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DESENVOLVIMENTO
A FETCESP une os 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.
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FETCESP EM DESTAQUE

EDITORIAL

O ano começou com muitas mudanças na FETCESP com 
uma  nova diretoria, cuja atuação está voltada para ampliar 
a participação do empresário de transporte nas atividades 
desenvolvidas por todas as entidades do setor, até porque 
tais atividades são sempre no interesse das empresas que 
representamos.
A Federação deverá apoiar os sindicatos para que cumpram 
o seu papel na sua base de representação. Porém essa é uma 
ação que tem duas mãos.  A FETCESP deverá apoiar-se nos 
sindicatos para cumprir essa meta de ampliar a participação 
dos empresários em todas as ações que forem desenvolvidas. 
Será necessária uma transformação da federação no estado, 
como forma de se tornar protagonista na defesa de bandeiras 
como a simplifi cação tributária, tão necessária para aliviar as 
empresas do custo exorbitante da burocracia e complexidade 
na apuração dos impostos a serem pagos. 
Estamos em um momento para repensar nossas entidades 
em razão das mudanças trazidas pela reforma trabalhista, 
com o fi m da contribuição sindical obrigatória, que obriga 
os sindicatos, as federações e a confederação a buscar novos 
meios para o seu sustento. Somente a ação conjunta dessas 
entidades, com a participação efetiva dos empresários 
representados por elas é que poderá manter um forte sistema 
de representação, com força para a defesa dos direitos e 
interesses do setor.
Em São Paulo reafi rmo a necessidade do maior envolvimento 
da FETCESP em todas as ações de interesse do setor o que se 
fará através da participação de todos os sindicatos da base e 
dos empresários.
Assim convido os empresários para participar e contribuir com 
sugestões de ações que revertam em benefícios para todos os 
transportadores. Essa é a nossa disposição de trabalho. Juntos 
empresários da base e as entidades sindicais na construção de 
uma representação forte, dinâmica e atuante do TRC.

Carlos Panzan, 
Presidente da FETCESP

EXPEDIENTE

ENTIDADES FILIADAS A FETCESP
SETR ANS/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 Claudio 
Boreli. SETCATA - Sindicato das Empresas de Transporte de Carga 
de Araçatuba e Região.  Rua Bento da Cruz, 1.248 – Jardim Nossa 
Senhora de Fátima. CEP 16200-770 - 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: 
André Luís Neiva. SINDETR AP - 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. SINDETR ANS - 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: 
Carlos Humberto Monassi. 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: 
Carlos Eduardo Bueno.

Diretoria FETCESP para o mandato 2019 a 2022 – Presidente: 
Carlos Panzan.  Vice-Presidentes: Urubatan Helou e Laércio 
Lourenço. Vice-Presidentes Regionais; A ldo Evandro Zulini; 
André Juliani; André Luís Neiva; Antonio Carlos Fernandes; Carlos 
Eduardo Bueno; Carlos Humberto Monassi; Claudio Borelli; José 
Alberto Panzan; Kágio Miura; Munir Zugaib; Natal Antonio de 
Plácido; Natal Arnosti Júnior; Sérgio Rubens Figuerôa Belmonte 
e Tayguara Helou. Secretários: Oswaldo Caixeta Júnior e Ana 
Carolina Jarrouge. Tesoureiros: Altamir Filadelf i Cabral e Raul 
Elias Pinto. Conselho Fiscal: Adriano Lima Depentor; Marcelo 
Rodrigues; Renato Sarti Magnani; Rui César Alves; Salvador 
José Cassano e Vicente Aparício Y Moncho. Conselho Político: 
Antonio Luiz Leite. Conselho Consultivo: Ezio Macedo Veronese 
Jr.; Hélio Rosolen; José Machado Diniz Neto; José Maria Gomes; 
José Otavio Bigatto; Manoel Sousa Lima Jr.; Rivail Brenga; Roberto 
Caro Varella; Roberto Mira e Tiojium Metolina. Delegados 
Representantes Flávio Benatti e Carlos Panzan. Edição e 
Redação: Fátima Contardi. Projeto Gráf ico e Editoração: 
Jurujuba Publicidade.
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SEST SENAT

DIRETORES DA FETCESP SE REUNEM COM SECRETARIO 
DA SEGURANCA DE SAO PAULO

A segurança no transporte rodoviário de cargas foi 
o tema central da reunião entre o presidente da 
FETCESP, Carlos Panzan e diretores da Federação 

com o secretário da Segurança Pública do Estado de São 
Paulo, General João Camilo Pires de Campos, no último 
dia 25 de março, em São Paulo/SP. 
O presidente da FETCESP avalia que a reunião foi importante 
e bastante produtiva. Na ocasião Carlos Panzan falou da 
preocupação dos empresários com o roubo de cargas que 
traz insegurança a todos que operam no setor. No encontro 
também foi abordado o retorno do Programa de Prevenção 
de Furtos, Roubos e Desvio de Cargas (Procarga).

