
do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para a prova 
prática. Para os motoristas a Unidade irá ministrar em novembro 
o curso Mopp ou Coletivo de 50h.

A direção do Sest Senat Parque Novo Mundo sempre preocupada 
com a saúde do trabalhador em transporte aproveita datas especiais 
para desenvolver ações preventivas. 
No mês do novembro azul chama atenção dos homens para a 
andropausa e câncer de próstata com palestras programadas. No Dia 

Mundial do Diabetes, em 14 de novembro, foram realizados exames 
de glicemia e aferição de pressão arterial. No Dia Nacional do 
Doador de Sangue, em 25 de novembro, mais de 10 colaboradores da 
Unidade Parque Novo Mundo fizeram doação de sangue no hospital 
Casa de Saúde Santa Marcelina, em Itaquera, em São Paulo (SP).

A Unidade iniciará em fevereiro de 2016 novas turmas 
do programa Jovem Aprendiz, nos cursos Assistente 
Administrativo em Transportes e Assistente de Logística de 
Transportes. As empresas que necessitam incluir em seus 

quadros de funcionários aprendizes poderão se organizar 
para efetuar tais contratações a partir do inicio das aulas. 
Mais informações com Solange pelo telefone (11) 2207-8840 
ramal 806.

Flávio Benatti, presidente da FETCESP, com beneficiários do Projeto Inserção de Novos 
Motoristas da Unidade Parque Novo Mundo
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PESQUISA CNT

Estudo mostra que 57,3% das rodovias avaliadas têm deficiência

A Pesquisa CNT de Rodovias 2015 percorreu e avaliou mais 
de 100 mil quilômetros de rodovias pavimentadas por todo o 
país, um acréscimo de 2.288 quilômetros (2,3%) em relação à 
Pesquisa de 2014. 
Da extensão total avaliada nessa 19ª edição, 57,3% 
apresentaram algum tipo de deficiência no estado geral (que 
inclui a avaliação conjunta do pavimento, da sinalização e da 
geometria da via), sendo que 6,3% estavam em péssimo estado, 
16,1% ruim e 34,9% regular. Possuem condições adequadas 
de segurança e desempenho 42,7%, que tiveram classificação 
ótimo ou bom no estado geral.
Em relação ao pavimento, foram identificados 48,6% da 
extensão com algum tipo de deficiência. A sinalização apresenta 
problemas em 51,4% da extensão avaliada, e a geometria da 
via em 77,2%. Os problemas das rodovias brasileiras tornam-
se ainda mais graves com a constatação de que 86,5% dos 
trechos avaliados apresentam rodovias simples de mão dupla.
A série histórica desse estudo consolidado revela a necessidade 
de priorizar o setor de transporte para que a logística se 
torne mais competitiva e para que o Brasil ofereça melhores 
condições de segurança para a sociedade. 
Pontos Críticos
O número de pontos críticos identificados pela Pesquisa CNT 
de Rodovias 2015 apresentou alta de 13,1% em relação ao ano 
anterior. No levantamento deste ano foram identificados 327 
pontos, contra 289 em 2014. Os pontos críticos são situações 
atípicas que ocorrem ao longo da via e podem trazer graves 
riscos à segurança dos usuários, além de custos adicionais de 
operação, devido à possibilidade de dano severo aos veículos, 
aumento do tempo de viagem e aumento do consumo de 
combustíveis. Durante a pesquisa de campo de 2015, foram 
registrados 230 trechos com buracos grandes, 74 erosões na 
pista, 19 quedas de barreira e 4 pontes caídas.
Custo operacional
As condições gerais ruins das rodovias brasileiras reduzem 
a segurança de quem circula por elas, além de aumentar o 
consumo de combustível e o tempo de viagem, além do custo 
de manutenção dos veículos, de lubrificantes, de pneus e de 
freios. Nas vias onde o pavimento é considerado péssimo, o 
aumento chega a 91,5%. Em rodovias ruins, o aumento é de 
65,6%; em regulares, 41,0%. Nas rodovias com pavimento 

