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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

Editorial

Para todos os transportadores o roubo de cargas em nosso estado 
é um dos mais graves problemas e que provoca considerável 
elevação de custos com seguro e gerenciamento de risco e todos 
os tipos de prevenção que as empresas são obrigadas a adotar.
O governo do estado de São Paulo tendo à frente o governador 
Geraldo Alckmin, tem tido uma atuação forte no combate ao 
roubo de carga através da secretaria de segurança, mediante a 
criação de delegacias e equipes especializadas no combate ao 
crime organizado.
Porém esse combate precisa de mais instrumentos legais 
eficientes e em especial à receptação e assim dificultar a desova 
de cargas roubadas.
O governo do Estado sempre se mostra sensível às nossas 
reivindicações de solução desse problema. Acolheu prontamente 
e sancionou a lei 15.315, de combate à receptação, em 2014, 
porém a aplicação dessa lei acabou prejudicada diante da falta 
de sua regulamentação. Tal fato  levamos ao conhecimento do 
governador que determinou às secretarias da segurança e da 
fazenda a realização dos estudos necessários para que a lei fosse 
regulamentada.
Com o texto da regulamentação concluído, o governador mais 
uma vez fez questão de assinar na presença dos transportadores de 
São Paulo demonstrando assim o seu compromisso em viabilizar 
o combate de forma efetiva, eficiente e sem tréguas ao crime 
organizado e ao roubo de cargas. Acreditamos que estaremos 
ingressando em uma nova fase nesse combate agora com ações 
firmes dos órgãos fazendários e de segurança do estado das quais 
esperamos resultados positivos aos transportadores.
O setor de transporte recebe a medida em um momento de 
dificuldades na economia brasileira que vivemos nos últimos 
dois anos, porém agora com expectativas de melhorias no 
médio prazo, com a definição do impeachment da ex-presidente, 
principal responsável pela situação que vivenciamos. 
Sem dúvida que entramos em uma nova fase, mas com um longo 
caminho a percorrer para atingirmos os nossos objetivos na 
redução da criminalidade no setor e retomada do crescimento 
econômico.

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

LEGISLAÇÃO PARA UM MAIOR COMBATE 
AO RECEPTADOR DE CARGAS
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Sest Senat Parque Novo Mundo

FETCESP EM DESTAQUE

Treinamento e Orientação para Motorista de Táxi 

(46h): de 17 a 21/10, das 8h às 17h20.

Treinamento e Orientação para Motorista de Táxis 

Especial/Luxo (16h): dias 8 e 9, das 8h às 16h20.

Formação Operador Empilhadeira (28h): dias 15, 16 e 

22/10, das 8h às 18h. 

Ajudante de Carga e Descarga de Mercadorias (8h): dia 

22/10, das 8h às 17h.

Básico de Gestão de Pneus (8h): dia 1/10, das 8h às 17h.

Conscientização do Uso de EPIs (4h): dia 15/10, das 8h às 

12h. 

NR 35 Segurança no Trabalho em Altura (8h): dia 1/10, 

das 8h às 17h.

5S – Qualidade e Produtividade (4h): dia 15/10, das 13h às 

17h.

Operador de Guindauto –Munck (40h): dias 10, 11, 13 e 

14/10, das 8h às 18h.

Olho Vivo Na Estrada (6h): dia 8/10, das 9h às 16h.

Especializado Motofretista (30h): de 15 a 17/10, das 8h às 

18h; De 17 a 21/10, das 18hàs 21h40 e 23/10, das 8h às 18h.

Transporte de Cargas Indivisíveis (50h): de 3 a 07/10, das 

8h às 18h; 24 e 25, 27 e 28/10.

Formação Mopp (50h): de 3 a 7/10, das 8h às 18h; dias 15,16, 

22, 23 e 29/10; de 21 a 28/10.

Formação Coletivo (50h): de 6, 7, 10, 11, 13 e 14/10, das 8h às 

17h10; de 15 a 29/10, das 8h às 18h.

Atualização Coletivo (16): dias 1 e 8/10, das 8h às 16h20; dias 

17, 18, 19, 20 e 21/10.

Formação Emergência (50h): de 24 a 31/10, das 8h às 18h.

Formação Escolar (50h): dias 1, 9, 15, 22 e 23, das 8h às 18h.