O presidente do Sindicato de São Paulo (Setcesp), 
Tayguara analisa a reunião como produtiva devido o 
comprometimento do secretário com as solicitações 
levantadas. “Vamos aprimorar o sistema de 
estatísticas que acompanha a situação dos delitos 
de carga no estado por meio de um convênio entre 
Secretaria e as entidades”, explica.
Participaram da audiência o vice-presidente 
da FETCESP, Urubatan Helou, os diretores da 
FETCESP, Roberto Mira e Oswaldo Caixeta Júnior 
e assessor de segurança da FETCESP, Cel. Paulo 
Roberto de Souza. 

Ã
Ú Á

ESTATÍSTICAS ROUBO DE CARGAS NO ESTADO DE SÃO PAULO

SEGURANÇA

Cel. Paulo Roberto de Souza, assessor da FETCESP; Oswaldo Caixeta Júnior e Roberto Mira, diretores da FETCESP; General João Camilo Pires de Campos, 
Secretário da Segurança Pública de São Paulo; Carlos Panzan, presidente da FETCESP; Tayguara Helou, presidente do Setcesp; Urubatan Helou, vice-
presidente da FETCESP

D
ivulgação

ÀREA OCORRÊNCIAS PERCENTUAL

CAPITAL 4.231 48,42 %

REGIÃO 
METROPOLITANA 

(EXCETO CAPITAL)
 2.399 27,46 %

INTERIOR 2.108 24,12 %

TOTAL 8.738 100 %

A Mercedes-Benz investe
e acredita no Brasil
há mais de 60 anos.

Venha pra estrela 
você também.

Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

A marca que todo mundo confia.

A marca que todo mundo confia.

Visite um concessionário  
e surpreenda-se.
A Mercedes-Benz acredita no futuro do Brasil. E quer continuar nessa estrada ao seu lado.

CONDIÇÕES ESPECIAIS PRA VOCÊ TAMBÉM
SER MERCEDEIRO:

Para saber mais, acesse: vempramercedes.com.br 

Condição especial
no seu usado.

Condição especial
de financiamento.

Condição especial
na entrega do seu

caminhão.

www.mercedes-benz.com.br | CRC: 0800 970 9090
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Análise Sintética Comparativa das ocorrências 
(Fonte: SSP/SP) 

- Ano 2017: Total: 10.584
Média Mensal: 882,00 ocorrências
 
- Ano 2018: Total:  8.738
Média Mensal: 728,17 ocorrências

Redução de ocorrência: 17,44%
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C  om sucesso a FETCESP realizou evento 
comemorativo de aniversário de 30 anos e posse 
da diretoria para o período 2019 a 2022, no 

último dia 14 de março, em São Paulo/SP. 
Na abertura do evento o presidente da FETCESP, 
Carlos Panzan, comentou sobre as primeiras ações 
da Federação. “A FETCESP teve atuação decisiva 
na definição da construção do rodoanel pelo então 
governador Mário Covas, bem como teve protagonismo 
e destaque nos processos e debates de concessões 
rodoviárias, infraestrutura de transporte e logística, 
cobrança de pedágio, controle de poluição veicular, 
transporte de produtos perigosos, segurança no 
trânsito e roubo de cargas, entre tantos. Na área do 
direito é reconhecida a atuação da FETCESP em temas 
das áreas trabalhista, tributária, civil, fiscal, criminal 
e ambiental na defesa dos interesses do empresário do 
TRC”, disse. 
Carlos Panzan chamou atenção para a criação do Sest 
Senat. “A maior conquista pela qual os nossos pioneiros 
lutaram. Uma luta levada a efeito junto com as entidades 
do setor de todo o país, foi a criação do Sest Senat, 
fato que se revelou profundamente transformador no 
transporte, proporcionando a inserção das entidades 
sindicais na sociedade como interlocutores de peso 
político e agente econômico influente na condução de 
politicas sociais. A atuação da FETCESP na criação do 
Sest Senat se deu desde a Constituinte quando a CNI 
e Fiesp tentaram impor obstáculo à criação de novas 
entidades de formação, treinamento e serviços sociais. 
Vencida a batalha na Constituinte o passo seguinte foi 
a luta pela aprovação da lei de criação do Sest Senat 
no Congresso Nacional. Superada essa nova luta, 
veio a fase de implantação, sendo no estado de São 

