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EVENTos

evento contou com mais de dez mil pessoas, representando
empresas, governos e instituições sociais
A cada ano, a Feira Patense do
Transporte (Fepat) se consolida na
agenda mineira como referência em
informação e em oportunidades para
expor e trazer novidades do setor de
transporte, proporcionando importantes parcerias e bons negócios.
A terceira edição, que aconteceu
entre 23 e 25 de julho no Sest/Senat
em Patos de Minas, contou com palestras educativas e atividades para
os transportadores, levando-os a
terem uma conscientização maior
no trânsito. A programação incluiu
estandes de concessionárias de veículos, rodada de negócios, palestras,
reuniões de negócio e shows.
Dentre os principais temas discutidos, o presidente da Associação
dos Transportadores Patenses (ATP),
Reginaldo Nunes, elenca perspectivas no setor de transportes; palestra
motivacional para os empresários
do seguimento e álcool e droga não
combinam com volante. O objetivo
do encontro é melhorar as condições de vida dos profissionais que
trabalham como transportadores.
“Outro acontecimento marcante,
durante a Feira, foi o Fórum Interativo Caminhos do Transportes, sempre esperado pela nossa classe como
uma oportunidade para discutir, planejar, rever conceitos e muitos mais.

Hoje, se tornou um sucesso total”,
comemora Reginaldo.
Para ele, uma das principais satisfações, como organizador e idealizador
do evento, é a participação efetiva
do público: mais de dez mil pessoas.
“Além disso, vimos que todos os parceiros expositores colocaram várias
promoções e novidades de produtos, realizando bons negócios como
venda de veículos pesados zero Km
e comercialização de pneus novos e
recapagem”, comemora Reginaldo.
evento aProvado
Os participantes aprovaram a Feira.

“O evento foi interessante, principalmente pelo fato de reunir toda classe
da área de transportes de nossa região, proporcionando interação e estreitando relacionamentos. Acredito
que todos saíram mais fortalecidos e
motivados para suas atividades”, avalia João Batista Soares, da concessionária Dipam.
O presidente do Conselho Regional de Minas Gerais do Sest/Senat,
Waldemar Araújo, também destacou
a representatividade da categoria.
“As associações têm um papel importante no sindicalismo brasileiro.
O resultado será consequência da
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atuação das lideranças, o que torna
de suma relevância seu posicionamento sério, consciente e responsável”, enfatiza.
Para Juliano Mascarelo da Recuperadora Gaúcha, a vantagem da Fepat
é conseguir reunir um grande número de associados e clientes da cidade e região, que permite fomentar
muitos negócios e divulgar a empresa de forma eficiente e direta com
o cliente. “Outro benefício é conciliar, juntamente com a Feira, a reunião mensal da Fenacat, propiciando
estarmos diretamente ligados, no
mesmo evento, com associações do
Brasil inteiro e, consequentemente, levar o nosso nome por todo o
país”.
O palestrante Everton Patriota
ressalta que participar da 3ª Fepat
foi uma grande honra. Ele enfatiza
que o seguimento do transporte
rodoviário de cargas é uma grande
mola propulsora da economia do
país e merece toda a atenção da
classe para se unirem em esforços,
investimentos em estrutura das organizações e principalmente na qualificação da mão de obra a fim de se
atingir maior qualidade de vida de
todos os trabalhadores do setor.
“O objetivo principal das palestras
que ministrei foi promover uma reflexão aos empresários e motoristas
da região para tais questões. É preciso motivação, ou seja, muito trabalho, para despertar nas pessoas que
atuam no setor de transporte o desejo de crescer em profissionalismo,

qualidade e segurança. E tal iniciativa
não é somente papel do poder público, mas de cada transportadora,
associação de caminhoneiros e motorista”, acrescenta.
Quarta ediÇÃo
A Fepat é organizada pela Associação dos Transportadores Patenses
(ATP) juntamente com a Associação
dos Amigos Carreteiros (ADAC) e
contou com a parceria do Sest/Senat
e da Federação Nacional das Associações e Cooperativas de Empresas
de Transporte de Cargas (Fenacat).
“Quanto ao futuro da Feira, a quarta edição vem no próximo ano com
muito mais novidades e organização.
Ela acontece sempre em julho, que
temos um marco, pois comemoramos nesse mês o Dia de São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas”,
anuncia o presidente da ATP.

FenaCat
O presidente da (Fenacat), Luiz Carlos Neves, destacou o sucesso da Fepat: “Foi uma Feira muito importante, pois contou com a participação expressiva de representantes do setor de transportes do país com
discussões bem ricas”.
Ele convida todas as associadas a participar da reunião de agosto da Fenacat, que acontece no dia 28/08, às
10h, na Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Manhuaçu (ACIAM) – Praça Cinco de Novembro,
355, Centro. Mais informações com Aline Paiva pelo telefone (11) 7837-7759.

