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Muito trabalho marcou a atuação da diretoria do 
SETRANS neste primeiro ano de nosso mandato. Um 
período de mudanças nas entidades sindicais, com 
poucos recursos para administrar as diversas questões 
da nossa atividade e que exigem uma representação 
atuante. Mas, como o que nos motiva é o desafio, 
conquistamos avanços.

Estivemos bastante envolvidos em buscar novos 
serviços e benefícios para os associados. E assim fir-
mamos parcerias com importantes empresas como 
a Santa Helena Saúde, a Guep Technology e a CTF 
Technologies, que oferecem condições especiais nos 
serviços que desenvolvem para o mercado. 

Outra novidade foi o credenciamento do Progra-
ma Despoluir, através da Federação das Empresas de 
Transporte de Cargas do Estado de São Paulo (Fetcesp), 
na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
(Cetesb).  No acordo, as unidades operacionais, como 
a do SETRANS, podem emitir o Relatório de Medição 
de Opacidade (RMO) para as empresas recorrerem das 
multas de fumaça preta. 

A nossa representação foi marcante na região do 
ABC e também em temas estaduais e nacionais, como 
segurança, concessão de rodovias, piso mínimo do frete 
e reforma tributária. Sempre atuamos em sintonia com 

Trabalho intenso e novas 
parcerias para beneficiar as 
empresas associadas

as entidades do setor como a Confede-
ração Nacional do Transporte (CNT), 
Fetcesp, NTC&Logística e sindicatos 
regionais.

O nosso trabalho continua e já pla-
nejamos as atividades para 2020. Além 
da realização de palestras atuais e temas 
importantes no Programa Ação ABC 
Empresarial, estamos em busca de novas 
parcerias e benefícios diferenciados.  

Contamos ainda com o apoio de 
patrocinadores/parceiros, vários que nos 
acompanham há anos, para oferecer pro-
postas vantajosas às empresas associadas. 

Aproveitamos o momento para reno-
var o convite às empresas de transporte 
para conhecer com mais detalhes as vanta-
gens que o SETRANS oferece e participar 
das nossas reuniões e atividades.

Desejamos Boas Festas e um Ano 
Novo de muito sucesso. 

Claudio Borelli, 
Presidente do SETRANS

E d i t o r i a l

E x p e d i e n t e
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Representação

OSETRANS oferece uma série 
de serviços para as empresas  
de transporte e logística no 

ABC, com condições especiais para as 
associadas. 

Neste ano novas parcerias foram fir-
madas pela diretoria do SETRANS com 
importantes empresas, tendo por objetivo 
aumentar os benefícios para as transporta-
doras filiadas.

A primeira foi com a Santa Helena 
Saúde para oferecer um plano com con-
dições especiais para as associadas. Muitas 
empresas conseguiram reduzir seus custos 
e oferecer atendimento aos seus colabora-

SETRANS oferece serviços e benefícios 
para empresas associadas

A diretoria do SETRANS está em negociação com novos 
parceiros para 2020, em breve divulgaremos as novidades. 

Além destas parcerias o SETRANS oferece vários outros 
serviços e benefícios as empresas associadas. 
- Acordo Coletivo com cláusulas específicas, entre elas: seguro 
de vida com reembolso de despesas para a empresa; seguro 
garantia judicial trabalhista; controle eletrônico de jornada dos 
motoristas; dispensa do diário de bordo e férias de três períodos 
de 10 dias. 
- Acesso ao Portal Guia do Transportador através de login e 
senha;
- Cadastro de currículos;
- Consultoria de custos e formação de preços;
- Consultoria Jurídica (advogados especializados no TRC);
- Comjovem (Comissão de jovens empresários e executivos do 

TRC);
- Cursos de aperfeiçoamento e palestras em parceria com Pau-
licon Treinamentos;
- Espaços (salas de treinamentos, salas de reuniões);
- Eventos no Programa Ação ABC Empresarial Negócios e 
Debates no TRC;
- Informações do setor, através de boletins regulares, site, face-
book e revista impressa
- Programa Despoluir;
- Núcleo de Conciliação Prévia;
- Registro dos veículos no RNTRC da ANTT;

Faça uma visita à sede do SETRANS, em São Caetano do 
Sul (SP), e conheça detalhes dos serviços e benefícios oferecidos. 

Mais informações através do telefone (11) 4330-4800 ou 
e-mail  comercial@setrans.com.br

dores através de um plano de saúde que 
atende a região.  