bom, o incremento foi calculado em 18,8%. Quando o 
pavimento é considerado ótimo, não há aumento do custo 
operacional.
Ao considerar a média de toda a extensão de rodovias 
avaliadas no Brasil, o impacto nesse custo operacional é de 
25,8%, sendo que nas vias públicas o percentual é de 29,3% e 
nas concedidas, de 11,3%. O maior incremento no custo ocorre 
nas rodovias públicas da região Norte (36,7%), que tem muitos 
trechos com problemas graves no pavimento. E o menor se dá 
na malha concedida do Sudeste (7,6%).
Piores e melhores trechos
A ligação rodoviária entre Marabá e Dom Eliseu, no Pará, 
formada pela BR-222, é a pior colocada no ranking de 109 
ligações da Pesquisa CNT de Rodovias 2015. Logo em seguida, 
em 108º lugar, está o trecho entre Natividade, no Tocantins, 
e Barreiras, na Bahia, formado pelas rodovias BA-460, BR- 
242, TO-040, TO-280. Essas ligações tiveram o estado geral 
classificado como ruim. As outras dez piores colocadas passam 
também pelos Estados de Goiás, Minas Gerais, Piauí, Paraná, 
Rio Grande do Sul e pelo Distrito Federal.
Todas as dez melhores ligações, que tiveram o estado geral 
classificado como ótimo, estão localizadas no Estado de São 
Paulo, que tem a maior malha rodoviária concedida para a 
iniciativa privada. Uma delas passa também por Minas Gerais. 
A que ocupa o primeiro lugar no ranking é a ligação São Paulo 
Limeira, formada pelas rodovias SP-310, BR-364 e SP-348.
São Paulo
A 19ª Pesquisa CNT de Rodovias 2015 aponta que apenas 
16,4% (1.590 km) da extensão avaliada em São Paulo 
apresentam algum tipo de deficiência, com o estado geral 
classificado como regular, ruim ou péssimo. 83,6% (8.060 
km) tiveram classificação ótimo ou bom. A Pesquisa avaliou 
9.650 km no Estado. Em relação ao pavimento, o estudo 
classificou como regular, ruim ou péssimo 19,7% da extensão 
avaliada no Estado, enquanto que 80,3% foram considerados 
ótimos ou bons. 30,4% da extensão pesquisada apresentam a 
superfície do pavimento desgastada. Na variável sinalização o 
estudo aponta que há problemas em 11,2% da sinalização. Em 
88,8%, ela é ótima ou boa. A pesquisa constatou que 54,3% 
da extensão das rodovias pesquisadas em São Paulo não têm 
condições satisfatórias de geometria.

Condições do pavimento da BR 030 na Bahia BR 116 em trecho de Santa Catarina
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A 20ª Fenatran, Salão Internacional de Transporte Rodoviário de 
Carga, realizada de 9 a 13 de novembro, reuniu em 80 metros 
quadrados, 320 marcas, sendo 280 nacionais e 40 internacionais, 
com foco em alta tecnologia, gestão de frotas, produtividade e 
tendências para os próximos anos. O evento levou ao Anhembi, 
em São Paulo/SP, caminhões e veículos comerciais de carga, 
implementos rodoviários, combustíveis e derivados, autopeças, 
pneus, produtos e serviços voltados para gestão e rastreamento 
de frotas. 
O presidente da Associação Nacional do Transporte de Cargas e 
Logística (NTC&Logística), José Hélio Fernandes, observou: “a 
Fenatran 2015 pode não ser a maior das 20 edições da feira, mas 
será lembrada como a feira da garra, da parceria e da união, uma 
amostra da força que tem o transporte rodoviário de cargas”.
A Fenatran recebeu empresários, executivos e interessados em 
conhecer as novidades do mercado transportador. De acordo 
com a Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos 
Rodoviários (Anfir) foram registrados cerca de 6 mil 
oportunidades de negócio na feira, entre vendas e pedidos de 
aquisição, que devem se concretizar nos próximos meses. Nos 
primeiros dias da Fenatran, as duas montadoras participantes do 
evento, a Volvo e DAF também registraram muitas oportunidades 
de negócios. 
Financiamentos
A Fenatran esteve marcada por anúncios importantes para o 
mercado transportador. O presidente da Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Luiz Moan 
Yabiku Junior, anunciou o retorno da linha Finame PSI do BNDES, 
nas mesmas condições anteriores, especialmente com relação aos 
custos financeiros. De acordo com Moan com esta decisão o PSI 
volta a operar normalmente, ou seja, aprovará, de acordo com a 
análise do BNDES, os pedidos já protocolados e receberá novos 
pedidos de financiamento até os prazos já determinados. 
A Anfir assinou convênio com a Caixa Econômica Federal para 
oferecer um programa de financiamento com piso de R$ 500 
milhões. De acordo com o presidente da Associação, Alcides 
Braga, entre os serviços que serão oferecidos a partir da Fenatran, 
estão linha de giro com antecipação de recebíveis da cadeia 
produtiva, e financiamento de até 90% dos produtos. “Podemos 
chegar a R$ 1 bilhão, e até mais, dependendo do ânimo do 

