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15 Sindicatos unidos pelo mesmo ideal

DESENVOLVIMENTO
A FETCESP une os 15 Sindicatos  das Empresas de Transporte de Carga e Logística que 

seguem o mesmo caminho, e trabalham juntos na busca do desenvolvimento 
econômico regional, estadual e nacional.

SINDE CAR
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE PORTO FERREIRA E REGIÃO

TRANSPORTES DE CARGAS DE BAURU

I
SINDICATO DAS EMPRESAS DE 
NDBRU



EDITORIAL

FETCESP EM DESTAQUE

O Sest Senat sempre atento às demandas do setor de transporte 
busca inovar em seus serviços. A atenção voltada ao motorista 
profissional é constante e com tratamento prioritário ao longo 
destas mais de duas décadas do Sest Senat.  No momento a grande 
novidade está no projeto dos simuladores de direção em implantação 
em 60 Unidades no País.
A necessidade de disponibilizar tais equipamentos para o 
aprimoramento do motorista foi detectada pela FETCESP e 
Conselho Regional São Paulo do Sest Senat e encaminhada ao 
Conselho Nacional. O nosso envolvimento foi intenso e recebeu total 
adesão do setor de passageiros. Assim foi criada uma comissão para 
tratar sobre este assunto, na qual coordenei. A grande preocupação 
deste grupo esteve nas condições técnicas e pedagógicas.
Tivemos várias reuniões com empresários e dirigentes de entidades 
dos setores de cargas e passageiros, e posteriormente com 
fornecedores do equipamento. Assim surgiu mais um importante 
projeto direcionado ao treinamento dos motoristas profissionais.   
Após a conclusão dos estudos da comissão, o departamento 
executivo do Sest Senat promoveu processo de licitação para a 
compra de simuladores de direção. 
No Estado de São Paulo serão instalados 14 equipamentos em 
estratégicas Unidades para um melhor aproveitamento dos usuários 
do Sest Senat.   
Muitas empresas utilizam treinamento com simuladores de direção 
e atestam a sua eficiência na mudança de comportamento dos 
motoristas, que passam a conduzir os veículos de forma mais 
segura tanto nas estradas como nas cidades.  
No simulador o motorista vivencia diversas situações como 
ultrapassagem, curvas fechadas,  mudança de faixa e direção com 
forte chuva e neblina, entre outras manobras. 
Além da direção mais segura, observou-se redução nos desgastes de 
peças e consumo de diesel com resultado do uso mais adequado do 
veículo, trazendo inegáveis contribuições ao meio ambiente.   
Este projeto se soma a outras ações desenvolvidas pelo Sest Senat 
para os motoristas, envolvendo, não apenas treinamentos, mas 
várias campanhas educativas.  
Reduzir as condições de vulnerabilidade destes profissionais do 
volante para uma direção mais segura e econômica continua sendo 
prioridade.  