Paulo 27 unidades operacionais em funcionamento” 
lembrou.  Ainda sobre o Sest Senat, o presidente da 
FETCESP falou para que todos se informem mais sobre 
os serviços do Sest Senat para incentivar a utilização 
pelos trabalhadores da empresa.
Carlos Panzan informou que a nova diretoria está 
voltada para ampliar a participação do empresário 
de transporte nas atividades desenvolvidas pelas 
entidades.  “A Federação deverá apoiar os sindicatos 
para que cumpram o seu papel na sua base de 
representação, porém, essa é uma ação que tem duas 
mãos”, disse.
O novo momento das entidades sindicais também 
foi mencionado pelo presidente da FETCESP. 
“Temos de repensar nossas entidades em razão das 
mudanças trazidas pela reforma trabalhista, com o 
fim da contribuição sindical obrigatória, que obriga 
os sindicatos, as federações e a confederação a buscar 
novos meios para o seu sustento. Somente a ação 
conjunta dessas entidades, com a participação efetiva 
dos empresários representados por elas é que poderá 
manter um forte sistema de representação, com força 
para a defesa dos direitos e interesses do setor.” 
O evento contou com o patrocínio de Autotrac, Iveco, 
Petrobras, Man – Volkswagen Caminhões e Ônibus, 
Mercedes Benz e Trade Vale e o apoio da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT).

COMO COMEÇOU 
No evento o presidente Carlos Panzan falou do início 
da constituição da federação, conforme trechos de seu 
discurso a seguir. “Em 1986 existiam no Estado de São 
Paulo somente três sindicatos de empresas de transporte 
rodoviários de cargas. Eram o Sindisan (Sindicato do 
Litoral Paulista), o Sindicamp (Sindicato de Campinas e 
região) e o Setcesp (Sindicato de São Paulo).
A lei exigia um mínimo de cinco sindicatos para a 
criação de uma federação o que levou o Setcesp a ceder 
grande parte de sua base territorial para a formação 
de sindicatos regionais. Primeiro através da criação de 
delegacias nas diversas regiões do interior para depois 
transformá-las em sindicatos. Assim, naquele ano 
sob o comando de Sebastião Ubson Carneiro Ribeiro, 
então presidente do Setcesp e do empresário Adalberto 
Panzan, uma caravana de empresários e assessores do 
Sindicato de São Paulo seguiu viagem pelo interior 
paulista para promover reuniões com empresários 
locais para incentivar e viabilizar a criação de novas 
entidades sindicais.

REPRESENTAÇÃO

FETCESP COMEMORA 30 ANOS DE ATIVIDADES
E DIRETORIA TOMA POSSE

Carlos Panzan novo presidente da FETCESP 

R
ealce
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Em alguns anos, os tramites burocráticos da época 
foram vencidos e fundados mais quatro sindicatos. 
Assim, em 24 de janeiro de 1989 foi criada a FETCEP 
com o principal objetivo de representar o transporte 
rodoviário de cargas paulista em todas as esferas das 
administrações públicas e privadas no estado de São 
Paulo e em outras regiões do país.
Os sete sindicatos fundadores da FETCESP foram o 
Setcesp, presidido por Adalberto Panzan, Sindisan, 
presidido por José Villarino Cortês, Sindicamp, 
presidido por José Otavio Bigatto, Sindetrap 
(Sindicato de Piracicaba) presidido por Braz Paulo 
Salles, Sindbru (Sindicato de Bauru) presidido por 
Aparecido Fraile, Sindetrans (Sindicato de Ribeirão 
Preto) presidido por Ruth Renata Senerip Piccolo e o 
Setcapp (Sindicato de Presidente Prudente) presidido 
por Arehy Silva. 