mercado. Este esforço tem tudo a ver com o que faz a Caixa, que 
é apoiar o crescimento do país”, destacou Braga. 
Frete Empresa
A NTC&Logística lançou o aplicativo Frete Empresa NTC. 
A ferramenta desenvolvida pela entidade, com conteúdo do 
departamento técnico (Decope), traz a facilidade de calcular 
referenciais de valores do frete em relação ao peso. Disponível 
para Android e, em breve, para iOS, o aplicativo é o primeiro 
produto de um projeto maior, o NTC Digital, que contará com 
e-books, cursos online e toda uma plataforma pensada para dar 
suporte aos profissionais do setor de transporte rodoviário de 
carga. Em sua primeira versão, a ferramenta calcula o frete-peso 
para cargas do tipo lotação e pede informações simples como tipo 
de caminhão (opções vão de picape leve a caminhão extrapesado), 
distância, tempo de viagem, impostos, tonelagem e margem de 
lucro, o que possibilita resultados precisos ao transportador. 
Montadoras
Como maior estande da feira, 4 mil m2 e 40 salas de reuniões, a 
Volvo trouxe novas tecnologias e serviços que prometem melhorar 
a gestão de frotas, como o Dynafleet Mobile, além de novidades 
como o eixo 6x4 supressor, o cinto de três pontos e o programa 
Voar on Call (técnicos especializados 365 dias por ano, 24 horas 
por dia, agora com um simples toque de botão no veículo). 
A DAF Caminhões anunciou, durante o evento, o investimento 
de R$ 60 milhões na fábrica de Ponta Grossa (PR) e pretensão 
de ampliar para 5% sua participação de mercado já no próximo 
ano, reforçando também o compromisso da montadora holandesa 
com o Brasil. Outra novidade foi o lançamento do modelo CF85, 
marcando a entrada da montadora no Brasil no segmento dos 
pesados para curtas e médias distâncias.
Realização
A feira é organizada e promovida pela Reed Exhibitions Alcantara 
Machado, e tem iniciativa da NTC & Logística e Anfavea, com 
apoio institucional da Anfir, Sindicato Interestadual da Indústria 
de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários 
(Simefre) e Associação Brasileira do Segmento de Reforma de 
Pneus (ABR). Esta edição do evento contou com o patrocínio 
de importantes empresas, como Bradesco, Petrobras, Pamcard, 
Mobil Devalc, Correios, Companhia Brasileira de Alumínio 
(CBS) /Votorantim Metais.

