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DANIEL TRANSPORTES RECEBE O PREMIO DE MELHORIA
DA QUALIDADE DO AR 2016 EM SOLENIDADE NO SETCARCE

Na manhã desta terça-feira, 06/09, a Daniel 

Transportes recebeu solenemente o Prêmio Melhoria 

da Qualidade do Ar (PMQA) 2016. Nesta edição, a 

FETRANS, realizadora do evento, premiou 9 

empresas do setor de transporte pela excelência em 

seus projetos em prol da conservação do meio 

ambiente. Dentre essas, a Daniel Transportes foi a 

única do setor de transporte de cargas contemplada 

com a honraria. A cerimônia de entrega aconteceu na 

sede do SETCARCE (Sindicato das Empresas de 

Transporte de Cargas e Logística no Estado do Ceará) 

e o presidente da entidade, Clóvis Nogueira, realizou a 

entrega do prêmio a Diretora da Daniel Transportes, 

Sra. Angela Daniel. A FETRANS foi representada pelo 

Coordenador do Núcleo Socioambiental, Marcelo 

Brasil.

 Histórico

A empresa iniciou sua trajetória em 1979 com o serviço 

de transporte a granel. Em 1992, iniciou o transporte 

de contêiner e, atualmente, possui o certificado de 

Operador Portuário no Porto de Fortaleza, emitido pela 

Companhia Docas do Ceará e no Porto do Pecém, 

emitido pela Ceará Portos, estando apta a efetuar 

embarques, desembarques, movimentações, 

estufagens, ova e desova de contêineres, em 

operações de importação, exportação e cabotagem.

Fundada por José Daniel e Angela Daniel, a empresa 

hoje conta com 145 colaboradores. Certificada desde 

2007 com ISO9001, a Daniel Transportes busca 

também a melhoria contínua na gestão ambiental com 

a implantação de processos baseados na ISO14001.
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REALIZADA NA SEDE DO SETCARCE
REUNIÃO DO FORUM FISCAL

SEFAZ/SETCARCE

Aconteceu na manhã desta sexta-feira, 26/08, mais 
uma reunião do Fórum Fiscal SEFAZ/SETCARCE.  
Foram abordados temas  sugeridos pelas empresas de 
transporte de cargas, dentre os quais ressaltamos: a 
Isenção do ICMS no transporte intermunicipal, novo 
sistema de alteração de notas fiscais, Notas fiscais de 
Convênio Apuração, dentre outros. 

Estiveram presentes representando a SEFAZ, Dr. 
Ivanildo Ribeiro, Luis Klewber e Joscelio de Barros, 
representando as empresas do TRC, Clovis Nogueira-
Presidente do SETCARCE, Dr. André Martins-
Assessor Jurídico do SETCARCE, Romero Menezes-
da FEDEX, Simone Gerardi-BRASPRESS, Francisco 
Pontes-TERMACO, Carlos Alberto da Atlas e Thiago 
Aguiar-LDB Transportes.

ÍNDICE DE DEFASAGEM DOS FRETES
É APRESENTADO DURANTE EVENTO

NO AUDITÓRIO DO SETCARCE

O Diretor do SETCARCE e da AM&C Logística Sr. 
Marcelo Maranhão reproduziu na manhã desta 
terça-feira, 06/09, no auditório do SETCARCE, 
durante encontro com associados, a apresentação 
do estudo do assessor técnico da NTC, Lauro 
Valdívia, apresentado na segunda edição de 2016 
do CONET de Bento Gonçalves-RS.
Foi apresentado o resultado da pesquisa sobre a 
defasagem dos fretes. Entre os números 
apresentados, vemos uma defasagem de 22,9% nos 
fretes de carga lotação. Para a carga fracionada o 
número é de 9,81% abaixo do custo apurado pela 
N T C .  C o n f i r a  n o  s i t e  d o  s e t c a r c e  
(www.setcarce.org.br), comunicado e slides da 
apresentação.

Estiveram reunidas no auditório do SETCARCE 
na manhã desta  te rça- fe i ra ,  06 /09,  
representantes das empresas de transporte de 
cargas e logística  do Estado, participaram do 
ato de encerramento da Assembleia Geral 
Extraordinária suspensa no dia 04/05/2016.

Foram explanadas pelo Assessor Jurídico do 
SETCARCE Dr. Vitor Holanda as novas 
cláusulas da convenção coletiva de trabalho 
2016/2017 e esclarecimentos das dúvidas 
apresentadas.