EXPEDIENTE

ENTIDADES FILIADAS A FETCESP
SETRANS/ABC - Sindicato das Empresas de s de Cargas do ABC. 
Av. Conde Francisco Matarazzo, 838 – Bairro Fundação – São Caetano 
do Sul/SP. CEP 09520-110 - Tel.(11) 4330-4800. Presidente Tiojium 
Metolina. SETCATA - Sindicato das Empresas de Transporte de 
Carga de Araçatuba e Região. Rua Ribeiro de Barros, 470 - Centro. 
CEP 16200-071 - Birigui/SP. Tel.: (18) 3641-1546. Fax: (18) 3642-5099. 
Presidente: Sérgio Rubens Figueroa Belmonte. SETCAR - Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas de Araraquara e Região. Av. 
Rodrigo Fernando Grillo, 207, Sala 905, Jardim dos Manacás, CEP: 
14801-534 – Araraquara/SP. Telefone (16) 3311-6760. Presidente: 
Natal Arnosti Junior. SETCA - Sindicato das Empresas de Transporte 
e Carga de Assis e Região. Rua Brasil, 249 - Assis/SP. Telefone: (18) 
3321-4164. Presidente: José Bernardo Ludwig. SINDBRU - Sindicato 
das Empresas de Transportes de Cargas de Bauru. Av. Nações Unidas, 
40-45. CEP: 17028-310 Bauru/SP. Tel.: (14) 3203-5200. Fax: (14) 
3203-0200. Presidente: Munir Zugaib. SINDICAMP - Sindicato 
das Empresas de Tranporte de Cargas de Campinas. Rua Adalberto 
Panzan,92 Bairro TIC. CEP: 13110-550 Campinas/SP. Tel.: (19) 3781-
6200. Fax (19) 3781-6211. Presidente: José Alberto Panzan. SINDISAN 
- Sindicato das Empresas de Transporte Comercial de Carga do Litoral 
Paulista. Rua Dom Pedro II, 89. CEP: 11010-080 Santos/SP. Tel.: (13) 
2101-4745. Fax: (13) 2101-4700. Presidente: Roberto Caro Varella. 
SINDETRAP - Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de 
Piracicaba. Rua Alfredo Guedes, 1949 - 3º andar sala 301. CEP: 13416-
016 Piracicaba/SP. Telefax: (19) 3433-3304. Presidente: Aldo Evandro 
Zulini. SINDECAR - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas 
de Porto Ferreira e Região. Rua Daniel de Oliveira Carvalho, 899 - 
CEP13660-000 Porto Ferreira/SP. Telefax (19) 3585-7791. Presidente 
André Juliani. SETCAPP - Sindicato das Empresas de Transportes 
de Cargas de Presidente Prudente. Rua Ribeiro de Barros, 952. CEP: 
19020-430 Presidente Prudente/SP. Telefax: (18) 3222-4930. Presidente: 
Antonio Carlos Fernandes. SINDETRANS - Sindicato das Empresas 
de Transporte de Cargas de Ribeirão Preto e Região. Rua Bruno 
Malfará, 811. CEP: 14077-270 Ribeirão Preto/SP. Telefax: (16) 3628-
6200. Presidente: Ivanildo Clemente Ribeiro. SETCARP - Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas de São José do Rio Preto e 
Região. Rua Cel. Spinola de Castro, 3360. CEP:15015-500 São José 
do Rio Preto/SP. Tel.: (17) 3232-1447. Fax: (17) 3232-1488. Presidente: 
Kagio Miura. SETCESP - Sindicato das Empresas de Transportes de 
Carga de São Paulo e Região. Rua Orlando Monteiro, nº 1 CEP: 02121-
021. São Paulo/SP Tel.: (11) 2632-1000 Fax: (11) 2954-4457. Presidente: 
Tayguara Helou. SETCARSO - Sindicato das Empresas de Transporte 
de Cargas de Sorocaba. Av. Gonçalves Magalhães, 1273 - CEP: 18060-
240 - Sorocaba/SP. Telefax: (15) 3224-1308. Presidente: Natal Antônio 
de Plácido. SINDIVAPA - Sindicato das Empresas de Transporte 
Comercial do Vale do Paraíba. Av. Doutor João Batista Soares de 
Queiroz Junior, nº 1880 - Jd. das Indústrias - São José dos Campos/SP. 
Tels.: (12) 3933-4178 e (12) 3933-4194. Presidente: Laércio Lourenço.

FETCESP em Destaque é uma publicação da Federação das 
Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo. 
Endereço: Rua Orlando Monteiro, nº 1 - Vila Maria - CEP 02121-021 - 
São Paulo/SP. Telefone (11) 2632-1019 - e-mail fetcesp@fetcesp.com.br 
Diretoria da FETCESP - mandato 2016/2018 - Presidente - Flávio 
Benatti; Vice-Presidentes - Carlos Panzan e Urubatan Helou; Vice-
Presidentes Regionais - Aldo Evandro Zulini; André Juliani; Antonio 
Carlos Fernandes; Ivanildo Clemente Ribeiro; José Alberto Panzan; 
José Bernardo Ludwig, Kágio Miura; Laércio Lourenço; Munir 
Zugaib; Natal Antonio de Plácido; Natal Arnosti Júnior; Roberto Caro 
Varella; Sérgio Rubens Figuerôa Belmonte; Tayguara Helou e Tiojium 
Metolina; Secretários - Oswaldo Caixeta Júnior e Edson Luís Sônego; 
Tesoureiros - Raul Elias Pinto e Antonio Oliveira Ferreira; Membros 
do Conselho Fiscal - Ademir Pozzani; Adriano Lima Depentor; 
Artésio de Merlo Júnior; Osni Antonio Fioravanti; Rui César Alves e 
Vicente Aparício Y Moncho; Membro do Conselho Político - Antonio 
Luiz Leite; Membros do Conselho Consultivo - Altamir Filadelfi 
Cabral; Elza Lucia Panzan; Ezio Macedo Veronese Júnior; José Otavio 
Bigatto; Manoel Sousa Lima Jr.; Marcelo Marques da Rocha; Rafael 
Darrigo Valente; Rivail Brenga e Salvador José Cassano; Delegados 
Representantes - Flávio Benatti e Urubatan Helou. Redação e 
Produção - Editora: Fátima Contardi. Projeto Gráfico e Editoração: 
Jurujuba Publicidade.
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Flávio Benatti, Presidente da FETCESP e do Conselho Regional São Paulo do Sest Senat

AÇÕES DIRECIONADAS AOS MOTORISTAS 
DE VEÍCULOS DE CARGAS E PASSAGEIROS
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FETCESP EM DESTAQUE