Fenatran 2015

Feira oferece oportunidades de negócios para expositores e visitantes

Governador Geraldo Alckmin com autoridades do setor na abertura da Fenatran Mais de 300 marcas na Fenatran 2015

D
ivulgação
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A FETCESP e seus 14 sindicatos filiados já estão preparados para 
atender as empresas no recadastramento do Registro Nacional 
de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC). As novas 
regras constam na Resolução 4.799/2015, da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT).
O registro será realizado em três etapas: cadastro e renovação de 
informações em ponto de atendimento credenciado; identificação 
visual dos veículos (adesivo); identificação eletrônica dos 
veículos (TAG). 
Para a primeira etapa, o transportador deverá comparecer a um 
ponto de atendimento indicado pela entidade conveniada com a 
ANTT. Cada sindicato ou entidade pode ter mais de um ponto 
dentro dos municípios que fazem parte de sua base territorial. 
Cada ponto de atendimento autorizado pela ANTT receberá 
um número de identificação que será apresentado no banner 
de divulgação no local. Devem ser oferecidos os serviços de 
cadastramento e recadastramento de transportadores, alteração de 
dados do transportador, modificação da frota de um transportador 
para outro, reimpressão do certificado do RNTRC, comunicado de 
extravio de adesivo, consultas em geral e algumas alterações dos 
dados do transportador, exceto de domicílio; consultas em geral. 
Os pontos de atendimento não poderão realizar: alteração de 
domicílio do transportador, que deve ser alterado junto ao Detran; 
cancelamento e reativação de registro, conforme instrução no site 
da Agência.
Para a primeira etapa, o transportador deverá comparecer a 
um ponto de atendimento indicado pela entidade conveniada 

com a ANTT.
Para a segunda etapa, o transportador receberá, diretamente 
no ponto de atendimento ou pelos correios, os adesivos para 
identificação visual do veículo, que devem ser conforme padrões 
definidos pela ANTT.
Para a terceira e última etapa, a identificação eletrônica será 
realizada pela colocação de um dispositivo, conhecido como 
TAG, no para-brisa dos veículos, de acordo com os prazos 
estabelecidos pela ANTT. Com o objetivo de orientar sobre 
as novas regras do RNTRC,  a Agência publicou o Guia 
dos Transportadores. O manual didático é direcionado aos 
transportadores rodoviários de cargas que desejam se inscrever, 
atualizar ou recadastrar o RNTRC e está disponível no site da 
www.antt.gov.br.
Cronograma
A partir de 16 de novembro deste ano, os transportadores podem 
se recadastrar nos pontos de atendimentos indicados pelos 
sindicatos ou federações. De 16 a 30 de novembro de 2015, serão 
realizadas renovações do transportador que voluntariamente se 
apresentar. A partir de 1º de dezembro de 2015, o recadastramento 
iniciará de acordo com o final da placa do veículo, a começar pelo 
número 1. Os cronogramas foram divulgados através da Portaria 
nº 230, do último dia 13 de outubro.
As datas de início são referenciais para orientar o fluxo dos 
transportadores nos pontos de atendimento, ficando a critério 
dos transportadores o recadastramento do seu registro ou de 
seus veículos.