Asssim a FETCESP foi criada, sendo eleito presidente 
Adalberto Panzan. 
Embora não tenham sido viabilizados como sindicatos, 
estavam organizadas delegacias ou associações, cujos 
dirigentes Paulina Di Giorgio, João Batista Nogueira, 
Odayr Baptistella Elias, Libério Folchini Júnior e 
Narciso Figueirôa Lopes, foram também os pioneiros 
da criação da FETCESP.  
A FETCESP passou a desempenhar papel relevante 
mantendo atuação juntamente com os seus sindicatos 
filiados em defesa das bandeiras do setor enfrentando 
temas diversos no âmbito do estado e também em 
âmbito nacional, principalmente levando-se em conta 
que a construção da federação se deu no mesmo 
momento histórico em que o país discutia uma nova 
constituição que trouxe profundas mudanças para 
todos os brasileiros.”

REPRESENTAÇÃO

Lideranças do setor e convidados comemoram 30 anos da FETCESP

R
ealce
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REPRESENTAÇÃO

R
ealce

R
ealce

Flávio Benatti, ex-presidente da FETCESP e vice-presidente da CNT

Vander Costa, presidente da CNT, e Carlos Panzan, presidente da FETCESP
Lideranças do setor homenageadas com placa comemorativa de 30 anos 
da FETCESP

FETCESP FAZ HOMENAGENS DE 30 ANOS

R
ealce

D  urante o evento de aniversário de 30 anos da 
FETCESP o presidente da FETCESP, Carlos 
Panzan e os vice-presidentes Urubatan Helou 

e Laércio Lourenço entregaram placa comemorativa 
para lideranças do setor. 
Receberam a homenagem as seguintes pessoas: 
Carlos Panzan, o ex-presidente da FETCESP, 
Flávio Benatti; a família do presidente fundador da 
entidade, Adalberto Panzan, na ocasião representada 
por Afonso Celso Panzan; presidente da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT), Vander Costa; 
presidente da NTC&Logística, José Hélio Fernandes; 
e os presidentes de Sindicatos filiados a Federação: 
Claudio Borelli (Setrans - ABC Paulista); Sérgio 
Rubens Figuerôa Belmonte, (Setcata - Araçatuba); 
Natal Arnosti Júnior (Setcar - Araraquara); José 

Alberto Panzan (Sindicamp - Campinas); André Luís 
Neiva (Sindisan - Litoral Paulista); Aldo Evandro 
Zulini (Sindetrap - Piracicaba); André Juliani 
(Sindicar - Porto Ferreira); Antonio Carlos Fernandes 
(Setcapp - Presidente Prudente); Carlos Humberto 
Monassi, (Sindetrans - Ribeirão Preto); Kágio Miura 
(Setcarp - São José do Rio Preto); Tayguara Helou 
(Setcesp - São Paulo); Natal Antonio de Plácido 
(Setcarso - Sorocaba) e Carlos Eduardo Bueno 
(Sindivapa - Vale do Paraíba).
Após receber homenagem, Flávio Benatti, que presidiu 
a FETCESP, por 22 anos, de 1996 a 2017, muito 
emocionado mencionou que entra em uma nova fase 
de sua vida e pronto para novos desafios. Agradeceu 
o apoio que recebeu de muitas pessoas, mas destacou 
o importante papel de sua esposa, Claudia.  “Tudo 
que fiz foi graças ao apoio incondicional de minha 
esposa Claudia. Consegui me dedicar ao setor, a 
minha vida profissional, porque tinha em casa uma 
pessoa que cuidava da minha vida familiar”. Desejou 
sucesso a nova diretoria. Flávio Benatti é delegado 
representante da FETCESP e integra a nova diretoria 
da CNT, como vice-presidente. 
O vice-presidente da FETCESP, Urubatan Helou, 
disse que Flávio Benatti pegou uma Federação em 
formação e que venceu vários obstáculos. Avaliou 
ainda que Benatti deixa o legado de construir 
uma entidade família e de construir uma entidade 
vocacionada as bandeiras institucionais mais do 
que as bandeiras corporativas. “Se as bandeiras 
institucionais forem alcançadas o setor se beneficia 
neste vácuo”, comentou. 
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Urubatan Helou comentou que Carlos Panzan assume 
a presidência da FETCESP 30 anos após o irmão dele, 
Adalberto Panzan, ter criado a Federação e que a 
conquista é por seu talento e competência. 
Também prestigiaram o evento o deputado federal 
Vanderlei Macris; o ex-governador de São Paulo Geraldo 
Alckmin; General Carlos Sérgio Câmara Saul, da 
Secretária Estadual de Segurança Pública de São Paulo; 
o presidente da Fetranscarga (Rio de Janeiro), Eduardo 
Rebuzi; presidente da Fetranspar (Federação do Paraná), 
Sergio Malucelli; presidente do Setcemg (Minas Gerais), 
Gladstone Viana Diniz Lobato; presidente do Setcergs 
(Rio Grande do Sul), João Jorge Couto da Silva; presidente 
do Setcepar (Paraná), Marcio Egídio Battistella; 
presidente do Sulcarj (Sul Fluminense), José Marciano 
de Oliveira; representante da Fetransul (Federação do 
Rio Grande do Sul), Roberto Dexheimer; e o presidente 
do Conselho Regional São Paulo do Sest Senat, Mauro 
Artur Herszkowicz, entre outras lideranças, empresários, 
executivos do setor e de patrocinadores do evento.  