UNIDADE COMEMORA DIA NACIONAL DO TRÂNSITO

CURSOS GRATUITOS PARA EMPRESAS CONTRIBUINTES

HORÁRIO DE ATENDIMENTO PARA INFORMAÇÕES SOBRE CURSOS E MATRÍCULAS

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

Com o objetivo de chamar a atenção dos motoristas para 
a importância de uma condução segura nas cidades e 
estradas, a Unidade Parque Novo Mundo comemorou o 
Dia Nacional do Trânsito durante a semana de 20 a 25 de 
setembro.  Nos dias 20, 21 e 22 de setembro foi realizado 
evento no Centro Logístico do Atacadão, com palestras 
e distribuição de brindes aos cerca de 150 motoristas 
que frequentam diariamente o local. Durante a semana 
270 aprendizes dos cursos de aprendizagem na Unidade 
desenvolveram trabalhos alusivos à data comemorativa. 
Foram confeccionados cartazes e faixas com frases dos 
alunos e expostos na Unidade. Os motoristas que passaram 

pela Unidade durante a semana receberam mensagens sobre 
segurança no trânsito. A equipe da Unidade realizou uma 
blitz educativa, em parceria com a Companhia de Engenharia 
de Trânsito (CET), com entrega de panfletos aos motoristas 
e orientações sobre as atividades do Sest Senat.

O Sest Senat oferece treinamento para a reciclagem e profissionalização dos trabalhadores de empresas de transportes. 
A Unidade Parque Novo Mundo disponibiliza diversos cursos de forma gratuita para grupos fechados nas empresas. 
Estão disponíveis os temas: Ajudante de Carga e Descarga; Arrumação e Conferência de Cargas; Atendimento Eficaz ao 
Cliente; Condução Econômica; Direção Preventiva; Legislação de Trânsito; Manuseio de Cargas Perigosas; Primeiros 
Socorros; e Relações Interpessoais, Éticas e Sociais. Mais informações: e-mail cursosnovomundo@sestsenat.org.br .

A Unidade Parque Novo Mundo atende os interessados em participar dos cursos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 
horas, aos sábados das 8 às 12 horas. Mais informações sobre a grade de treinamentos da Unidade podem ser obtidas pelo 
e-mail cursosnovomundo@sestsenat.org.br .

SETEMBRO/2016
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GOVERNADOR ALCKMIN REGULAMENTA LEI QUE PUNE EMPRESA
QUE COMERCIALIZE PRODUTO ROUBADO

O governador Geraldo Alckmin assinou 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.  A assinatura 
do decreto nº 62.189 ocorreu durante evento da FETCESP em 
comemoração ao Dia Nacional do Transportador Rodoviário de 
Carga, no último dia 16 de setembro. 
A empresa que adquirir, distribuir, transportar, estocar, revender ou 
expor à venda produtos frutos de crime ficará proibida de exercer 
qualquer atividade comercial no Estado de São Paulo. A medida 
foi publicada no Diário Oficial do Estado do último dia 20 de 
setembro, quando entrou em vigor.
“Agora, fechamos o ciclo do crime de roubo e furto de cargas. 
Porque se combatemos a receptação e a venda, por consequência, 
combatemos o roubo de cargas em si. Não existe roubo de cargas 
sem receptação”, explicou o governador. 
A cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS 
impede os proprietários de exercerem o mesmo ramo de atividade, 
pelo prazo de cinco anos. Também são impedidos de pedir a 
inscrição de nova empresa pelo mesmo período.
“A partir de agora temos instrumento legal para punir aquele que 
vender produto roubado. Além de pagar uma multa de duas vezes 
o valor do produto roubado, terá a inscrição no cadastro do ICMS 
cancelada e não poderá mais operar no Estado de São Paulo. Nós 
fizemos isso no setor de combustíveis e também no setor de peças 
usadas de automóveis, com a Lei do Desmanche”, lembrou.
Depois de aberto procedimento investigatório, se o estabelecimento 
não comprovar a origem dos produtos, eles serão incorporados ao 
patrimônio do Estado. O valor arrecadado com os itens irregulares 
será investido totalmente no combate ao roubo e furto de cargas.
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, destacou que a medida 
deverá trazer um aliado as autoridades policiais no árduo trabalho 
de combate ao roubo de cargas. “Entendemos que uma legislação 
mais severa contra os receptadores é um importante mecanismo 

para coibir as ações de criminosos na atividade de transporte 
rodoviário de cargas”.
A Secretaria da Segurança Pública e a Secretaria da Fazenda 
participaram desta regulamentação com sugestões feitas também 
pela FETCESP.