Registro

Sindicatos paulistas fazem recadastramento no RNTRC das empresas

Cronograma recadastramento no RNTRC – fase 1

Vencimento do
CRNTRC

Final da 
Placa do 
Veículo

Data Inicial Data Final

Até
31/12/2016

Voluntário 16/11/2015 30/11/2015

1 01/12/2015 31/01/2016

2 01/02/2016 08/03/2016

3 09/03/2016 14/04/2016

4 15/04/2016 21/05/2016

5 22/05/2016 27/06/2016

6 28/06/2015 03/08/2016

7 04/08/2016 09/09/2016

8 10/09/2016 16/10/2016

9 17/10/2016 22/11/2016

0 23/11/2016 31/12/2016

Após 31/12/2016
até 2020

1e 2 01/01/2017 31/01/2017

3 e 4 01/02/2017 28/02/2017

5 e 6 01/03/2017 31/03/2017

7 e 8 01/04/2017 30/04/2017

9 e 0 01/05/2017 31/05/2017

Cronograma identificação eletrônica – fase 3

Vencimento do
CRNTRC

Final da 
Placa do 
Veículo

Data Inicial Data Final

Até
31/12/2016

1 01/03/2016 09/04/2016

2 10/04/2016 19/05/2016

3 20/05/2016 28/06/2016

4 29/06/2016 07/08/2016

5 08/08/2016 15/09/2016

6 16/09/2016 24/10/2016

7 25/10/2016 02/12/2016

8 03/12/2016 11/01/2017

9 12/01/2017 20/02/2017

0 21/02/2017 01/04/2017

Após 
31/12/2016

até 2020

1e 2 01/04/2017 01/05/2017

3 e 4 02/05/2017 29/05/2017

5 e 6 30/05/2017 29/06/2017

7 e 8 30/06/2017 29/07/2017

9 e 0 30/07/2017 29/08/2017
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Empresas

TA 
A TA se organiza em novo formato de negócios, consolidando 
suas marcas - Transportadora Americana, TAExpress e 
TALogística, para atuar sob uma única bandeira: TA. Integrando 
a expertise de cada divisão, a TA assume sua vocação inovadora 
e passa a atuar como uma única empresa, com o conceito de one 
stop shop, otimizando recursos e ampliando a oferta de serviços, 
com maior eficiência, inteligência tributária e capacidade de 
flexibilizar soluções para os mais diversos setores. “A maturidade 
nos trouxe muitas conquistas e lições. Chegamos até aqui porque 
nunca tivemos medo de inovar e estamos sempre dispostos a nos 
reinventar, partindo de uma base sólida de conhecimento e valores, 
construídos ao longo de quase oito décadas”, considera Celso 
Luchiari, diretor da TA. Empresa de gestão familiar, com 74 anos 
de experiência nos segmentos de armazenagem e de transporte 
rodoviário e aéreo de cargas, a TA tem forte presença nas regiões 
Sul, Sudeste e Nordeste do País. Emprega 2500 colaboradores e 
reúne grande conhecimento em todas as competências do setor de 
transporte de cargas. “O investimento em inovação tecnológica 
e na capacitação de pessoas são atributos permanentes da TA, o 
que nos credencia a superar desafios e gerir mudanças quando 
necessário”, completa Luchiari. Com a nova configuração, as três 
empresas (Transportadora Americana, TALogística e TAExpress) 
ficam integradas sob a marca TA, mantendo todos os contratos e 
serviços já praticados.

Tegma 
A Tegma Gestão Logística obteve resultado positivo de R$ 
5 milhões no terceiro trimestre de 2015, avançando o saldo 
registrado no segundo trimestre deste ano quando lucrou R$ 
1,2 milhão. O discreto desempenho favorável é particularmente 
significativo por revelar o esforço continuado da companhia 
para enfrentar o impacto em seu principal negócio, a Logística 
de Veículos, com a baixa venda de veículos leves e a redução 
dos estoques das concessionárias, consequências da falta de 
dinamismo da economia brasileira. Em números, nos nove 
primeiros meses do ano, a Tegma registrou uma receita líquida 
de R$ 835,4 milhões, considerando todas as divisões de negócio, 
uma queda de 19,9% em relação ao mesmo período de 2014. 
Mesmo diante dessa redução, a Divisão de Logística Integrada 
registrou um crescimento de 7,3% nesse período, fruto da 
expansão de negócios que a companhia vem realizando. No 
terceiro trimestre, a empresa constatou uma receita líquida de R$ 
275,4 milhões, 23,3% abaixo do obtido no ano passado. “Estamos 
atentos aos nossos níveis de alavancagem financeira, à geração 
de caixa operacional e ao retorno sobre o capital investido por 
meio de três frentes: reduzindo consistentemente as estruturas 
de custo fixo, tornando os critérios de aprovação mais rígidos, 
priorizando, nesse momento, os que possam gerar retornos ou 
economias no curto prazo e dedicando atenção extra aos controles 
operacionais e financeiros”, afirma o diretor-presidente da Tegma, 
Gennaro Oddone.