A posse solene da diretoria da FETCESP para o período 
2019 a 2022 aconteceu durante evento comemorativo de 
30 anos da Federação. 
Conheça os empresários que compõem a nova diretoria. 

Presidente: Carlos Panzan.  

Vice-Presidentes: Urubatan Helou e Laércio Lourenço. 

Vice-Presidentes Regionais: Aldo Evandro Zulini; André 
Juliani; André Luís Neiva; Antonio Carlos Fernandes; Carlos 
Eduardo Bueno; Carlos Humberto Monassi; Claudio Borelli; 
José Alberto Panzan; Kágio Miura; Munir Zugaib; Natal 
Antonio de Plácido; Natal Arnosti Júnior; Sérgio Rubens 
Figuerôa Belmonte e Tayguara Helou.

Secretários: Oswaldo Caixeta Júnior e Ana Carolina Jarrouge. 

Tesoureiros: Altamir Filadelfi Cabral e Raul Elias Pinto. 

Conselho Fiscal: Adriano Lima Depentor; Marcelo 
Rodrigues; Renato Sarti Magnani; Rui César Alves; 
Salvador José Cassano e Vicente Aparício Y Moncho.
 
Conselho Político: Antonio Luiz Leite. 

Conselho Consultivo: Ezio Macedo Veronese Jr.; 
Hélio Rosolen; José Machado Diniz Neto; José Maria 
Gomes; José Otavio Bigatto; Manoel Sousa Lima Jr.; 
Rivail Brenga; Roberto Caro Varella; Roberto Mira e 
Tiojium Metolina. 

Delegados Representantes Flávio Benatti e Carlos Panzan

REPRESENTAÇÃO

R
ealce

Laercio Lourenco, vice-presidente da FETCESP; Afonso Celso Panzan, filho do ex-
presidente Adalberto Panzan; Carlos Panzan, presidente da FETCESP; Urubatan 
Helou, vice-presidente da FETCESP; e Flávio Benatti, ex-presidente da FETCESP

Diretoria da FETCESP para o período 2019 a 2022

TOMA POSSE NOVA 
DIRETORIA DA FETCESP

R
ealce
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EMPRESAS

Novo Lubrax Top Turbo PRO.
Alcance o maior nível de desempenho na estrada.
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A linha Lubrax está mais completa.
Chegou Lubrax Top Turbo PRO, API CK-4, o maior nível de desempenho da categoria, 
que garante alta proteção para motores a diesel.

O novo lubrificante é adequado aos mais modernos sistemas de controle de emissões, 
em atendimento aos requisitos do Proconve P7 (EURO 5) e Proconve MAR 1 (TIER 3), 
além de ser compatível com as tecnologias anteriores.

Saiba mais em www.br.com.br/lubrax

Principais benefícios do produto:

• Elevada resistência contra a oxidação
• Alta proteção contra o desgaste
• Maior controle da viscosidade
• Limpeza do pistão  e controle da fuligem

SAC
Capitais e regiões metropolitanas: 4090 1337
Demais regiões: 0800 770 1337

By-0021_19B_anuncio_BR_41x26.5cm_CERTO.indd   1 3/13/19   4:46 PMfetcesp-em-destaque-237-20,5x26,5cm.indd   10 04/04/19   19:45



FETCESP EM DESTAQUE

JAN /  FEV /  MAR - 2019 11

Novo Lubrax Top Turbo PRO.
Alcance o maior nível de desempenho na estrada.
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Chegou Lubrax Top Turbo PRO, API CK-4, o maior nível de desempenho da categoria, 
que garante alta proteção para motores a diesel.

O novo lubrificante é adequado aos mais modernos sistemas de controle de emissões, 
em atendimento aos requisitos do Proconve P7 (EURO 5) e Proconve MAR 1 (TIER 3), 
além de ser compatível com as tecnologias anteriores.