Medalha 
No mesmo evento foram homenageados com a Medalha Mérito 
do TRC Paulista Adalberto Panzan o presidente do Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas de Campinas e Região 
(Sindicamp), José Alberto Panzan; diretor da Transportadora 
Contatto, Atílio Contatto Júnior e ao advogado Acir Vespoli Leite 
(leia nas páginas 6 e 7).
Participaram do evento empresários e lideranças do setor do Estado 
de São Paulo, como os vice-presidentes da FETCESP, Carlos 
Panzan e Urubatan Helou; os presidentes de sindicatos Tiojium 
Metolina (Setrans – ABC Paulista); Sérgio Rubens Figueroa 
Belmonte (Setcata – Araçatuba); Natal Arnosti Júnior (Setcar - 
Araraquara); Munir Zugaib (Sindbru - Bauru); José Alberto Panzan 
(Sindicamp - Campinas); Roberto Caro Varella (Sindisan - Litoral 
Paulista); Aldo Evandro Zulini (Sindetrap – Piracicaba); Antonio 
Carlos Fernandes (Setcapp – Presidente Prudente); Andre Juliani 
(Sindecar - Porto Ferreira); Ivanildo Clemente Ribeiro (Sindetrans 
– Ribeirão Preto); Kagio Miura (Setcarp – São José do Rio 
Preto); Natal Antônio de Plácido (Setcarso – Sorocaba); Laércio 
Lourenço (Sindivapa – Vale do Paraíba). Também esteve no evento 
o presidente do Sindicato do Espírito Santo (Transcares), Liemar 
José Pretti.  

Deputado federal Vanderlei Macris; Carlos Panzan, vice-presidente da FETCESP; governador 
Geraldo Alckmin; Flávio Benatti, presidente da FETCESP; Urubatan Helou, vice-presidente da 
FETCESP; e Roberto Mira diretor de assuntos de segurança do Sindicato de São Paulo (Setcesp) 
e NTC&Logística

Assinatura da regulamentação da Lei Estadual nº 15.315/2014 

R
ealce

R
ealce
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HOMENAGENS
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O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, 
participou do evento promovido pela FETCESP em comemoração 
ao Dia Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, no último 
dia 16 de setembro, em São Paulo (SP). 
Na ocasião o governador assinou 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 (veja matéria na página 5).
A medida atende gestões da FETCESP e sindicatos filiados que 
representam as empresas afetadas com os elevados índices de 
criminalidade no transporte rodoviário nas cidades e estradas.
Durante o evento, a FETCESP entregou a Medalha Mérito do 
TRC Paulista Adalberto Panzan para o presidente do Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas de Campinas e Região 
(Sindicamp), José Alberto Panzan; ao diretor do Grupo Contatto, 

Atilio Contatto Júnior e ao advogado Acir Vespoli Leite.
O governador homenageado pela FETCESP em 2002 falou sobre 
a importância da Medalha. “Essa medalha é uma Olimpíada. A 
medalha do desenvolvimento, da logística, do emprego, da união 
nacional”, destacou.
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, afirmou que a Medalha 
é o reconhecimento da entidade à pessoas que contribuem para o 
setor em diversas áreas de atuação. 
“A continuidade do apoio de todos os homenageados e 
dos dirigentes de entidades, empresários e colaboradores é 
fundamental para fortalecer a representação sindical do TRC e 
na busca por melhores condições de mercado para o exercício 
da atividade de nossas empresas com eficiência, produtividade 
e principalmente resultado que é objetivo de todo empresário”, 
disse Benatti.

GOVERNADOR ALCKMIN PARTICIPA DE EVENTO DO DIA
NACIONAL DO TRANSPORTADOR

Geraldo Alckmin e Lu Alckmin; Flávio Benatti e Cláudia Benatti na cerimônia de entrega da Medalha Mérito do Transporte Rodoviário de Carga Paulista Adalberto Panzan