Braspress 
A filial da Braspress em Santo Ângelo (RS) passou a atuar na 
RS 344, KM 97, telefone (55) 3201-4000, desde o dia 24 de 
outubro passado. Com área total de 4.334 metros quadrados, o 
novo terminal abrange 84 cidades, num raio de 250 quilômetros 
quadrados. Segundo Urubatan Helou, diretor-presidente da 
Braspress, o novo terminal trará reflexos positivos nas operações. 
“Acredito que o novo terminal contribuirá para a melhoria da 
qualidade de nosso atendimento’’, afirmou Urubatan Helou. Além 
da filial de Santo Ângelo, a Braspress possui no estado do Rio 
Grande do Sul outras oito filiais, nas cidades de Caxias do Sul, 
Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz 
do Sul, Santa Maria e Uruguaiana. O novo terminal tem 1.780 
metros quadrados de área construída, com quatro docas para o 
carregamento/descarregamento e emprega 10 colaboradores.
 
Localfrio 
A Localfrio está implantando em suas unidades um processo 
de tratamento e reaproveitamento de óleo hidráulico, tipo ISO 
68, para alta pressão, utilizado nos circuitos de acionamento 
dos movimentos das empilhadeiras usadas nas operações, que 
contribui para o meio ambiente e também reduz custos. Neste 
reaproveitamento, a troca de óleo, que é fundamental para 
o correto funcionamento, performance e durabilidade dos 
equipamentos, passa pelas seguintes etapas: filtragem; retirada de 
umidade; análise das características; adição de componentes para 
recuperação das características originais e homogeneização, até a 
sua reutilização.

Panalpina 
A Panalpina divulga os resultados dos primeiros nove meses do 
ano. No período, a empresa atingiu um lucro consolidado estável 
de CHF 69,3 milhões (ajustado a câmbio: CHF 75,8 milhões, 
ou +9,5%) com problemas contínuos em petróleo e gás e um 
mercado de frete aéreo fraco. O lucro bruto do grupo diminuiu 
6% para CHF 1,107 bilhão (ajustado a câmbio: CHF 1,177 
bilhão, ou 0%), enquanto o EBIT diminuiu 2% para CHF 92,4 
milhões (ajustado a câmbio: CHF 102,7 milhões, ou +9%). O 
EBIT aumentou em Frete Marítimo e foi positivo em Logística 
(contra perda de janeiro a setembro de 2014), mas caiu em 
Frete Aéreo. “Nos primeiros nove meses do ano, conseguimos 
manter o EBIT e o lucro consolidado nos níveis do ano anterior, 
apesar da contração no mercado de frete aéreo no terceiro 
trimestre, de nossa exposição ao mercado de petróleo e gás e 
dos investimentos historicamente altos em TI”, diz o CEO da 
Panalpina, Peter Ulber. “Ajustados ao câmbio, o EBIT e o lucro 
consolidado teriam aumentado 9% e 10%, respectivamente. 
O Frete Marítimo aumentou o EBIT consideravelmente e 
Logística apresentou o terceiro EBIT trimestralmente positivo 
seguido, resultando em um EBIT no ano até o momento de 
CHF 2 milhões, contra uma perda de quase CHF 7 milhões no 
ano passado”.
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Representação

Flávio Benatti é reeleito presidente da FETCESP

Setcarp promove encontro de empresários do TRC

O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, foi reeleito para mais 
um mandato à frente da Federação de São Pulo, no último dia 9 de 
novembro. Bastante determinado, Benatti promete continuar com 
sua gestão institucional que tem trazido importantes avanços para 
o transporte rodoviário de cargas. Atuante também é presidente da 
Seção de Cargas da Confederação Nacional do Transporte (CNT). 
Neste fórum leva as questões paulistas para o debate nacional. “É 
uma grande honra continuar a presidir a FETCESP com o apoio 
das principais lideranças do setor no estado e no país”. Conhecedor 
dos problemas locais e nacionais, Benatti se dedica e se envolve 
na busca por melhorias para o setor em temas que envolvem o 
executivo, legislativo e judiciário estadual e nacional.
Diretoria eleita para o Triênio 2016 - 2018
- Presidente: Flávio Benatti
- Vice-Presidentes: Carlos Panzan e Urubatan Helou
- Vice-Presidentes Regionais: André Juliani; Antonio Carlos 
Fernandes; Ivanildo Clemente Ribeiro; José Alberto Panzan; 
Kágio Miura; Laércio Lourenço; Manoel Sousa Lima Jr.; Marcelo 
Marques da Rocha; Munir Zugaib; Natal Antonio de Plácido; Natal 
Arnosti Júnior.
Salvador José Cassano; Sérgio Rubens Figuerôa Belmonte; 