A parceria com a Guep Technology, 
que em 2020 estará disponível aos asso-
ciados, tem como destaque o Score, que 
é um sistema de pesquisa de motorista 
homologado nas corretoras de seguros.  A 
Guep também oferece pesquisa creditícia 
completa ou básica entre outros serviços. 
Os custos para os associados SETRANS 
estão abaixo dos praticados no mercado.

Com a CTF Technologies os asso-
ciados SETRANS têm vantagens na 
contratação dos serviços de gestão de  
frotas. O sistema CTF é automático e 

inteligente, registra, sem a interferência 
humana, a quilometragem do veículo, 
a quantidade e o valor do combustível 
abastecido, eliminando desvios de rotas 
e extravios de combustíveis. O CTF tem 
possibilitado uma redução significativa na 
despesa com combustível no transporte 
de cargas.  

No ano a diretoria também repre-
sentou o SETRANS junto aos órgãos de 
trânsito (ANTT, DNIT, ARTESP, CON-
TRAN e DETRAN) na regulamentação 
do segmento. Da mesma forma atuou 
junto aos poderes Executivo e Legislativo: 
Municipal, Estadual e Federal.

Serviços

23/jan
28/jan
30/jan

05/fev
11/fev
13/fev
20/fev

05/mar
12/mar
17/mar
19/mar
25/mar
26/mar
31/mar

02/abr
07/abr
14/abr
16/abr
28/abr

8:30 - 12:30
8:30 - 17:30
8:30 - 17:30

8:30 - 17:30
8:30 - 17:30
8:30 - 17:30
8:30 - 17:30

8:30 - 17:30
8:30 - 12:30
8:30 - 17:30
8:30 - 12:30
8:30 - 17:30
À definir
8:30 - 17:30

8:30 - 16:00
8:30 - 13:00
8:30 - 17:30
8:30 - 17:30
8:30 - 17:30

Retenção na Fonte (ISSQN / IRRF / PIS, COFINS E CSLL / INSS)
Capacitação Líderes para o Transporte
Formação de Preço do Frete - Gestão Básica de Custos

Gestão Em Pneus
ICMS no TRC e Documentos Fiscais para Transportadoras
Processo Trabalhista: Preparação de Preposto na Justiça do Trabalho
Ferramentas Lean na Manutenção Veicular

Amarração e Acondicionamento de Cargas
Armazém Geral, Depósito Fechado e Operador Logístico
Departamento Pessoal para Transportadoras
Principais Regras da ANTT no TRC
Liderança de Alta Performance
Estratégias no Transporte Para Evitar Ações Trabalhistas
Aparfeiçoamento de Instrutores - Conceito Driver Coaching

Contratação de Transportador Autônomo de Cargas
Vendas - Gestão Estratégica de Clientes para o Transporte
Como Cumprir a Lei do Motorista e Reduzir o Passivo Trabalhista
Condução Extra Econômica
Capacitação em Análise de Acidentes de Trânsito

PROGRAMAÇÃO DE TREINAMENTOS DE JANEIRO A ABRIL DE 2020

Mais informações e inscrições: telefone (11) 4330-4800; Celular (11) 99170-4599; e-mail treinamento@setrans.com.br

JANEIRO 2020

FEVEREIRO 2020

MARÇO 2020

ABRIL 2020
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ABC Empresarial

Com o apoio e participação de 
empresários e executivos do se-
tor e parceiros patrocinadores, o 

SETRANS promoveu o Programa Ação 
ABC Empresarial – Negócios e Debates 
no TRC em 2019 com sucesso. Foram 
sete encontros destacando temas da atua-
lidade apresentados por especialistas em 
suas áreas de atuação. Também foram 
momentos importantes para a troca  
de experiências, do saudável e essencial 
network do setor na região. 

Nesta edição da Revista SETRANS 
estão registrados os encontros de novem-
bro e dezembro. 

Lei de proteção de dados
A palestra sobre a Lei Geral de Pro-

teção de Dados (LGPD) foi apresentada 
pelo advogado Cassiano Ricardo Mi-
randa, no último dia 11 de novembro. 
O palestrante destacou as necessidades 
e precauções que as empresas do TRC 
precisam ter para se adequar a legislação 
que entrará em vigor em agosto de 2020. 
“Empresas de todos os setores e portes 
tratam com dados pessoais, por isso, a lei 
se aplica a todas”, afirmou. 