NR - 35 Segurança no Trabalho em Altura (8h): dia 4/11, 
das 8h às 17h; dia 12/11, das 8h às 17h.
Noções de Qualidade no Atendimento ao Cliente (8h):  
5/11, das 8h às 17h.
Arrumação e Conferência de Cargas (30h): dias 5, 12, e 
19/11, das 8h às 17h. 
Atualização - Direção Preventiva (8h): Dias 3 e 4/11, das 18 
às 21h40.
Básico de Gestão de Pneus (8h): 19/11, das 8h às 17h. 
Formação Operador Empilhadeira (28h): dias 1, 3, e 4/11, 
das 8h às 17h.
Atualização Operador de Empilhadeira (8h): dia 14/11, 
das 8h às 16h20.
Treinamento e Orientação para Motorista de Táxi 
(46h): de 7 a 11/11, das 8h às 17h20.
Manuseio de Produtos Perigosos (12h): dias 16, 17 e 18/11, 
das 8h às 12h.
Especializado Motofretista (30h): dias 31/10, 1 e 3/11, das 

8h às 18h; dias 16, 17 e 18/11, das 8h às 18h.
Formação Mopp (50h): dias 5, 6, 12, 13 e 19/11, das 8h às 18h; 
dias 23, 24, 25, 28, 29 e 30/11, 8h às 17h10; dias 26, 27/11, 3, 4 e 
10/12/2016, das 8h às 18h.
Atualização MOPP (16h): dias 16 e 17/11, das 8h às 16h20; 
dias 26 e 27/11, das 8h às 16h20.
Formação Escolar (50h): ddias 5, 6, 12, 13 e 19/11, das 8h às 
18h.
Atualização Escolar (50h): dias 5 e 6/11, das 8h às 16h20.
Formação Coletivo (50h): dias 5, 6, 12, 13 e 19/11, das 8h às 
18h; dias 23, 24, 25, 28, 29 e 30/11, das 8h às 17h10.
Atualização Coletivo (16): dias 5 e 13/11, das 8h às 16h20; 
dias 22 e 23, das 8h às 16h20.
Formação Emergência (50h):  de 16, 17, 18, 21 e 23/11, das 
8h às 17h10.
Transporte de Cargas Indivisíveis (50h):  de 21 a 25/11, 
das 8h às 18h.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSO SOBRE SEGURANÇA NO TRABALHO EM ALTURA

CONCURSO DE FRASES NO DIA NACIONAL DO TRÂNSITO

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

A Unidade Parque Novo Mundo recebe inscrições para o curso 
NR 35 – Segurança no Trabalho em Altura, voltado para o setor de 
transporte. As turmas estão agendadas para os dias 4 de novembro 
(sexta-feira), das 8 às 17 horas, e 12 de novembro (sábado), 
das 8 às 17 horas. O treinamento de oito horas será ministrado 
pela técnica de segurança do trabalho, Iara Stefanini, que tem 

amplo conhecimento no tema. Neste curso, os trabalhadores de 
empresas de transportes, que desenvolvem atividades em altura 
superior a dois metros do solo, serão preparados para atuar com 
procedimentos seguros nesses locais. As empresas também 
podem agendar turmas fechadas para seus funcionários. Mais 
informações e inscrições: telefone (11) 2207-8840 ramal 803.

Os alunos dos cursos do Programa Jovem Aprendiz do Sest 
Senat Parque Novo Mundo participaram das comemorações do 
Dia Nacional do Trânsito em 2016. Cerca de 200 aprendizes 
escreveram frases individualmente, que foram anexadas em 
bombons para distribuição aos motoristas durante a Campanha 
na Semana Nacional de Trânsito, realizada nas empresas e na 
Unidade.  No final, foram escolhidas as melhores frases. 
As vencedoras foram as seguintes:
1º lugar: Dirija com cautela, antes um sorriso do que uma lágrima 
(turma Assistente Administrativo de Transporte – Translovado e 
Santa Rita).
2º lugar: Faça do trânsito um jardim, plante consciência para 
preservar vidas (Turma Assistente de Logística de Transporte – 
VIP e Garibaldi).
3º lugar: Dê carona ao respeito e siga a viagem com segurança 
(turma Mecânico de Veículos Automotores a Diesel).
As outras frases selecionadas foram as seguintes:
- Paz no trânsito é o combustível para um bom transporte (turma 
Mecânico de Veículos Automotores a Diesel).

- Seja consciente no trânsito, preservando a sua e a vida do 
próximo (turma Mecânico de Veículos Automotores a Diesel).
- Não seja egoísta, nem todo mundo é motorista. Respeite a 
vida! (Turma Assistente Administrativo de Transporte – VIP e 
Sambaiba).
- Transporte não é brincadeira, é responsabilidade para a vida 
inteira. Para ter segurança permanente, seja um pedestre consciente 
e um motorista eficiente. (Turma Assistente de Logística de 
Transporte – Transrefer, Mira, Garibaldi, Meridional).