R
ealce
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CONET&INTERSINDICAL

Na Categoria Líder Sindical a homenagem foi entregue 
a José Alberto Panzan,  presidente do Sindicamp, vice-
presidente da FETCESP e conselheiro do Conselho 
Regional São Paulo do Sest Senat desde 2014. Filho 
de transportador e de um grande líder sindical, desde a 
infância esteve cercado por empresários e dirigentes de 
entidades do setor. Formado em engenharia mecânica, 
seu envolvimento pelo transporte foi natural. Sócio da 
Transportadora Americana, diretor da Anacirema e diretor 
e responsável Técnico da PPW Indústria Comércio, 
Importação e Exportação Ltda. No Sindicamp, com atuação 
dinâmica, promove várias ações na entidade para maior 
envolvimento e participação dos associados, buscando 
sempre melhorias para o setor.  Representa com destaque 
os empresários do transporte em vários fóruns, inclusive o 
Transportando Ideias.
Recebeu a Medalha na Categoria Empresário do TRC, 
Atílio Contatto Junior,  diretor da Transportadora Contatto 
constituída em 1964. A transportadora se especializou no 
transporte de gás liquefeito de petróleo (GLP) em 1980. 
Sempre com gestão inovadora, na década de 1980 se 
expande para outros mercados e consolida os negócios 
e surge o Grupo Contatto, formado pela Transportadora 
Contatto; Atmo Hazmat - Atendimento Emergências 
Químicas; C-Plan - Contatto Consultoria em Planejamento; 
Logplan Logística e Planejamento e C-Teg Rental - 
Locação de Equipamentos Especializados. Atílio Contatto 
Jr. é diretor do Sindicato das Empresas de Transporte 
de Cargas de Piracicaba (Sindetrap), do Sindicamp e da 
Associação Brasileira de Transporte de Produtos Líquidos 
e Perigosos (ABTLP).

Na Categoria Especial recebeu a homenagem Acir Vespoli 
Leite, sócio do escritório Vespoli Leite Advogados 
Associados. Possui experiência de mais 40 anos na 
advocacia e defesa de empresas de transporte de cargas 
e logística. Atua na área jurídica desde 1976 sendo 
responsável por promover a defesa e os interesses de 
empresas e de clientes em ações nas áreas trabalhista 
e cível tanto consultiva como contenciosa. Realiza 
audiências trabalhistas e cíveis e elabora recursos. Tem 
atuação em diversos tribunais de justiça e trabalhista 
incluindo o Tribunal Superior do Trabalho e Superior 
Tribunal de Justiça.

PERFIL DOS HOMENAGEADOS

José Alberto Panzan acompanhado de sua irmã Ana Célia Panzan, junto com o presidente da 
FETCESP, Flávio Benatti, e os vice-presidentes da FETCESP, Carlos Panzan e Urubatan Helou

R
ealce

Atílio Contato Júnior com sua esposa Edneia Daleffe Contatto, ao lado do presidente e vice-
presidentes da FETCESP    

R
ealce

R
ealce

Acir Vespoli Leite com o assessor da FETCESP, Narciso Figueirôa Júnior e diretor do Setcesp, 
Altamir Filadelfi Cabral e o presidente e vice-presidentes da FETCESP
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Empresas

Jamef 
A Jamef trabalha sempre para deixar a sua operação ainda 
mais ágil, segura e eficaz. Assim, recentemente, após um 
grande planejamento, a empresa decidiu alterar o HUB das 
operações no Nordeste de São Paulo para Belo Horizonte. 
Todas as cargas com destino ao Nordeste são transferidas 
para Belo Horizonte, onde é realizada a programação diária 
de embarque de acordo com o volume de cada localidade 
e os carregamentos para os destinos. Os investimentos na 
área operacional são constantes, o que tem reduzido cada 
vez mais os prazos da Jamef. A região de Belo Horizonte 
é um ponto estratégico e com a consolidação da carga em 
Minas, o atendimento no Nordeste ficou ainda mais ágil 
e eficaz. “Decidimos por essa mudança para otimizar a 
operação, ganhando em produtividade e reduzindo o prazo 
de entrega, e, claro, aumentar ainda mais a satisfação de 
nossos clientes, meta que temos atingido com sucesso”, 
explica Pedro Maniscalco, diretor de operações da Jamef.

