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Associação nacional dos
caminhoneiros já é realidade

Entidade reúne várias associações de caminhoneiros e cooperativas
para somarem forças na busca de melhorias para a categoria.
Texto e fotos: Sérgio Caldeira e Silva

Na cidade de Contagem (MG), foi
realizado, nos dias 16 e 17 de maio, o
2° Encontro Nacional das Associações
e Cooperativas de Caminhoneiros e
Transportadores. Foram dois dias de
palestras especializadas e exposição de
produtos para o setor de transportes
em busca de melhores condições aos
seus associados, os quais vieram de
toda à parte do Brasil.
O evento contou com atrativos
diversos, como palestras especializadas, exposição de produtos e
negócios, estreitamento da rede de
relacionamento e busca de parceria
entre os presentes.
No primeiro dia foram debatidos
temas como tendências no setor de
transportes dentro do cenário eco-

nômico, viabilidade econômica das
associações e aspectos jurídicos e
divulgação da Federação Nacional das
Associações e Cooperativas de
Caminhoneiros e Transportadores
(Fenacat) ao público presente.
O segundo dia ficou por conta de
temas ligados à segurança (custo dos
acidentes e sinistros para o setor e para
a sociedade) e o caminhão como
negócio, dentro do aspecto empresarial, com ênfase a fatores como
redução de custo e perfil do condutor
para a otimização da produtividade.
Alguns destes temas foram uma
continuação das questões abordadas
no 1° Encontro realizado em São
Paulo, em dezembro de 2006, quando
a Fenacat fora idealizada e organizada.

O 2° encontro teve como um dos
objetivos apresentar aos presidentes e
diretores de associações e cooperativas
as ações promovidas pela federação,
além da apresentação da nova diretoria
da Fenacat aos dirigentes das entidades
participantes. Também estava na pauta
promover um estreitamento entre
parceiros e fornecedores com os
presidentes e diretores das associações
e cooperativas.
Interesse e objetivos
Com bastante entusiasmo, o
primeiro presidente da entidade,
Fernando Lino Maia, disse em seu
discurso que só com a adesão das
associações estas entidades terão
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condições de reivindicar seus direitos
junto aos órgãos governamentais.
Estavam presentes cerca de 30
representantes de associações não
ligadas à federação recém criada.
Segundo Lino, de dezembro até maio,
mais 40 novos associados aderiram à
federação, totalizando cerca de 100
atualmente.
“Faremos um grande shopping
para atender aos caminhoneiros vinculados às associações e cooperativas
participantes da Fenacat” diz Lino
Maia. Ele contou que o primeiro será
feito em São Paulo e terá cerca de 160
lojas entre bancos, entretenimentos e
serviços dedicados ao caminhão do
associado. Sua intenção é estender a
idéia para outras capitais.
E o grande sonho de Lino Maia está

“Faremos um
grande shopping
para atender aos
caminhoneiros”
Fernando Lino Maia,
presidente da Fenacat

ligado à formação do profissional do
volante. Sua intenção é criar um
departamento de pesquisa na área de
transportes com foco na segurança no
trânsito. Seu propósito é o de que a
Fenacat disponha de cursos de direção
defensiva, movimentação e operação
de produtos perigosos, entre outros.
Além disso, o presidente da Fenacat
quer criar uma universidade, com
cursos correlatos ao setor de transportes. Tudo isso dentro do shopping
que está em fase de planejamento, o
qual também abrigará um escritório
da entidade.
O presidente da NTC Logística,
Geraldo Vianna esteve presente no
evento e explanou o cenário do setor
de transportes rodoviários na
economia brasileira. Segundo Vianna,
os transportadores estão vivendo bons
momentos com o aquecimento da
economia nacional. “Uma fase de total
otimismo, onde não vai faltar carga a
ser transportada e, conseqüentemente,
muito trabalho e oportunidade de
bons faturamentos”.
Sobre os parâmetros jurídicos das
associações e cooperativas, Fernando
Lino acrescentou que irá sugerir um
modelo de estatuto ou recomendação
de adequação (no caso dos estatutos
já estabelecidos), com base em
experiências bem sucedidas. Isto para
que não haja a possibilidade de ocorrerem erros que possam dar margens
a interpretações maliciosas por parte
do juíz de Direito em determinadas
causas. Segundo ele, os associados
terão à disposição atendimento e
consultoria jurídica para orientar o
associado em eventuais pleitos
judiciários.
As várias palestras chamaram
muita atenção do público. Elas
abordaram temas bem interessantes
para o público expectador e foram
consideradas pela organização do
encontro como uma grande oportunidade para troca de conhecimento
e experiências entre os dirigentes de
entidades de todo o Brasil. Os
palestrantes também puderam
compartilhar idéias, principalmente
sobre tecnologias aplicadas no
controle de frotas e comportamento

“Os transportadores
brasileiros estão
vivendo um bom
momento.”
Geraldo Vianna,
presidente da NTC &
Logística

dos motoristas que contribuem no
envolvimento de acidentes e mancham
a imagem dos associados e as soluções
apontadas para redução destes casos.
O 2° encontro, iniciativa da
Amato Filho e Associados, teve novamente o apoio da revista Caminhoneiro e contou com a parceria de
diversas empresas ligadas ao ramo de
transportes, seguros, rastreamento e
gerenciamento de frotas, além de
distribuidores de veículos e de fornecedores de peças.
Para saber mais detalhes com relação a Fenacat, os contatos poderão ser
feitos pelo telefone (11) 38653335.Há também um site na internet
www.encontrofenacat.com.br que
poderá ser consultado para informações adicionais.

PARE

CAMINHONEIRO - Nº 236