OUTUBRO/2016

 Alunos do curso Jovem Aprendiz durante atividades do Dia Nacional do Trânsito 2016

D
ivulgação 
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FALECEU A DIRETORA DA FETCESP, ELZA LUCIA VANNUCCI PANZAN

SEST SENAT

PRESIDENTE DA FETCESP E PREFEITA DE GUARUJÁ VISTORIAM OBRAS DE UNIDADE

O Sest Senat está construindo a sua terceira Unidade na 
Baixada Santista em uma área de 10.000 metros quadrados, 
na Avenida Lydio Martins Correa, s/n – Morrinhos, na cidade 
de Guarujá. As outras duas Unidades estão localizadas em 
São Vicente e Cubatão.
As obras foram vistoriadas no último dia 12 de setembro, 
pelo presidente da FETCESP e do Conselho Regional São 
Paulo do Sest Senat, Flávio Benatti; a prefeita de Guarujá, 
Maria Antonieta de Brito; a supervisora regional do Sest 
Senat, Sandra Caravieri; o vice-presidente do Sindicato da 
Baixada Santista (Sindisan), Vicente Aparicio Y Moncho; 
e os secretários municipais de Guarujá Priscilla Bonini 
(Educação), Francisco Martins (Obras), Leandro Matsumota 
(Coordenação Governamental), Claudio Fernando 
(Desenvolvimento Econômico e Portuário) e Guilherme Cruz 
(adjunto de Desenvolvimento Empresarial).

Com imenso pesar que a diretoria da FETCESP registra 
o falecimento da senhora Elza Lucia Vannucci Panzan, 
ocorrido no último dia 16 de outubro, em São Paulo (SP). 
Elza Lucia, brasileira, mulher de fibra e garra, empresária, 
foi sempre um exemplo de dedicação às atividades 
empresariais e institucionais. Presidente da Fundação 
Memória do Transporte, diretora da FETCESP, e acionista 
das diversas empresas dos grupos Transportadora 
Americana e Anacirema Transportes. Elza Lucia Vannucci 
Panzan sucedeu à Adalberto Panzan na preservação de 
um legado de realizações e numa incansável luta pela 
preservação dos valores de vida por eles compartilhados.
Lutou contra o câncer por mais de nove anos, sem 
qualquer sinal de esmorecimento ou fraqueza, e sempre 
priorizou a qualidade de vida à quantidade de dias de 
convívio com todos nós. Deixa quatro filhos e cinco netos, 

A Unidade de Guarujá terá 10 salas de aula com capacidade 
para 30 pessoas, uma sala com capacidade para 50 pessoas, 
duas salas de treinamento de informática, salas de aulas 
práticas, uma sala de simulador, oficina pedagógica e 
estacionamento. Na área da saúde a Unidade vai dispor de 
nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e também fará 
tratamento odontológico. 
Na Unidade será construído um ginásio poliesportivo de 
dimensões oficiais, com capacidade para 400 pessoas e com 
total acessibilidade. Uma grande inovação é que esse ginásio 
será multiuso, dependendo do evento pode se transformar em 
um anfiteatro.
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, explicou que a 
cidade de Guarujá foi escolhida por suas características que 
evidenciam o desenvolvimento na área portuária e agora 
também na área aeroviária com a construção do primeiro 
Aeroporto Civil Metropolitano de Guarujá. “A atividade 
portuária vem crescendo muito na região e quando falamos 
de Porto, falamos da necessidade de qualificação de mão-de-
obra, tanto na área retroportuária, portuária e nas empresas 
de transporte que operam e movimentam as riquezas nessa 
região”.
A prefeita Maria Antonieta falou sobre o empreendimento. 
“É um sonho que começou em 2010 e que hoje estamos 
concretizando. A população da nossa Cidade, principalmente 
as comunidades aqui do entorno terão a oportunidade de 
participar dos cursos de qualificação profissional oferecidos 
pelo Sest Senat. Isso significa um ganho de qualidade de vida 
e de crescimento para todos os trabalhadores do segmento de 
transporte”, declarou.

mas na verdade, não “deixa”: apenas transfere a eles a 
responsabilidade pelo trabalho árduo, pela dedicação 
empresarial, pela luta institucional e pela preservação 
da memória. Memória, aliás, que só se fez ainda mais 
viva ao longo dos dias que 
antecederam seu passamento. 
Com renovada energia, 
Elza Lucia deixou claro que 
desejaria a continuidade do 
trabalho desenvolvido pela 
FuMTran, seja no resgate e 
na divulgação da memória 
do setor de transportes no 
país, seja na dedicação e na 
participação de empresários 
nessa tarefa.