JadLog
A JadLog vem registrando resultados positivos mesmo 
dentro do cenário nacional de economia recessiva. A 
empresa elevou seu faturamento em 16% no primeiro 
semestre de 2016, em relação ao mesmo período do ano 
passado.  O trabalho da JadLog para driblar a crise se dá, 
principalmente, pela conquista de novos clientes através 
de sua rede franqueada e também pelo incremento de 
negócios com clientes que já fazem parte do seu portfólio. 
Nos últimos meses, a JadLog conquistou importantes 
contratos com a Glambox, Casas Baher, Netshoes, 
Herbalife e Walmart, entre outros clientes de expressão 
nacional, bem como a entrega de suprimentos para todos os 
lotéricos do Brasil.  “Estamos buscando incessantemente 
novos negócios. Estaremos ainda mais fortes quando esse 
momento econômico terminar”, afirma o diretor comercial 
da JadLog, Ronan Hudson. A transportadora também vem 
se posicionando fortemente como uma das especialistas em 
atendimento aos varejistas do e-commerce. Atualmente, 
as movimentações relacionadas ao comercio eletrônico 
representam 30% do total de operações. Diariamente, a 
JadLog é consultada por mais de uma dezena de empresas 
de e-commerce interessadas em contar com seus serviços. 
Entre os varejistas do e-commerce, vale destacar que a 
JadLog também vem conquistando fatias antes atendidas 
pelos Correios, muito em função da eficiência, comunicação 
aperfeiçoada e pela possibilidade de customização dos 
serviços. 

Mira Transportes   
Dando continuidade as suas constantes inovações 
tecnológicas, o Grupo Mira, que reúne as empresas 
Mira Transportes e Target Logistics, passa a integrar o 

Office 365 ao seu software. Priorizando a agilidade na 
comunicação e a redução de gastos com viagens, o Mira 
realizou a migração de mais de 400 contas em um mês. 
Graças à nova ferramenta, a empresa pode manter uma 
comunicação em tempo real com seus gerentes de filiais, 
ampliando assim seu desempenho na produtividade. O 
Skype for Business no Office 365 modernizou a forma 
como seus funcionários se conectam uns com os outros. 
Segundo o diretor Roberto Mira Junior, tanto a empresa 
quanto seus clientes se beneficiaram com a mudança. “Nós 
tivemos uma redução de gastos de cerca de 18% e temos 
expectativa que, até o final do ano, esse número chegue à 
casa dos 25%. Além disso, ficou muito mais fácil tratar de 
assuntos importantes com os clientes de maneira rápida e 
prática”, afirma.

Log-In Logística
A economia brasileira começa a apresentar sinais de 
recuperação, mas para vários setores ainda é o momento 
de cortar custos. Na área de químicos e petroquímicos, 
a cabotagem, transporte marítimo realizado entre portos 
do mesmo país, pode contribuir para reduzir em cerca de 
10 a 20% o custo do frete, segundo a Log-In Logística 
Intermodal. “A cabotagem é a solução logística mais 
vantajosa para distâncias acima de 1.000 Km. O transporte 
via contêineres permite mais cuidado no manuseio 
dos itens e menos avarias na carga”, explica o diretor 
comercial da Log-In Márcio Arany. Outra vantagem que 
torna a cabotagem benéfica para transporte de químicos e 
petroquímicos é a segurança. O índice de roubos de cargas 
é muito baixo, quando comparado a outros modais. “Entre 
os serviços que oferecemos está o monitoramento 24 horas 
da carga transportada, que pode ser acompanhado online 
pelos clientes”, diz o diretor da Log-In.

DHL Global Forwarding 
A DHL Global Forwarding, divisão do Grupo Deutsche 
Post DHL especializada em fretes aéreos e marítimos, 
mantém uma equipe dedicada (Customer Service), 
desde 2006, para o gerenciamento de fretes aéreos 
de produtos perecíveis no Brasil.  Formada por cinco 
pessoas com experiência na área, esta equipe é 
responsável pelo agenciamento do frete, a recepção 
da carga no aeroporto, as liberações alfandegárias e 
sanitárias envolvidas no processo e o acompanhamento 
de todo o percurso aéreo. Atualmente, os produtos 
com maior demanda e potencial são os ovos férteis, 
cuja movimentação de carga na DHL vem crescendo 
uma média de 5% ao ano, e frutas, cujos produtores 
brasileiros vêm acionando o modal aéreo para atingir 
novos mercados.
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Representação