Tiojium Metolina.
- Secretários: Oswaldo Caixeta Júnior (1º) e Edson Luís Sônego (2º).
- Tesoureiros: Raul Elias Pinto (1º); Antonio Oliveira Ferreira (2º).
- Conselho Fiscal: Ademir Pozzani; Adriano Lima Depentor; 
Artésio de Merlo Júnior; Osni Antonio Fioravanti; Rui César Alves 
e Vicente Aparício Y Moncho.
- Conselho Político: Antonio Luiz Leite.
- Conselho Consultivo: Altamir Filadelfi Cabral; Elza Lucia Panzan; 
Ezio Macedo Veronese Júnior; José Otavio Bigatto; Manoel Sousa 
Lima Jr.; Marcelo Marques da Rocha; Rafael Darrigo Valente; 
Rivail Brenga e Salvador José Cassano.
- Delegados Representantes: Flávio Benatti (titular); Urubatan 
Helou (suplente).
Eleições sindicais
Alguns sindicatos filiados a FETCESP também passaram por 
processos de eleições para mandato no triênio 2016 a 2018. No 
Sindicato de São Paulo (Setcesp) foi eleito o empresário Tayguara 
Helou. No Sindicato do ABC (Setrans) o empresário Tiojium 
Metolina, foi reeleito para mais um mandato. No Sindicato de 
Piracicaba (Sindetrap) foi eleito o empresário Aldo Evandro Zulini.

O Setcarp promoveu o XIII Encontro de Empresários do Setor 
de Transportes de Cargas de São José do Rio Preto e região, 
no último dia 16 de outubro. O evento reuniu as lideranças 
do setor do estado de São Paulo, associados, fornecedores e 
convidados. A programação incluiu reunião da Fetcesp e jantar 
de confraternização.

Desde 2003 o encontro destina os recursos arrecadados para 
entidades filantrópicas de São José do Rio Preto e região. Durante 
12 anos foram beneficiadas mais de 30 instituições num total 
de R$ 336.700,00 doados em materiais para melhorias para as 
entidades assistenciais. Neste ano a beneficiaria foi a Assistência 
a Criança Deficiente de São José do Rio Preto (AACD).

Lideranças do setor no estado de São Paulo na reunião de diretoria plena da FETCESP

Kágio Miura, presidente do Setcarp, e Flávio Benatti, presidente da FETCESP, com diretores do Sindicato de São José do Rio Preto.

D
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Sest Senat Vila Jaguara

FETCESP EM DESTAQUE

F O R M AÇÃO D E CO N D U TO R E S D E V E Í C U LO S D E CA RG A S 
I N D I V I S Í V E I S (50H): dias 1, 2, 3, 4, 8 e 9/12.

F O R M AÇÃO D E CO N D U TO R E S D E V E Í C U LO S D E 
P RO D U TO S P E R I G O S O S - M O P P (50H): dias 1, 2, 3, 4, 8 e 9/12.

F O R M AÇÃO D E CO N D U TO R E S D E V E Í C U LO S D E 
PA S S AG E I RO S (50H): dias 12 e 19/12, 9,16 e 23/1/2016.
 
R E C I C LAG E M D E CO N D U TO R E S D E V E Í C U LO S D E 

P RO D U TO S P E R I G O S O S - M O P P (16H): dias 3 e 4/12.

R E C I C LAG E M D E CO N D U TO R E S D E V E Í C U LO S D E 
T RA N S PO RT E D E PA S S AG E I RO S (16H): dias 1 e 2/12.