Flávio Benatti, presidente da FETCESP, com a prefeita de Guarujá Maria Antonieta de Brito, nas 
obras da Unidade Sest Senat

D
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O Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte (Sest Senat) passará a utilizar 
simuladores em seus treinamentos para motoristas. O objetivo 
é aprimorar o desempenho destes profissionais de cargas e 
de passageiros, aumentar a segurança e reduzir os custos dos 
transportadores. O projeto Simulador de direção Sest Senat 
- Eficiência e Segurança no Trânsito - disponibilizará 60 
equipamentos híbridos para capacitar motoristas de caminhão, 
carreta e ônibus. 
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, participou do 
desenvolvimento do projeto e coordenou a comissão sobre o 
assunto na Confederação Nacional do Transporte (CNT). “Foram 
realizadas várias reuniões para definir as exigências técnicas 
dos aparelhos e serviços com o objetivo de atender os setores de 
transportes de carga e de passageiros”, comenta.  
No total, serão investidos R$ 41,56 milhões no projeto, que 
envolve o desenvolvimento de cursos, horas técnicas de 
manutenção, capacitação de instrutores e proposta pedagógica. 
Cada simulador custa, em média, R$ 692,7 mil. A meta é formar 
50 mil profissionais em três anos. Para participar do projeto o 
aluno precisa ter carteira de habilitação nas categorias C, D ou E. 
A direção segura e eficiente é fundamental para a redução 

de acidentes e mortes no trânsito e para a economia de 
combustível, menor custo de manutenção dos veículos e 
menos impacto ao meio ambiente. “Além de contribuir 
para a segurança, o treinamento com os simuladores, será 
importante para a redução de custos dos transportadores. 
O projeto atende à missão do Sest Senat de promover o 
desenvolvimento profissional dos trabalhadores do setor 
de transporte e a responsabilidade socioambiental”, diz o 
presidente do Conselho Nacional do Sest Senat e da CNT, 
Clésio Andrade.
Os motoristas poderão vivenciar situações de risco, por meio 
da capacitação com tecnologia avançada. A primeira unidade a 
receber o equipamento foi a de Samambaia (DF). Até junho de 
2017, todos os 60 simuladores deverão estar disponibilizados. 
Nas unidades, estão sendo construídas salas específicas para 
o treinamento. A infraestrutura utiliza recursos de alto padrão 
tecnológico e didático, com sistema de som e imagens. 
O Conselho Regional São Paulo receberá 14 equipamentos 
para as unidades Araraquara, Bauru, Campinas, Guarulhos, 
Parque Novo Mundo, Piracicaba, Presidente Prudente, 
Ribeirão Preto, Santo André, São José do Rio Preto, São 
Vicente, Sorocaba, Taubaté e Vila Jaguara.

SEST SENAT DESENVOLVE PROJETO PARA TREINAMENTO EM SIMULADOR DE DIREÇÃO
O PROJETO SIMULADOR DE DIREÇÃO SEST SENAT - EFICIÊNCIA E SEGURANÇA NO TRÂNSITO - TEM COMO META TREINAR 50 MIL 

MOTORISTAS DE CAMINHÃO E DE ÔNIBUS EM TRÊS ANOS.

Aulas no simulador com situações de risco no trânsito

D
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Cursos
Neste projeto o Sest Senat oferece cinco cursos totalmente 
adaptados ao equipamento. Os conteúdos abordam 
temas como condução segura e econômica, situações de 
risco, uso de tecnologias embarcadas, aperfeiçoamento 
de motoristas para o transporte de passageiros e cargas 
especiais e manobras. 
Os temas dos cursos são os seguintes:
- Aperfeiçoamento de Motoristas para a Condução 
Antecipatória (Segura e Econômica) - Módulo Caminhão 
e Ônibus;
- Aperfeiçoamento de Motoristas para a Condução em 
Situações de Risco - Módulo Caminhão e Ônibus;
- Aperfeiçoamento de Motoristas para o Uso de Tecnologias 
Embarcadas no Veículo – Módulo Caminhão e Ônibus;
- Aperfeiçoamento de Motoristas para o Transporte de 
Passageiros (ônibus) e Cargas Especiais (caminhão)
- Aperfeiçoamento de Motoristas para Manobra do Veículo 
- Módulo Caminhão e Ônibus.

Instrutores 
 O Sest Senat está certificando instrutores e técnicos 
para ministrarem os cursos do Simulador de Direção. O 
primeiro treinamento ocorreu em Brasília (DF), de 27 a 
30 de setembro, e capacitou 15 profissionais das Unidades 
Operacionais de São Vicente (SP), Maceió (AL), Palmas 
(TO), Belo Horizonte (MG) e Cariacica (ES). 
A segunda turma do Curso de Capacitação com Prática 
de Direção Simulada para Motoristas Profissionais foi 
realizada de 4 a 7 de outubro, também em Brasília, com 

técnicos e instrutores de Contagem (MG), Goiânia (GO), 
Curitiba (PR), Salvador (BA), Parque Novo Mundo 
(SP) e São Luís (MA).  Ao todo, serão 190 profissionais 
capacitados divididos em 12 turmas.
As etapas do treinamento estão previstas para acontecerem 
até dezembro e nas cidades de Belo Horizonte (MG), São 
Paulo (SP), Manaus (AM), Natal (RN), Porto Alegre (RS), 
Rio de Janeiro (RJ) e Cuiabá (MT).

