3

Diretoria FENACAT

Aconteceu em Contagem/MG, no dia 4 de abril, a eleição da nova diretoria da Federação
Nacional das Associações e Cooperativas de Caminhoneiros e Transportadores (FENACAT).
O presidente eleito foi o Sr. Luiz Carlos Neves, também vice-presidente da
Associação dos Caminhoneiros Autônomos do Vale (ACAV). Por sua vez, o
vice-presidente eleito da Fenacat foi o
Sr. Reginaldo Nunes, presidente da Associação dos Transportadores Patenses (ATP). Como diretor financeiro, foi
nomeado o Sr. Robson André Nunes
de Moraes, também diretor financeiro
da Associação Sul Mineira dos Caminhoneiros (ASSULMIC). Como diretor administrativo, o Sr. Mauro Oliveira, presidente da Associação Paulista
de Assistência ao Caminhoneiro (ASSPAC), foi designado.
O presidente eleito concedeu uma
entrevista exclusiva para Entre-Vias,
em que conta as expectativas para seu
mandato e ressalta o objetivo da Federação, que se fortalece com o intuito
de facilitar a atuação das associadas,
dando total amparo legal e jurídico
para a solução de problemas apresentados.
Entre-Vias: Qual o fundamento e a
importância da Fenacat?
LCN: A Fenacat nasceu com os objetivos de apoiar e fortalecer as associações, trazendo benefícios sociais,
comerciais e legais. Sua importância é
fundamental e vital para nossa sobrevivência e aspirações.
EV: Quais suas perspectivas como
presidente da Federação?
LCN: As melhores, porque sei que

posso contar com todos da equipe.
Pretendo me empenhar ao máximo,
buscando apoios e parcerias nas áreas
Comercial, Social e Política, fortalecendo assim cada vez mais nossa entidade
e as associações.

Presidentes de várias associaões estavam presentes

EV: Quais são os principais benefícios que a Fenacat pode oferecer
aos seus associados?
LCN: Primeiramente, o apoio das instituições políticas para que possamos
fortalecer nosso espírito associativista.
Além disso, articulamos parcerias comerciais, com entidades do setor de
financiamento, autopeças, óleos lubrificantes, combustíveis, pneus, etc. A
aliança com o Sest / Senat visa, ainda,
oferecer cursos e treinamento a funcionários e motoristas de associados.
EV: Como deve proceder a associação/cooperativa que quiser se
filiar a Fenacat?
LCN: Obter indicação de outra associação afiliada; passar pela análise
da mesma; estar comungando dos

mesmos objetivos e contribuir com as
mensalidades estabelecidas.
EV: Qual a expectativa da Federação para os próximos meses
para os transportadores de carga?
Haverá uma melhoria do cenário
econômico?
LCN: Pelos noticiários, tanto falado
como escrito, a crise se instalou e deve
perdurar pelos próximos meses ou
todo o ano. Mas, na verdade, ninguém
sabe ao certo, pois se noticia queda
nos setores industrial, de máquinas,
equipamentos, eletro-eletrônicos, implementos rodoviários, automobilístico, peças e serviços.
Consequentemente, tudo isso afeta
o setor de transporte de carga, devendo haver redução no faturamento das
empresas. Contudo, como todo bom
brasileiro, tenho que acreditar na recuperação da economia no decorrer do
ano, pois nosso País vem atravessando
bem esta crise.
PRÓXIMA REUNIÃO

A diretoria da Fenacat convida
todos os presidentes associados para a reunião que acontecerá no dia 8 de maio, às
10h, na sede da ACAV, que fica
na Rodovia Presidente Dutra Km 159,5 - Posto Dragão F12
– Jacareí/SP.