Empresários, executivos e assessores do transporte 
rodoviário de cargas e parlamentares participaram do XVI 
Seminário Brasileiro do TRC no auditório Nereu Ramos, 
na Câmara dos Deputados, no último dia 31 de agosto. No 
mesmo dia o Senado Federal finalizou o impeachment da 
presidente Dilma e assumiu a Presidência da República de 
forma definitiva Michel Temer. 
No Seminário foram realizados painéis com os temas: 
Marco Regulatório do TRC e Reforma Trabalhista.  No 
final do Seminário foi divulgada uma Carta aberta ao 
Presidente Michel Temer assinada pela NTC&Logística, 
FETCESP e demais federações do TRC, bem como de 
Sindicatos do setor de várias regiões do País.
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, participou do 
Seminário e comentou os temas abordados durante o evento.  
“Recebemos informação da autora e do relator do Projeto 
de Lei 4860, de 2015, conhecido como Marco Regulatório 
do TRC, de que o relatório da comissão que analisa o tema 
será apresentado muito em breve. Ficou assegurado ainda 
que vamos conhecer e opinar sobre o texto. O nosso maior 
objetivo é contribuir para uma legislação que traga maior 
segurança jurídica para o setor”. 
No segundo Painel que tratou da reforma trabalhista, 
Benatti observou a palestra do ex-ministro do Trabalho 
Almir Pazzianotto Pinto, que abordou a terceirização. 
“Precisamos de regras mais claras sobre a terceirização 
para que o país possa crescer e ser competitivo junto 
aos players internacionais”. Neste painel ainda foram 
apresentadas propostas para modernização da legislação 

trabalhista, na palestra do assessor da FETCESP e da 
NTC&Logística, Narciso Figueirôa Júnior.
Das entidades ligadas a FETCESP, participaram do 
Seminário o vice-presidente da FETCESP, Carlos 
Panzan, os presidentes de sindicatos Natal Arnosti Júnior 
(Setcar - Araraquara); José Alberto Panzan (Sindicamp 
- Campinas); Roberto Caro Varella (Sindisan – Litoral 
Paulista); Antonio Carlos Fernandes (Setcapp – Presidente 
Prudente); Tayguara Helou (Setcesp – São Paulo); Natal 
Antonio de Plácido (Setcarso – Sorocaba);  Laércio 
Lourenço (Sindivapa – Vale do Paraíba); e diretores do 
Setrans, Sindicamp, Sindetrap,  Sindisan e Setcesp.
O XVI Seminário é uma realização da Comissão de Viação 
e Transportes da Câmara dos Deputados, com apoio da 
Federação Interestadual das Empresas de Transporte de 
Cargas (Fenatac) e da NTC&Logística, e apoio institucional 
da Confederação Nacional do Transporte (CNT).

FETCESP PARTICIPA DE SEMINÁRIO SOBRE MARCO REGULATÓRIO DO TRC
E REFORMA TRABALHISTA

Flávio Benatti, presidente da FETCESP, lideranças do setor e integrantes da Comjovem Nacional

Lideranças, empresários e executivos do TRC e parlamentares no Seminário Brasileiro

Júlio Fernandes
Júlio Fernandes
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Sest Senat Vila Jaguara

FETCESP EM DESTAQUE

AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA
JOVEM APRENDIZ

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA
OFICINA DE CULINÁRIA

EQUIPE RODONAVES NA FINAL DA COPA
SEST SENAT DE FUTEBOL SOCIETY

Com objetivo de auxiliar as empresas de transporte a atender as 
cotas do Programa Jovem Aprendiz e, ao mesmo tempo, contribuir 
na formação e preparação de jovens para o mercado de trabalho, a 
Unidade atingiu sua meta de 10 turmas em andamento.  Com isso o 
Programa atende mais de 300 jovens nas empresas Granero, Quick 
Logística, Transpantanal, JadLog, Expresso Sul Americano, Viação 
Santa Brígida, Viação Urubupunga, Viação Gato Preto, Benfica e 
Transppass entre outras. Dos 300 jovens, 200 estão matriculados 
no curso de Assistente Administrativo em Transporte (1.280 horas). 
Outros 100 jovens estão no curso de Mecânico de Manutenção 
de Veículos Automotores a Diesel (1.600 horas). Para atender a 
demanda das empresas, até o final de outubro, a Unidade inicia 
mais duas turmas, uma de Assistente Administrativo em Transporte 
e outra de Assistente de Logística de Transporte.

No programa Oficinas Educativas, a Unidade Vila Jaguara realizará no 
próximo dia 13 de outubro, das 14 às 17 horas, aula com a culinarista 
Rose Vitiello. Ela ensinará como fazer bolo de pote decorado de 
brigadeiro e calda de frutas. O objetivo da atividade é incentivar 
novas alternativas de recursos financeiros para a composição da 
renda familiar. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas 
pessoalmente na recepção da Unidade ou pelo telefone (11) 3623-
1300 ou e-mail luz@sestsenat.org.br .  A Unidade fica na Av. Cândido 
Portinari, 1100, Vila Jaguara, São Paulo/SP.