CO N D U ÇÃO S E G U RA E E CO N Ô M I CA - P RÁT I CA E M 
CA R R E TA (20H): a combinar.

CO N D U TO R E S D E TAX I (24H): dias 15, 16, 17 e 18/12.

Instrutores atualizam conhecimentos em transporte de cargas indivisíveis

5ª Mostra de teatro amador Sest Senat encerra em dezembro

Serviços oferecidos aos trabalhadores e familiares na área social 
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Informações e inscrições: telefones (11) 3623-1300 /1313 e 1316

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

A Unidade Vila Jaguara recebeu os instrutores do Sest Senat 
São Paulo para atualização dos conhecimentos em transportes 
de cargas indivisíveis. Na primeira parte do treinamento, 
o vice-presidente executivo do Sindicato Nacional das 
Empresas de Transportes e Movimentação de Cargas Pesadas 
e Excepcionais (Sindipesa), João Batista Dominici, abordou os 
tipos e características de cargas transportadas; tipos de veículos; 
o papel do motorista e a legislação inerente. Na segunda parte do 
treinamento, o engenheiro Rubem de Mello, tratou dos seguintes 
temas: legislação geral sobre transporte rodoviário de carga e 
específica carga indivisível; requisitos técnicos, preliminares, 

durante o transporte e no término do transporte; acidentes 
frequentes e medidas preventivas do condutor. Participaram 53 
instrutores no treinamento realizado no último dia 23 de outubro.

Desde o lançamento da Mostra Amador Sest Senat, no segundo 
semestre de 2013, a Unidade Vila Jaguara apresentou mais de 20 
peças a um público de aproximadamente 5.000 pessoas. Mais de 
500 artistas em formação se envolveram nestas mostras que são 
sempre sucesso. A cada semestre as famílias e os novos artistas 
se emocionam ao traduzir em arte o esforço e dedicação da 
equipe da Unidade Vila Jaguara. Em novembro foram encenadas 
peças nos dias 21, 23, 24 e 30. Para dezembro estão marcadas as 

seguintes apresentações: 
- Dia 3/12: 8h30 - Estrela Guia (censura livre); 10h30 - Silêncio, 
Anos de Chumbo (censura 10 anos); 13h - Até que a Morte nos 
Separe (censura 12 anos). 
- Dia 7/12: 19h – Premiação aos melhores da 5ª Mostra.
Mais Informações:
e-mails luz@sestsenat.org.br ; paulomoraes@sestsenat.org.br ; 
telefone (11) 3623-1304 e 3623-1325.

A Unidade de Vila Jaguara oferece diversos serviços nas áreas da 
saúde, esporte, lazer e cultura aos trabalhadores do transporte e 
seus dependentes. Vários são gratuitos
Cultura

 - Peças temáticas que podem ser exibidas em dias e horários 
  agendados pelas empresas. A sugestão da Unidade é a peça 
Engano que trata do uso de álcool e drogas. Também podem ser 
abordados temas referentes ao Dia Internacional da Mulher, Dia 
da Consciência Negra e outros de interesse das empresas.
- Escola de teatro: aulas para adultos, adolescentes e crianças 
  em vários horários (gratuito).

Esporte e Lazer
 - Ginástica laboral: a pedido das empresas pode ser realizada  
   no local de trabalho dos beneficiários.

- Escola de esporte em parceria com Chute Inicial/Corinthians:    
  preços especiais para o trabalhador do transporte.
- Jogos diversos (reservar espaço para jogos de futebol, vôlei
 e basquete).

Área da saúde 
- Psicologia, psicoterapia (gratuito)
- Fisioterapia: atendimento preventivo e corretivo, 
  direcionado às doenças da coluna (gratuito).
- Nutrição: orientação e acompanhamento para uma 
  alimentação saudável (gratuito).
- Odontologia: restaurações, extração, endodontia (tratamento 
 de canal) prótese e ortodontia (colocação de aparelhos). 
 Atendimento gratuito, exceto para os tratamentos de canal 
 e ortodontia.

Treinamento com 53 instrutores do Sest Senat São Paulo
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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