Saiba mais em www.br.com.br/lubrax

Principais benefícios do produto:

• Elevada resistência contra a oxidação
• Alta proteção contra o desgaste
• Maior controle da viscosidade
• Limpeza do pistão  e controle da fuligem

SAC
Capitais e regiões metropolitanas: 4090 1337
Demais regiões: 0800 770 1337
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Õ Á

R  epresentantes da FETCESP e dos Sindicatos 
Regionais paulistas participaram das audiências 
públicas sobre as novas concessões de rodovias em 

São Paulo, realizadas nos dias 11 a 13 e 27 de março, nas 
cidades de São Paulo, Bauru, Osvaldo Cruz, Rio Claro, 
Rancharia e Marília.
As audiências trataram do projeto de concessão do 
Governo que prevê obras de ampliação e modernização 
da infraestrutura de 1.201 quilômetros de rodovias, sendo 
que 417 quilômetros de vias serão duplicados. O novo 
lote ligará a região de Campinas, desde Piracicaba até 
Panorama – no extremo Oeste do Estado, divisa com o 
Mato Grosso do Sul.  A concessão prevê investimentos em 
torno de R$ 9 bilhões num período de 30 anos.
As rodovias a serem concedidas estão nas áreas de atuação 
dos Sindicatos de Piracicaba (Sindetrap), Bauru (Sindbru), 
Araraquara (Setcar), Araçatuba (Setcata), São José do Rio 
Preto (Setcarp) e Presidente Prudente (Setcapp). No entanto 
o tema  interessa a todos os integrantes da FETCESP.
O lote contempla trechos das rodovias SP-191, SP-197, SP-
225, SP-261, SP-284, SP-293, SP-294 SP-304, SP-308, 
SP-310, SP-331 e SP-425, atravessando 62 municípios 
das regiões de Piracicaba, Rio Claro, Jaú, Bauru, Marília, 
Assis e Panorama.

PROPOSTAS

Conheça os pontos apresentados e defendidos pelos 
representantes da FETCESP e dos Sindicatos Regionais.

1 – Manifestação  favorável à adoção de desconto aos 
usuários de meios eletrônicos de pagamento do pedágio 
– TAG.

2 – Manifestação favorável à adoção de tarifa flexível 
por fidelidade e com desconto progressivo para usuários 
frequentes.

3 – Manifestação favorável à implantação da cobrança 
de pedágio ponto a ponto, com a sugestão de torná-la 
obrigatória no prazo de cinco anos.

4 – A concessão deverá incluir a responsabilidade da 
concessionária pela construção, correção e manutenção de 
todos os trevos das rodovias concedidas. Existem trevos na 
rodovia Washington Luiz em condições ruins por falta de 
conservação  e defeitos de traçados,  que a concessionária 
diz não ter  responsabilidade pela manutenção ou correção, 
que seriam de responsabilidade do DER.  

5 – Obrigar a concessionária a instalar cabines para 
veículos de passeio no lado esquerdo das praças 
de pedágio. Trata-se de uma questão de segurança 
evitando que os veículos que trafegarem pelas pistas 
à esquerda tenham que mudar de faixas na entrada e 
saída do pedágio.

6 – Cumprimento da lei 13.103 de 02/03/2015, (artigos 
9º e 10º) que obriga a concessionária a construir pontos 
de parada de veículos de carga e de descanso para o 
caminhoneiro a cada 100 quilômetros. Nos dois sentidos 
das rodovias duplicadas. Com a previsão de áreas restritas 
aos veículos de transporte de produtos perigosos.

7 – Previsão de obras de artes (pontes, viadutos e 
outros) que tenham a capacidade para suportar tráfegos 
de veículos pesados para os quais são exigidas pelas 
Autorizações especiais de trânsito (AETs).

8 – Altura mínima 6,00 metros de pontes e viadutos de 
forma a permitir a passagem de veículos (maior parte) 
com carga indivisível.

9 – Sincronização entre praças de pedágio e de 
pesagem viabilizando a fiscalização de veículos com o 
eixo suspenso.

10 – Adoção da menor tarifa como critério para escolha 
do vencedor da licitação – mantidas as obras de 
duplicação, construção de faixas adicionais, contornos 
urbanos, obras de segurança nas vias, recuperação 
de pavimentos, passarelas e demais investimentos 
previstos, bem como as inovações acima referidas que 
permitirão redução de tarifas.