A equipe Unidade Vila Jaguara/Rodonaves, pelo segundo ano 
consecutivo, se classifica entre os quatro finalistas da Copa Sest Senat 
de Futebol Society. Os jogos das quartas de final foram realizados no 
último dia 3 de setembro na Unidade Serra Verda, em Belo Horizonte/
MG. O time representante da Unidade Vila Jaguara e da empresa 
Rodonaves, conquistou uma vitória emocionante. Após um empate 
com quatro gols no tempo normal, o goleiro defendeu dois pênaltis 
garantindo a classificação. Os jogos da semifinal e final estão marcados 
para os dias 15 e 16 de outubro, na Unidade Simões Filho/BA. 

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS / OUTUBRO DE 2016
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Informações e inscrições: telefone (11) 3623-1300 /1313 e 1316

Equipe representante da Unidade Vila Jaguara e empresa Rodonaves

A
rquivo

Formação de Condutores de Veículos de Cargas Indivisíveis 

(50h): dias 4, 5, 6 7, 13 e 14/10. 

Formação de Condutores de Veículos de Produtos 

Perigosos - Mopp (50h): dias 1 13, 14, 18, 19, 20 e 21/8; 

dias 10, 11, 12, 17, 18 e 19/10.  

Formação de Condutores de Veículos de Passageiros 

(50h): dias19, 20, 21, 26, 27 e 28/10. 

Formação de Condutores de Veículos de Emergência 

(50h): dias 13, 14, 18, 19, 20 e 21/10. 

Formação de Condutores de Veículos Escolares (50h): 

dias 4, 5, 6, 7, 13 e 14/10.

Formação de Motofretista (30h): dias 19, 20 e 21/10.

Reciclagem de Condutores de Veículos de Produtos Perigosos 

(16h): dias 6 e 7/10.

Reciclagem de Condutores de Veículos de Transporte 

Coletivo de Passageiros (16): dias 6 e 7/10. 

Atende (8h): dia 28/10. 

Taxi (46h): dias 24, 25, 26, 27 e 28/10.

Português (20h): dias 21 e 28/10.  

Atendimento Eficaz (20h): dias 18 e 19/10

Metrologia (24h): dias 26, 27 e 28/10. 

Gestão de Pneus (8h): dia 15/10.

Atualização Direção Defensiva (8h): dia 26/10. 

SETEMBRO/2016



#NTC  #COMJOVEMTRANCOSO

Que tal juntar trabalho e lazer, em um lugar paradisíaco, com praias e cenários naturais belíssimos,  
como a praia de Trancoso em Porto Seguro na Bahia? 

Exatamente para isso, foi criado o Encontro Nacional Comjovem, que em 2016 chega à sua 9ª edição.

O evento traz na medida ideal, momentos para você se aperfeiçoar no mundo dos negócios, com palestras técnicas 
importantes, e momentos para você relaxar e se divertir, com palestras motivacionais e atividades agradáveis, que te 
ajudarão a crescer profissionalmente e pessoalmente. Além de tudo isso, você estará junto a várias gerações de empresários 
compartilhando experiências, trocando  ideias, trazendo novas soluções, numa excelente oportunidade de networking. 

ENTRE EM CONTATO COM NOSSA AGÊNCIA DE VIAGENS  E FAÇA JÁ A SUA INSCRIÇÃO!
ALTERNATUR - Karina | karinamurillo@alternatur.com.br | (11) 97227-9554 || Renata | renata@alternatur.com.br | (11) 3257-0955

SÓ NO ENCONTRO NACIONAL COMJOVEM VOCÊ TEM NEGÓCIOS, APRENDIZADO, NETWORKING, 
INTERAÇÃO, DIVERSÃO, LAZER E SATISFAÇÃO.

• ÉTICA NOS NEGÓCIOS 

• QUESTÕES TRABALHISTAS NO TRC

FIQUE ATENTO AOS TEMAS DO EVENTO

17 A 20 DE NOVEMBRO DE 2016 
CLUB MED | TRANCOSO | BA

REALIZAÇÃO APOIO

PATROCINADORES

ENTIDADE ANFRITRIÃ AGÊNCIA OFICIAL

anuncio_FETCESP.indd   1 01/08/2016   12:52:29



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