As dúvidas que por ventura persistirem, 
poderão  ser  env iadas  para  e -ma i l :  
j u r i d i c o @ s e t c a r c e . o r g . b r  /  
secretaria1@setcarce.org.br.

Ÿ Reajuste dos salários de forma parcelada 
sendo 6% (seis por cento) a partir de 
01/06/2016, ou seja, com o pagamento de 
retroativo de Junho e Julho de 2016;

Ÿ Reajuste de 4,5% (quatro e meio por 
cento) a partir de 01/10/2016, incidente 
sobre os salários de Maio/2016, ou seja, 
sem o pagamento de retroativo de Junho, 
Julho, Agosto e Setembro/2016;

Ÿ Vale refeição no valor de R$ 12,50 (doze 
reais e cinquenta centavos) a partir de 
01/08/2016, ou seja, sem o retroativo de 
Junho e Julho de 2016;

Ÿ Diária de R$ 77,00 (setenta e sete reais) a 
partir de 01/08/2016, ou seja, sem o 
retroativo de Junho e Julho de 2016;

Ÿ Cesta básica de R$ 110,00 a partir de 
01/08/2016, ou seja, sem o retroativo de 
Junho e Julho de 2016;

Ÿ Reajuste dos salários de forma parcelada, 
sendo 10,5% (dez e meio por cento);

SETCARCE REÚNE
ASSOCIADOS PARA

EXPLANAÇÃO DA CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO 2016/2017 



DIRETORIA DO SETCARCE ESTEVE REUNIDA NESTA QUINTA-FEIRA – 14/07

COM A PRESENÇA DE ENTIDADES E LÍDERES DO SETOR, 
CONET&INTERSINDICAL É UM SUCESSO

Reunião de líderes e entidades do setor traz em 
pauta assuntos relevantes do TRC.

A segunda e  ú l t ima ed ição  de  2016 do  
CONET&Intersindical pode ser considerada um 
verdadeiro sucesso. Realizado na cidade de Bento 
Gonçalves/RS, nas belíssimas Serras Gaúchas, o 
evento contou com a presença de inúmeras entidades 
do setor de Transporte Rodoviário de Cargas, e trouxe 
pontos importantes que foram discutidos entre os 
presentes. Além disso, durante o evento foram 
divulgados os índices de variação do INCT, a pesquisa 
sobre defasagem do frete nos últimos meses, além de 
outros assuntos relevantes para o TRC.

José Hélio Fernandes, Presidente da NTC&Logística, 
destacou a união e o engajamento das entidades 
presentes ao evento. “Pelo número de entidades 
presentes aqui, eu vejo que todos vivem as mesmas 
agruras que eu estou vivendo com esse atual momento. 
Isso é fundamental para obtermos novas ideias para o 
nosso setor”, afirmou José Hélio.

Números de defasagem do frete são divulgados 
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      Foram tratados os temas:
1.   APRESENTAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO SETCARCE   NO 
CONAT-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DA SEFAZ;
2.   CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2016/2017; 
3.   FUNDO FNE BANCO DO NORDESTE;
4.   EXPOLOG 2016;
5.   VALIDAÇÃO DE ADESIVO ANTT;
6.   CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE EMPRESAS DE MUDANÇAS;
7.   PROPOSTA ANZA – MONITORAMENTO REDES SOCIAIS;
8. PROPOSTA DE ASSOCIAÇÃO A ÁGEL- Associação de Gestores e 
Executivos de Logística;
9.   POSSE DO 2º TESOUREIRO DO SETCARCE - FRANCISCO JULIO 
FARIAS SANTIAGO;
10. CONET / NTC - Bento Gonçalves - RS;
11. FECHAMENTO CONTÁBIL DO SETCARCE DO ANO DE 2015;
10. CONET - Bento Gonçalves;
11. FECHAMENTO CONTÁBIL 2015;

durante o CONET

O CONET ocorreu na quarta-feira (03), durante o primeiro 
dia de evento. Como já é tradicional, foram apresentados 
números e estudos feitos pelo Departamento de Custos 
Operacionais (DECOPE), como a variação do índice 
INCT, e a pesquisa de defasagem dos fretes.

Apresentados por Neuto Gonçalves dos Reis, Diretor 
Técnico da NTC&Logística, os índices de variação do 
INCT foram os seguintes: Para cargas fracionadas, o 
índice de variação foi de 9,08%. Já cargas lotação, 
tiveram uma variação de 7,30% no índice.

