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ENTIDADES

Associações de caminhoneiros
criam federação da categoria
Oswaldo Cardoso

Primeira reunião da Federação Nacional das
Associações e Cooperativas de Caminhoneiros e
Transportadores será em Minas Gerais.
Texto: Oswaldo Cardoso

O final de 2006 trouxe um presente
para os caminhoneiros e transportadores autônomos filiados a associações e cooperativas. Durante os
dois dias do 1º Encontro Nacional das
Associações e Cooperativas de
Caminhoneiros e Transportadores,
realizado no mês de dezembro de
2006, em São Paulo, foi fundada a
Federação Nacional das Associações
e Cooperativas de Caminhoneiros e
Transportadores (Fenacat).
O Encontro reuniu presidentes e
diretores das principais entidades da
categoria de diversas regiões brasileiras, para discutir os aspectos jurídicos,
financeiros e tecnológicos que afetam
a categoria. Os representantes dos
caminhoneiros participaram de oito
palestras e debates que abordaram

temas como: a evolução das
associações de caminhoneiros e
transportadores no Brasil; aspectos
jurídicos das associações e cooperativas, redução de perdas em transportes, aspectos tecnológicos para
gestão de frota (a importância do
sistema de monitoramento como
solução em gerenciamento remoto,
análise de perfil dos motoristas e
redução de acidentes).
O principal momento do evento foi
reservado para o final, quando o
presidente da Associação Paulista de
Assistência ao Caminhoneiro,
Fernando Lino Maia, apresentou a
palestra: “Integração das Associações
em Âmbito Nacional – A Força da
União”.
Após expor aos presentes as

vantagens da união das entidades, com
ganhos na representatividade política,
jurídica e econômica, Maia antecipou
que a intenção era formar uma equipe
entre quatro e seis pessoas para estudar
os aspectos legais para a formação de
uma federação das entidades, a
Fenacat.
“Nossos próximos passos serão a
reunião de dirigentes das associações
e cooperativas cuja responsabilidade
é formar a diretoria, estudar e elaborar
um estatuto e organizar a Fenacat”,
afirmou.
A importância da formação de uma
entidade com representação nacional
que reúna as associações e cooperativas de caminhoneiros pode ser
medida pela presença do presidente
da NTC Logística, Geraldo Viana, que
atentamente assistiu os debates do
evento e participou nas conversas
informais com os dirigentes que
compareceram ao encontro.
Quase dois meses após a primeira
reunião das entidades nacionais de
caminhoneiros e transportadores, a
Federação já dá seus primeiros passos.
Nos próximos dias 16 e 17 de maio,
em Contagem (MG), será realizado o
Encontro Fenacat, quando serão
discutidos aspectos ligados à
representatividade da Federação e as
ações perante os vários órgãos
governamentais e empresas fornecedoras. O objetivo será trazer apoio e
benefícios para os cooperados e
associados representados pela Fenacat.
O 1º Encontro Nacional das
Associações de Caminhoneiros e
Transportadores foi promovido pela
empresa Amato Filho Advogados,
com apoio de associações e cooperativas de caminhoneiros, empresa de
Marketing, jornais e revistas especializados – incluindo a revista
Caminhoneiro – e a parceria de 16
empresas fornecedoras de produtos e
serviços para os caminhoneiros e os
frotistas.
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