PERFIL DOS HOMENAGEADOS

Salas com infraestrutura de alto padrão tecnológico e didático, com sistema de som e imagens

60 simuladores para unidades do Sest Senat

D
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MOVIMAT 2016

Os principais players do setor de logística estão confiantes 
com a retomada econômica do Brasil e voltam a investir. 
Esse clima de esperança e otimismo foi verificado na 
edição de 2016 da Movimat – Salão Internacional de 
Logística Integrada, realizada de 20 a 22 de setembro, em 
São Paulo (SP). O evento se consolida como o principal do 
setor ao apresentar novidades tecnológicas e soluções que 
contribuem para reduzir os custos das operações logísticas, 
tornando os negócios mais competitivos, além de palco 
para mostrar e debater tendências com a realização da XX 
Conferência Nacional de Logística, em parceria com a 
Associação Brasileira de Logística (Abralog). 
A Movimat 2016 teve um aumento no número de visitantes 
em relação à última edição e, principalmente, uma maior 
qualificação do público com alto poder de decisão de 
compra, o que elevou a satisfação dos expositores com 
o evento. “Agora o momento é de esperança! O pior já 
passou e certamente o último trimestre deste ano será 
muito melhor do que o primeiro. Pudemos sentir isso na 
Movimat com as empresas fazendo negócios e também com 
o Programa de Parcerias de Investimentos, do Governo 
Federal, que começa a ser deflagrado, dando prioridade 
à infraestrutura. O atual momento econômico do Brasil 
torna a logística muito importante, pois ela acaba sendo um 
fator de competitividade em momentos de desafios e será 
o primeiro a reagir rapidamente à retomada da economia”, 
acredita o presidente da Abralog, Pedro Moreira. 
Para Fernando Fischer, presidente da Reed Exhibitions 
Alcântara Machado, empresa que promove a Movimat, 
a logística é um setor extremamente estratégico para 
impulsionar a economia. “Investimos na logística não 
só no Brasil, mas globalmente, pois esse setor está 
intimamente relacionado com o nosso portfólio de eventos 
para o setor industrial e automotivo. A Movimat faz parte 
do calendário internacional de feiras da companhia, que 
possui outros eventos desse setor nos EUA, México, 
França, Indonésia e Tailândia e vamos continuar trazendo 
inovações e ferramentas para potencializar os negócios em 
logística”, afirma Fischer.

Visitantes
A alta qualificação do público visitante desta edição da 
Movimat foi um ponto que chamou bastante a atenção 
das empresas expositoras, que fecharam negócios na 
feira e deram início a outros que deverão se concretizar 
nos próximos meses, contribuindo para a retomada da 
economia brasileira. A Rodada de Negócios realizada no 
primeiro dia da feira movimentou R$ 8 milhões em apenas 
duas horas de reuniões entre empresas expositoras e 
compradores. Outro diferencial da Movimat para fomentar 
os negócios é o Premium Club, iniciativa da organização 
da feira que seleciona profissionais tomadores de decisões 
e compradores que participam do evento por meio de um 
programa com serviços diferenciados. Simultaneamente 
à Movimat foi realizada a XX Conferência Nacional de 
Logística (CNL), organizada pela Abralog, que abordou em 
painéis temas como integração indústria-varejo, logística 
farmacêutica, tecnologia, multimodalidade, mobilidade 
urbana e Real Estate. 
A Movimat é realizada em parceria com a Abralog e 
Sindicato das Empresas de Transporte de São Paulo 
(Setcesp). A FETCESP também apoiou a realização do 
evento junto com mais de 20 associações e entidades 
representantes de setores governamentais, agronegócio, 
educação, e-commerce, armazenagem, implementos, 
transporte dos mais diferentes modais, tecnologia da 
informação e comércio.Promovida pela Reed Exhibitions 
Alcantara Machado, a Movimat os seguintes setores da 
cadeia logística: Intralogística (elevação e movimentação, 
automação, empilhadeiras, armazenagem e embalagem), 
Condomínios Logísticos (Real Estate), Multimodalidade, 
Segurança e Gerenciamento de Risco e Tecnologia da 
Informação.
A edição de 2017 da Movimat já tem data definida e um 
novo local: será de 16 a 19 de outubro, no São Paulo 
Expo, um dos mais modernos centros de exposições da 
capital  paulista.