Os resultados da pesquisa de defasagem do frete, foram 
apresentados por Lauro Valdívia, Assessor Técnico da 
NTC. Para fretes de carga lotação, a defasagem foi de 
22,9%. Já para cargas fracionadas, o número é de 9,81%. 

Além disso, o CONET contou com palestras de Alex 
Agostini, economista-chefe na Austin Rating, sobre o 
cenário macroeconômico do país em 2016/2017, e de 
Francisco Pontes, Diretor Executivo da Temarco Logística 
e Setcarce, que trouxe uma Proposta de Análise Setorial 
Transporte De Cargas Encomendas.

O CONET&Intersindical foi uma realização da NTC e teve como entidade anfitriã a Fetransul.  



“SINDICATOS	PARCEIROS	DO	NORDESTE”

Sindicato das Empresas de Transporte
de Cargas e Logística no Estado do Ceará

MARCO REGULATÓRIO DO TRC É TEMA DO PRIMEIRO PAINEL DO

XVI SEMINÁRIO BRASILEIRO DO TRC EM BRASÍLIA-DF

Brasília teve, na quarta-feira (31/08), um dia voltado ao TRC. 
O XVI Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de 
Cargas, realizado na Câmara dos Deputados, trouxe o 
debate entre políticos, empresários e líderes do setor, 
voltados a temas de extrema relevância para o setor.
Para compor a mesa de abertura, foram chamados os 
Deputados Washington Reis e Gonzaga Patriota; Maria 
Alice Nascimento Souza, Diretora Geral do Departamento 
de Polícia Rodoviária Federal, representando o Ministério 
da Justiça e Cidadania; Herbert Drummond, Secretário de 
Política Nacional de Transportes, representando o Ministro 
de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil; Paulo 
Caleffi, Presidente da Fetransul, representando a 
Confederação Nacional do Transporte (CNT), além de José 
Hélio Fernandes, Presidente da NTC&Logística.

Reforma trabalhista é discutida na segunda parte do XVI 
Seminário Brasileiro do TRC
A segunda parte do XVI Seminário Brasileiro do TRC foi 

realizado na tarde desta quarta-feira na Câmara dos 
Deputados em Brasília. Para o segundo painel do evento, o 
tema discutido foi a Reforma Trabalhista, bandeira antiga do 
Transporte Rodoviário de Cargas.
A segunda parte do evento, contou com a palestra de Almir 
Pazzianotto, ex-Ministro do Trabalho e ex-Presidente do 
TST. Pazzianotto trouxe em sua palestra um debate sobre a 
reforma trabalhista, baseado em fatos ocorridos ao longo 
dos anos. Pazzianotto comentou sobre a mudança na forma 
que as empresas lidam com seus funcionários com o passar 
dos anos. O trabalho temporário, os caminhos a serem 
seguidos para o processo de terceirização, e as 
inconsistências da CLT, também fizeram parte do discurso 
do ex-Ministro.
O Presidente do SETCARCE Clóvis Nogueira Bezerra, os 
Diretores Marco Massari, e o Assessor Jurídico Dr. Vitor 
Holanda, estiveram presentes ao Evento.
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CICLO DE PALESTRAS SETCARCE/FORTES
Esta é uma parceria entre o SETCARCE e a FORTES TECNOLOGIA que promoverá uma 

palestra por mês com um tema de relevância ao setor de transporte de cargas.

:

  

  

18/10/2016 Desvendando o eSocial Patrícia Capistrano

22/11/2016 Gerencie adequadamente seu estoque Lisiane Silva

CRONOGRAMA DE PALESTRA FORTES

LOCAL DAS 
PALESTRAS

Endereço: BR 116 KM 8, N° 3151 | Messejana | Fortaleza | CE, 60842-395 | Horário ás 9hs | 

Auditório Orlando Monteiro

Sebastião Segundo, Arlan Rodrigues e Clovis Nogueira
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NTC ENTREGA MEDALHA DE MÉRITO DO TRANSPORTE EM BRASÍLIA

A entrega da Medalha de Mérito do Transporte da NTC aconteceu na noite de quarta-feira (31/08), durante o jantar de 

encerramento do XVI Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Cargas, em Brasília.
Medalha de Mérito do Transporte
Criada em 1984, a medalha homenageia pessoas físicas ou jurídicas que se destaquem pela atuação no setor de transporte 

rodoviário de cargas. A escolha dos nomes é feita por outorga, por meio da deliberação do plenário do Conselho Superior da 

NTC. Os seis homenageados receberam a medalha das mãos do presidente, José Hélio Fernandes, e do diretor financeiro 

da entidade, Francisco Pelúcio.
Foram agraciados: Francesco Cupello, Gildete Gomes de Menezes, José Geraldo Vantine, Luís Guilherme Schnor, 

Osmar Ricardo Labes, Paulo Vicente Caleffi.
Em seguida, o Troféu Destaque NTC 2016 foi entregue aos deputados Christiane Yared, Gonzaga Patriota, Bosco Costa e 

Mauro Lopes, em homenagem à CVT. 