O advogado explicou que a lei apre-
senta princípios específicos para o trata-
mento de dados pessoais, como finalidade, 
transparência, segurança, adequação, 
necessidade, livre acesso, prevenção, não 
discriminação, qualidade de dados e res-
ponsabilidade. Destacou que as medidas 
a serem adotadas se referem à segurança, 
governança e boas práticas. Miranda 

SETRANS recebe apoio de
empresários e executivos do setor

também falou sobre a fiscalização. Será 
exercida pela Autoridade Nacional de 
Operação de Dados (ANPD) que poderá 
aplicar sanções que podem ser de uma 
simples advertência até multas que podem 
chegar a 2% do faturamento da empresa, 
não ultrapassando R$ 50 milhões por 
infração. 

O palestrante recomendou o investi-
mento em segurança e prevenção. “Não 
existem bases específicas mencionadas 
pela lei das quais devem ser atendidas para 
estar em conformidade com a mesma, 
entretanto, existem outras normas de se-
gurança que norteiam o que pode ser feito, 
como a ISO 27.001/13, ISO 27002/13 e 
ISO 27701/19”, disse. E fez um questio-
namento para a reflexão de todos: E sua 
empresa, será que está devidamente segura 
para atender a lei?

O diretor do SETRANS e coordena-
dor da Comjovem ABC, Marcel Zorzin, 
avaliou que a palestra atingiu o objetivo de 
chamar a atenção dos empresários sobre 
a lei de proteção de dados, incentivando 
a busca de mecanismos para o seu cum-
primento. 

CTF
A gerente regional comercial da CTF 

Technologies, Thaís Ribeiro Motkoski, 
falou da empresa e das vantagens dos 
serviços oferecidos na gestão de frotas para 
a redução dos custos.  Thaís explicou que 
o sistema CTF, automático e inteligente, 
registra, sem a interferência humana, a 
quilometragem do veículo, a quantidade 

e o valor do combustível abastecido, 
eliminando desvios de rotas e extravios 
de combustíveis. Destacou que o CTF 
tem possibilitado redução significativa na 
despesa com combustível no transporte 
de cargas.  

Jantar de 
Confraternização

O jantar de fim de ano do Programa 
Ação ABC Empresarial reuniu lideranças 
do setor, empresários e autoridades da 
região, no último dia 12 de dezembro, 
no Buffet Samyr, em São Caetano do 
Sul – SP.  

O presidente do SETRANS, Claudio 
Borelli, destacou que o ano foi desafiador.  
“Infelizmente, não tivemos as mudanças 
que precisávamos para alavancar a nossa 
economia”.   

Para o ano de 2020 Borelli se mostrou 
otimista. “Acredito que vamos ter um 
melhor ambiente de negócios para que, 
de fato, seja retomado o crescimento eco-
nômico que o nosso País tanto precisa”. 

Sobre a atuação de seu primeiro man-
dato no SETRANS, Borelli destacou que 
contou com o apoio de diretores motiva-
dos, em especial os jovens empresários. 
“Assim foi possível ampliar a oferta de be-
nefícios aos associados, através de parcerias 
com empresas de renome. Para o próximo 
ano vamos buscar novos benefícios”.  

Destacou ainda que conta com o 
apoio dos atuais parceiros patrocinadores 
que conhecem o potencial do SETRANS 
e de suas empresas associadas. 

Marcel Zorzin, coordenador da Comjovem ABC; Cassiano Ricardo Miranda, palestrante e advogado; Claudio Borelli, 
presidente do SETRANS; Thaís Ribeiro Motkoski, gerente regional comercial da CTF Technologies

Presidentes de Sindicatos: José Alberto Panzan (Sindicamp – Campinas); Natal Arnosti Júnior (Setcar – Araraquara); 
Carlos Eduardo Bueno (Sindivapa – Vale do Paraíba); Claudio Borelli (SETRANS – ABC); André Juliani (Sindecar 
– Porto Ferreira); e Munir Zugaib (Sindbru – Bauru)
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DATAS DO PROGRAMA AÇÃO ABC EMPRESARIAL 2020
*DIA/MÊS LOCAL HORÁRIO
17/02/2020 (segunda-feira) SETRANS 18:30
15/04/2020 (quarta-feira) SETRANS 09:00
08/06/2020 (segunda-feira) SETRANS 18:30
12/08/2020 (quarta-feira) SETRANS 12:00
14/09/2020 (segunda-feira) SETRANS 18:30
Comemoração do Dia Nacional do Transportador Rodoviário de Cargas
09/11/2020 (segunda-feira) SETRANS 18:30
11/12/2020 (sexta-feira) A DEFINIR 20:00
Coquetel de encerramento

*Calendário sujeito a alterações.