SATISFAÇÃO DOS EXPOSITORES E CONFIANÇA DO SETOR DE LOGÍSTICA

Empresas expositoras de principais players do setor de logística

D
ivulgação

D
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Visitantes com alto poder de decisão de compra na Movimat 2016 
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IBL Logística 
A fim de aperfeiçoar seus processos internos, a IBL 
Logística acaba de fazer uma importante contratação. 
Agora, as áreas de administração comercial e marketing 
da empresa estão sob a responsabilidade de Paulo Falanga. 
Bacharel em administração de empresas, pós-graduado 
em marketing e em finanças, além do MBA em Gestão 
Empresarial, Falanga traz em sua bagagem a experiência 
de mais de 36 anos na multinacional farmacêutica Sanofi, 
empresa na qual encabeçou projetos voltados para as 
áreas de marketing, inteligência de mercado, parcerias 
comerciais e desempenho da equipe de vendas. Tendo 
atuado também como consultor, atendendo a empresa do 
segmento de transportes, o novo executivo já tem planos 
para a IBL Logística. 

Jamef  
A Jamef tem visto de perto o desenvolvimento dos 
e-commerces. De acordo com a Associação Brasileira 
de Comércio Eletrônico, o setor deve crescer 18% em 
2016, faturando R$ 56,8 bi.  Acompanhar o crescimento 
desse setor e oferecer um atendimento de qualidade, 
exige entregar a melhor tecnologia para facilitar o 
relacionamento entre as lojas virtuais e seus clientes 
finais. Assim, ao longo dos últimos anos, a Jamef 
inseriu novas soluções como o cálculo de frete on-line, 
monitoramento em tempo real da carga, integração de 
sistemas, impressão de etiquetas, EDI, entre outras 
ações. Agora a novidade chega aos clientes finais 
dos e-commerces. Para um melhor atendimento, os 
embarcadores de e-commerce poderão optar para que 
seus clientes recebam da Jamef informações via e-mail 
sobre o trajeto da sua encomenda desde a emissão da 
nota fiscal até a entrega final.

Wilson Sons 
A Wilson Sons Logística, empresa do Grupo Wilson 
Sons, triplicou a área do seu Centro de Distribuição em 
Santo André. A unidade incorporou recentemente parte 
do armazém vizinho às suas instalações, aumentando 
seu espaço total dedicado à armazenagem doméstica de 
5 mil metros quadrados para 17 mil metros quadrados. 
O centro de distribuição tem localização estratégica 
e privilegiada ao lado da Eadi Santo André, o maior 
porto seco de São Paulo, e foi idealizado para oferecer, 
em um único site, serviços completos de cadeia 
integrada, com soluções para os clientes que realizam 
operações de importação e exportação no Terminal 
Alfandegado. Segundo o diretor executivo da Wilson 
Sons Logística, Thomas Rittscher III, a expansão vai 
fortalecer ainda mais a Plataforma Regional São Paulo. 
“Um dos principais benefícios para os clientes é uma 

economia de cerca de 60% nos custos logísticos, por 
meio da eliminação da necessidade de transferência das 
cargas para outro armazém ou Centro de Distribuição 
após o desembaraço aduaneiro, além de concentrar as 
operações logísticas num único local, desde a entrada da 
mercadoria no Brasil”, informou o executivo. Rittscher 
ainda destaca a redução do lead time (período entre o 
início de uma atividade e seu término) como um grande 
diferencial, viabilizando a disponibilidade do produto 
em até 24 horas após a nacionalização. Entre os serviços 
oferecidos pelo novo CD Santo André estão armazenagem 
geral ou sob regime de filial, salas/escritórios 
exclusivos para clientes, operações dedicadas, serviços 
customizados (etiquetagem, rotulagem e montagem de 
kits) e transporte de transferência ou distribuição para 
os clientes finais em todo o território nacional. 

Sicredi 
O Sicredi conquistou a certificação LEED Existing 
Buildings: Operation & Maintenance, nível platinum 
(LEED EB O&M Platinum). A distinção foi concedida 
pelo United States Green Building Council (USGBC) 
para o Centro Administrativo Sicredi (CAS), em Porto 
Alegre (RS). O reconhecimento ao CAS, inédito no País 
e o quarto na América Latina, representa o mais alto 
prêmio concedido a edifícios que demonstrem excelência 
na adoção de práticas sustentáveis e eficientes na 
gestão. Com a conquista, o Sicredi ultrapassa a marca 
alcançada pelos demais 27 edifícios que já haviam obtido 
algum nível de certificação (prata ou ouro) no Brasil. 
“Acreditamos no projeto de certificação não só por estar 
alinhado às práticas de sustentabilidade do Sicredi, 
mas também por ampliar a eficiência da estrutura, com 
efeitos positivos sobre consumo de fatores como energia 
elétrica e água, além de contribuir para a estabilidade 
da operação. Assim, agregamos valor aos associados do 
Sicredi”, comenta o diretor de administração e finanças 
do Banco Cooperativo Sicredi, João Tavares.