Natal/RN será a sede da 6ª edição de 2016 do Seminário Itinerante COMJOVEM, uma iniciativa do Instituto COMJOVEM de 

Desenvolvimento Mercadológico, marcado para o dia 06 de outubro.
Essa edição ganha um tom especial, pois será a última edição realizada neste ano.
 Questões importantes do setor serão abordadas em palestras e debates técnicos ministrados por especialistas da área, que 

a cada Seminário trazem novidades e soluções relevantes para o TRC.
Participe, junte-se a outros empresários do TRC, e venha aprimorar os seus conhecimentos e discutir soluções para o 

Transporte Rodoviário de Cargas!

 Local do Evento: Serhs Natal Grand Hotel
Av. Senador Dinarte Medeiros Mariz, 6045 – Via Costeira

TERMACO LOGÍSTICA - 30 ANOS DE FUNDAÇÃO

OSETCARCE parabeniza a empresa TERMACO 
e deseja  muito sucesso,  na sua  história de 30 
anos marcada por desafios, vitórias, conquistas 
e grandes realizações. 
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PRESIDENTE DO SINDICAPI DISCUTE
INVESTIMENTOS  PARA O SETOR COM

O BANCO DO NORDESTE

Em reunião realizada  nesta quinta-feira, 01 de 
setembro, na sede da SDE-Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico do Município de 
Teresina.  O Presidente do SINDICAPI – Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas e 
Logística no Estado do Piauí, Humberto Lopes e 
representantes de empresas associadas, se 
reuniram com o Superintendente do BNB, sr. Luiz 
Alberto da Silva Júnior, e o Secretário de 
Desenvolvimento Econômico do Município de 
Teresina, sr. Fábio Nery, para tratar do 
financiamento da estrutura das empresas do polo 
logístico.

SETCARCE REALIZA PALESTRA SOBRE
O BOM CONTROLE DE PNEUS 

Realizada em 19/07, às 9hs no auditório do 
SETCARCE, br 116 Km 8, mais palestra do CICLO 
FORTES/SETCARCE, com o tema: “FATORES 
DE SUCESSO SOBRE UM BOM CONTROLE DE 
PNEUS E MELHORIA DA PERFORMANCE”.
O Palestrante Douglas Plewka da FORTES 
TECNOLOGIA, apresentou boas técnicas de 
gestão de pneus. “Se avaliarmos somente os 
custos relacionados a manutenção dos veículos, 
veremos que os custos com pneus representam 
entre 10% e 20% do custo total de manutenção”, 
comentou.

REALIZADA NO AUDITÓRIO DO SETCARCE PALESTRA CICLO DE CONHECIMENTO – 
FORTES SETCARCE  

Realizada nesta terça-feira, 16/08, às 9hs no 
auditório do SETCARCE, mais uma palestro do Ciclo 
de Conhecimento FORTES/SETCARCE. O tema de 
hoje, “PORTARIA 1510 – Ministério do Trabalho e 
Emprego, Conceitos, Aspectos Legais, e Suas 
Implicações”, apresentado pelo palestrante 
Georgem Arruda da Fortes Tecnologia.
Foram abordados conceitos da Portaria 1.510/09, 
que regula o registro eletrônico de ponto e a utilização 

do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto – SREP, 
previsto no artigo 74º. parágrafo 2º da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT).
Principais mudanças:
· Os fornecedores de softwares devem emitir o 
Atestado Técnico e Termo de responsabilidade.
· Não permissão de exclusão de batidas, 
apenas assinalação de batidas indevidas com a 
apresentação obrigatória de justificativa;
· A inclusão de batidas também passa a exigir a 
apresentação obrigatória de justificativa;
· Não será permitido alterar (editar) qualquer 
batida que tenha sido coletada do equipamento REP;
· Definido novo modelo para o Relatório de 
Ponto;
· Sistema deve gerar arquivos AFDT – arquivo 
de fonte de dados tratados e ACJEF – arquivo de 
controle de jornada para efeitos fiscais.