O evento contou com a participação 
de empresários e executivos do TRC, 
parceiros do SETRANS; do secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia, Trabalho e Turismo de São 
Bernardo do Campo, Hiroyuki Minami; 
do presidente do Sindicato de Campinas, 
José Alberto Panzan, representando o 
presidente da FETCESP, Carlos Pan-
zan; dos presidentes de sindicatos Natal  
Arnosti Júnior (Setcar – Araraquara), 
Munir Zugaib (Sindbru – Bauru), André 
Juliani (Sindecar – Porto Ferreira) e Carlos 
Eduardo Bueno (Sindivapa – Vale do 

Paraíba); e do vice-presidente Associação 
Brasileira de Transporte e Logística de 
Produtos Perigosos (ABTLP), Sergio 
Sukadolnick, entre outros convidados. 

Parceria 
O Programa Ação ABC Empresa-

rial tem a parceria das empresas Man 
Latin America; Iveco Latin America;  
SN Serv Nova; DSS Informática;  
Guia do Transportador; Mercedes-Benz; 
Trade Vale Corretora de Seguros; Sighra 
Tecnologia em Rastreamento; Scania; 
Autotrac e CTF.

Marcel Zorzin, coordenador da Comjovem ABC; Cassiano Ricardo Miranda, palestrante e advogado; Claudio Borelli, 
presidente do SETRANS; Thaís Ribeiro Motkoski, gerente regional comercial da CTF Technologies

Claudio Borelli, presidente do SETRANS

Diretores e parceiros do SETRANS, no ABC Empresarial de dezembro de 2019

Participantes do Programa Ação ABC Empresarial de novembro de 2019
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Palestras

Oadvogado da Paulicon, Fábio Barros, falou de al-
guns pontos da legislação. Observou que pode se 
enquadrar na cota jovens entre 14 a 24 anos e que 

os contratos devem ser por escrito e com validade até dois 
anos. Sobre o cálculo, comentou que segundo as exigências do 
Decreto nº 9.579/2018 e da CLT, a cota de aprendizes está fi-
xada entre 5%, no mínimo, e 15%, no máximo, por estabele-
cimento, dependendo do número de empregados da empresa. 

A representante do Centro Educacional Jovem Aprendiz do 
Brasil, Marli Ramos, falou do trabalho que desenvolve para o 
treinamento teórico dos jovens aprendizes e o suporte e asses-
soria às empresas. Recomendou que os gestores das empresas 
recebam os jovens como funcionários normais, integrando-os 
a equipe e, principalmente, dando responsabilidades a eles.  
Marli esclareceu várias dúvidas dos participantes do encontro 
sobre carga horária e fiscalização. 

O diretor do SETRANS, Fábio Brigidio, esclareceu que o 
Centro Educacional é uma opção para as empresas cumprirem 
a legislação na contratação de jovens aprendizes. 

A diretora do Sest Senat Santo André, Talita Minervino Zor-
zan, falou dos serviços oferecidos pela instituição gratuitamente 
aos trabalhadores do transporte. Foi exibido filme institucional 
sobre a atuação do Sest Senat e depoimentos de usuários. A Uni-
dade Santo André oferece treinamentos e atendimentos na área 
saúde (odontológico, psicológico e fisioterapia), além de áreas 
para o lazer dos trabalhadores em transporte e seus familiares. 

A coordenadora de desenvolvimento profissional do Sest 
Senat Santo André, Francisca Barros Sobrinha, destacou o 
cunho social da contratação de jovem aprendiz e que a insti-
tuição oferece os cursos de Assistente em Logística e Assistente 
Administrativo.

Destacou que os cursos são gratuitos para as empresas de 
transportes e que o programa tem  direcionamento para as 
funções desempenhadas pelos alunos nas empresas.

SETRANS 
esclarece 

legislação de 
cotas de jovem 

aprendiz
A cota de jovem aprendiz no setor 

de transporte foi o tema central do café 
da manhã que o SETRANS promoveu 

no último dia 04 de dezembro em sua sede, 
em São Caetano do Sul – SP.

Participantes da palestra sobre a legislação de cota de jovem aprendiz

Claudio Borelli, presidente do SETRANS e Fábio Barros, advogado da Paulicon

Fábio Brigidio, diretor do SETRANS

Marli Ramos, do Centro Educacional Jovem Aprendiz do Brasil

Fernando Sapata (SETRANS), Francisca Sobrinha (Sest Senat), Nobumitsu 
Matsuda (SETRANS) e Talita Zorzim (Sest Senat)
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Jurídico

Previsto para 05/12/2019, o jul-
gamento que estabeleceria os 
limites da tese definitiva sobre 

a possibilidade de exclusão do ICMS 
da base de cálculo do PIS e da CO-
FINS foi adiado, abrindo nova janela 
ao contribuinte que perdeu a primeira 
oportunidade.