Correção
Na edição impressa 214, setembro de 2016, de 
FETCESP em Destaque, na página 5, a legenda da 
segunda foto foi publicada com um nome errado. A 
última pessoa à direita da foto é Roberto Mira, diretor 
para assuntos de segurança no Sindicato de São Paulo 
e NTC&Logística.  Outro esclarecimento na mesma 
matéria é que a regulamentação da Lei Estadual nº 
15.315/2014, que determina a cassação da inscrição no 
cadastro de contribuinte do ICMS de estabelecimentos 
que comercializem produtos roubados ou furtados, foi 
publicada no Diário Oficial do Estado do último dia 20 
de setembro.
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S E S T S E N AT V I L A J AG U A RA

FETCESP EM DESTAQUE

A UNIDADE VILA JAGUARA IMPLANTA CURSO DE ELETRICIDADE VEICULAR 

UNIDADE REALIZA 7  MOSTRA DE TEATRO AMADOR 

O Sest Senat Vila Jaguara iniciou a primeira turma do Curso de 
Fundamentos da Eletricidade no último dia 26 de setembro. 
Destinado aos trabalhadores do transporte da área de manutenção o 
curso, de 40 horas, é ministrado em 14 encontros.  
Os temas abordados são: Conceitos de eletricidade e esquemas 
elétricos; Prática aplicada com instrumentos de medidas elétricas 
e testes e medições. 

De 28 de outubro a 28 de novembro, a Unidade Vila Jaguara realiza 
a sua 7ª Mostra de Teatro Amador, com seis espetáculos. Trata-
se de uma maratona artística, coordenada pelo instrutor cultural, 
Paulo Moraes (ator, escritor e diretor), que também é responsável 
pela criação/adaptação dos textos teatrais da mostra. Através de 
linguagens diversas, os espetáculos abordarão vários universos. 
Os infantis com o mundo do circo, uma paródia política e uma 
homenagem a um grande mestre do humor. Os jovens com um 
romance mundialmente premiado que retrata os conflitos sociais 
de uma aldeia do século XIX. Os adultos com a adaptação de outro 
grande clássico da literatura mundial, tratando dos conflitos sociais 
que envolvem seus protagonistas. O evento é gratuito, assim como 
o estacionamento. O Sest Senat Vila Jaguara fica localizado na 
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Informações e inscrições: telefone (11) 3623-1300 /1313 e 1316

Alunos na aplicação prática com instrumentos adequados

A
rquivo

A
rquivo

 O grande destaque do curso é a aplicação prática articulado com a 
teoria, o que possibilita o aluno construir numa bancada de testes, 
um circuito elétrico alimentado por bateria veicular, respeitando 
as normas de segurança e a utilização correta dos equipamentos 
de medição. Outro destaque está nos temas que atendem as 
necessidades das empresas. Com o sucesso da primeira turma, a 
Unidade já se preparada para realizar outras turmas.

Av. Cândido Portinari, 1100, em São Paulo/SP. Mais informações: 
telefone (11) 3623-1300; e-mail paulomoraes@sestsenat.org.br.

Programação das apresentações
28/10 – A Escolinha, às 20h.
29/10 - O Reino de Tchu Tcha Tcha, às 18h. As Pupilas do Senhor 
Reitor, às 20h.
04/11 – Contos Sombrios, às 20 horas.
05/11 – O Reino de Tchu Tcha Tcha, às 17h. As Pupilas do Senhor 
Reitor, às 20h.
11, 18 e 15/11- Sonhos de um Palhaço, às 20h
12/11 – O Menino do 8,  às 17h. A Cama das Camélias, às 20 h. 
19/11 e 26/11– O Menino do 8, às 17h. A cama das Camélias, às 20 h.

Formação de Condutores de Veículos de Cargas Indivisíveis 
(50h): dias 7, 8, 9,10 e 11/11.
Formação de Condutores de Veículos de Produtos Perigosos - 
Mopp (50h): dias 7, 8, 9,10 e 11/11; 12,19, 26/11; dias 3, 10 e 17/12.
Formação de Condutores de Veículos de Passageiros (50h): 
dias 3, 4. 8, 9, 10 e 11/11.
Formação de Motofretista (30h): dias 16,17 e 18/11.
Reciclagem de Condutores de Veículos de Produtos Perigosos 
(16h): dias 5 e 12/11; 3 e 4/11. 
Reciclagem de Condutores de Veículos de Transporte 
Coletivo de Passageiros (16): dias5 e 12/11; dias 3 e 4/11. 

Atende (8h):  dia 18/11. 
Atende (8h):  dias 28, 31/10, 1, 3 e 4/11.
Português (46h):  dias 18 e 25/11. 
Desenvolvimento de Líderes, (16h): dias 17 e 24/11. 
Relacionamento Interpessoal/Ética (8h): 23/11; 
Motivação no Trabalho (8h):  dia 25/11.
Ar Condicionado (31h):  7 a 23/11
Atendimento Eficaz (20):  dia 22/11. 
Metrologia (24h): dias 23, 24 e 25/11.
Gestão de Pneus (8h): dia 22/11.
Atualização Direção Defensiva (8h): dia 29/11.
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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