PROPOSTAS DA FETCESP SOBRE
CONCESSOES RODOVIARIAS

Concessão prevê obras de ampliação e modernização da infraestrutura 
de rodovias

A
rquivo
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Vander Costa, presidente e os vice-presidentes da CNT

NOVA DIRETORIA DA CNT TOMA POSSE

O   novo presidente da Confederação Nacional 
do Transporte (CNT), Vander Costa, e os 
membros da nova diretoria da instituição 

para o período 2019-2023 tomaram posse no último 
dia 27 de março, em Brasília/DF. O ex-presidente 
da FETCESP, Flávio Benatti, assumiu o cargo de 
vice-presidente da CNT - Seção II – do Transporte 
Rodoviário de Cargas. O presidente da NTC&Logística 
e da Fenatac, José Hélio Fernandes, assumiu a 
presidência da Seção de Cargas da CNT.
O empresário mineiro do transporte rodoviário de 
cargas, Vander Costa, substitui Clésio Andrade, que 
esteve à frente da Confederação nos últimos anos. Ele 
também assume a presidência dos Conselhos Nacionais 
do SEST e do SENAT e do ITL (Instituto de Transporte e 
Logística). “Meu agradecimento especial ao presidente 
Clésio, que me deu todo o apoio na fase de transição, se 
comportando como um mestre que ensina o caminho ao 
aprendiz”, afirmou no discurso de posse. O presidente 
exaltou o fato de Clésio Andrade ter criado o SEST 
SENAT, instituição que há 25 anos promove a melhoria 
da qualidade de vida dos trabalhadores do transporte 
por meio da prestação de serviços de qualificação 
profissional e atendimentos de saúde gratuitos. 
Vander Costa também destacou o trabalho desenvolvido 
pela CNT com as pesquisas e estudos produzidos pela 
entidade, além da atuação junto aos Três Poderes 
para aprovar temas de interesse do setor, como a 
legislação de controle de jornada dos motoristas e a 
reforma da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). 
Outro ponto de destaque foi a criação do ITL, que atua, 
desde 2013 na qualificação de gestores do transporte 
disponibilizando cursos de capacitação ministrados 
por renomadas instituições de ensino como a Fundação 
Dom Cabral, a Embry-Ridle Aeronautical University e 
a DB Rail Academy. 

ATUAÇÃO
Entre as principais bandeiras a serem defendidas por 
Vander Costa durante a sua gestão está, em primeiro 
lugar, a defesa do Sistema S. “No final do ano passado, o 
ministro Paulo Guedes afirmou, em discurso, a intenção 
de dar uma ‘facada no sistema’. Vimos a declaração como 
a posição de quem não tem conhecimento pleno dos 
benefícios que o sistema traz para a sociedade brasileira”. 
Segundo o novo presidente, não é cortando parte dos 
recursos que haverá avanço econômico. 
Ele argumentou ainda que o investimento em 
infraestrutura é a melhor maneira de promover o 
crescimento. “Para isso, é preciso viabilizar as parcerias 
com a iniciativa privada, com segurança jurídica por 
meio de licitações claras, onde possam ser conhecidos os 
deveres e os direitos dos vencedores dos leilões”, disse. 
Vander Costa também criticou o sistema de outorgas 
nos leilões realizados pelo governo. “Quem paga 
mais outorgas tem custo mais alto e a consequência 
são tarifas mais caras. Tarifas mais caras significam 
transporte mais caro, aumentando o Custo Brasil, 
que reconhecidamente é um dos problemas para o 
desenvolvimento sustentável”, alertou. 
Outro tema destacado pelo novo presidente foi a 
necessidade de aprovação da reforma da Previdência, 
que, segundo ele, precisa ser vista como um projeto de 
Estado e não de governo. Ele acredita que o presidente 
Bolsonaro deu um passo importante ao encaminhar, para 
o Congresso Nacional, um projeto de reforma. 
Diante de muitos parlamentares presentes na cerimônia, 
Vander Costa fez um apelo ao Congresso Nacional para 
que inicie os debates, faça os ajustes necessários ao 
projeto, e aprove a reforma da Previdência “tão necessária 
para o destravamento do nosso crescimento econômico”.
Vander Costa discursou para uma plateia de mais de 
400 pessoas, entre empresários do transporte, líderes 
de entidades representativas de transportadores, 
parlamentares e representantes dos poderes executivo 
e judiciário.