A possibilidade de recolher o PIS e 
a COFINS excluindo os valores reco-
lhidos a título de ICMS, reduzindo os 
valores pagos e recuperando os últimos 
60 meses já é uma realidade. 

Decidido em março de 2017 (Re-

Nova oportunidade permite reduzir 
valor pago com tributos

curso Extraordinário 574.706), o STF 
entendeu que o valor do ICMS não 
se incorpora ao patrimônio do contri-
buinte e, portanto, não pode integrar 
a base de cálculo dessas contribuições 
destinadas ao financiamento da segu-
ridade social.

A decisão de março de 2017 só não 
se tornou definitiva, pois a Fazenda 
Nacional (responsável pela cobrança do 
PIS e da COFINS) entrou com recurso 
para que se estabelecesse alguns limites 
à tal exclusão e recuperação. 

O julgamento de tal recurso, pre-

O Contribuinte que ainda não ingressou com ação para redução de valores 
de PIS e da COFINS recolhidos tem nova oportunidade para reduzir sua carga 

tributária bem como recuperar valores pagos nos últimos 60 meses (5 anos).

visto para 05/12/2019, foi adiado sem 
nova data marcada.

Assim, para começar a recolher com 
a carga reduzida e ter a possibilidade de 
recuperar os valores já pagos, é necessário 
entrar com a ação cabível, antes do julga-
mento do recurso da Fazenda Nacional.

Se sua empresa recolhe o PIS e 
COFINS considerando o ICMS como 
parte do faturamento, nos últimos 5 
anos, e exista o interesse na redução 
da carga tributária, entre em contato 
com a assessoria jurídica do SETRANS 
(Paulicon) para obter mais informações.

No Lucro PRESUMIDO:
Faturamento = R$ 1.000.000,00 x PIS e COFINS (3,65%) = 36.500,00 (valor sem a ação)

ICMS destacado nos CT-e = R$ 120.000,00
Base cálculo PIS e COFINS sem ICMS = R$ 880.000,00 x PIS e COFINS (3,65%) = 32.120,00

Economia = R$ 4.380,00 / mês. (ou 0,43% do faturamento mensal)

No Lucro REAL:
Faturamento = R$ 1.000.000,00 x PIS e COFINS (9,25%) = 92.500,00 (valor sem a ação)

ICMS destacado nos CT-e = R$ 120.000,00
Base cálculo PIS e COFINS sem ICMS = R$ 880.000,00 x PIS e COFINS (9,25%) = 81.400,00

Economia = R$ 11.100,00 / mês (ou 1,1% do faturamento mensal)

Mais informações: telefone (11) 4173-5366; marcio.juridico@paulicon.com.br; celular: (11) 94726-5298.

Exemplo do benefício que as empresas terão:
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Associe-se e conheça nossos benefícios:
• Cadastro de currículos • Cartão CTF para controle do abastecimento de veículos 

• Comunicação: revista impressa; informativo on-line, site www.setrans.com.br e Facebook Setrans ABC 
• Comjovem - Comissão de Jovens Empresários e Executivos • Consultoria em Custos e Formação de Preços 

• Consultoria Jurídica: advogados especializados • Convenção Coletiva de Trabalho 
• Espaços: auditórios; salão de eventos; salas de treinamento e salas de reuniões 

• Núcleo de Conciliação Prévia do Transporte do ABC • Pesquisa Creditícia Guep • Plano de Saúde Santa Helena 
• Portal Guia do Transportador • Programa Despoluir: reconhecido pela Abiquim (Associação Brasileira da Industria Química) 

na certificação do Sassmaq (Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade) 
• Programa Ação ABC Empresarial • Registro ANTT: inscrição, cadastro, recadastro, inclusão/exclusão da frota 

de veículos no RNTRC • Seguro de vida em Grupo • Treinamentos: cursos e palestras

Sede própria 
Av. Conde Francisco Matarazzo, 838, Telefone: (11) 4330-4800 - CEP: 09520-110 - Bairro Fundação
São Caetano do Sul / SP - E-mails: administracao@setrans.com.br - comercial@setrans.com.br

Núcleo de Conciliação Programa Despoluir Assessoria Jurídica
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