SISTEMA CNT

Integrantes da nova diretoria da seção de cargas da CNT

D
ivulgação
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Simulador de direção disponível em 105 unidades Sest Senat

SIMULADOR DE DIRECAO, O GRANDE
ALIADO DO TRANSPORTE

REDUZIR CONSUMO DE COMBUSTIVEL
E DESGASTE DO VEICULO

Ã

Í
Í

P  ara entender perfeitamente o funcionamento e as 
vantagens do simulador híbrido de direção, o ideal é 
experimentá-lo. Esse equipamento, disponível em 105 

Unidades Operacionais do Sest Senat, reproduz a experiência 
de dirigir vários tipos de ônibus e caminhões. Mais do que 
isso, ele faz o aluno vivenciar situações no trânsito, incluindo 
tráfego intenso, condições meteorológicas e presença de 
perigos na pista. Desse modo, é possível testar a reação do 
motorista frente aos desafios.
Perguntamos a três profissionais do transporte o que eles 
aprenderam com o simulador. O primeiro a falar é o motorista 
Maurício Bengoshe Borcelli. “Com o equipamento, nós temos 
contato com situações perigosas, sendo que, na vida real, não 
podemos errar. Um erro nosso pode acarretar um acidente 
com vítimas. Então, ali, nós aprendemos a linha de ação no 
caso de uma situação adversa. Um animal atravessando na 
sua frente, por exemplo. Se isso acontecer, temos que ter a 
ação exata para não acontecer um acidente maior”, explica.

O Sest Senat começou a oferecer novos cursos que 
ensinam os motoristas a dirigirem de maneira mais 
eficiente. As técnicas apresentadas nos treinamentos 
contribuem para reduzir o consumo de combustível 
e o desgaste dos veículos.  Dessa forma, é possível 
elevar a produtividade e reduzir custos operacionais do 
transporte. Além disso, outros dois resultados também 
são alcançados: diminuição do impacto ambiental da 
atividade transportadora e preservação da saúde dos 
condutores.
Os cursos, destinados a motoristas profissionais, 
fazem parte do Programa de Aperfeiçoamento para 
Eficiência Energética. Na modalidade presencial, estão 
disponíveis os cursos Motorista de Transporte de Cargas 

O motorista Antônio José Delgado Amaral diz que, na 
empresa em que trabalha, a máquina ajudou a aprimorar 
a segurança da operação. “O equipamento coloca situações 
que não poderiam ser apresentadas de outro jeito. Coloca, 
por exemplo, a distância de seguimento, que é um ponto 
primordial, um valor para a empresa. No dia a dia, não tem 
como ver o que acontece numa batida. Então o operador 
coloca situações em você vai colidir atrás de outro veículo. Aí 
você aprende pra valer”, ressalta. 
Já o gerente de treinamento Luciano Fontana encontrou um 
uso diferenciado para o simulador. “Verificamos que cerca de 
37% dos acidentes na empresa eram acidentes em manobra. 
Trabalhamos com o Sest Senat, procurando ver, dentro do 
simulador, o que poderia se adequar nesse sentido. E, no 
período de um ano, trabalhando nessa parceria, conseguimos 
reduzir para em torno de 23% os acidentes de manobra. Foi 
bem positivo esse desempenho”, comemora.
Esses três depoimentos ajudam a dar uma ideia das 
potencialidades do equipamento, mas há muitos outros 
recursos no software. O simulador é usado em 30 cursos 
diferentes, incluindo os de direção defensiva e condução 
econômica. Dados do projeto Escola de Motoristas 
Profissionais mostram que as simulações com transporte 
de passageiros e cargas perigosas ajudam a reduzir em 
29% a incidência de erros ao volante e em 9% o consumo 
de combustível. 
Segundo a Pesquisa de Satisfação SEST SENAT, entre os 
alunos capacitados com o simulador: 
89,6% afirmam que a ferramenta auxiliou na direção mais 
segura e eficiente
76,3% acreditam que ficaram mais atentos

SmartDriver, com 12 horas de duração; e Inclusão 
Digital, com 4 horas de duração. Eles são gratuitos para 
trabalhadores do transporte. Na modalidade a distância, 
o curso Gestão de Combustível – Fuel Management, 
com 8 horas de duração, está disponível para qualquer 
pessoa gratuitamente.  Nas empresas, o treinamento 
de motoristas pode gerar cerca de 12% de economia de 
diesel, conforme dados de outro estudo da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT), a Sondagem de Eficiência 
Energética no Transporte Rodoviário de Cargas. 
Os cursos têm metodologia inovadora, com aulas 
dinâmicas e interativas, uso de recursos tecnológicos, 
como o simulador de direção, e uso de aplicativo. 
Com informações Sest Senat
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