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Estamos chegando ao final de 
2012. Foi um ano de evolução 
e muitas mudanças para o TRC. 
Começou em clima de muito 
debate e dúvidas sobre a legis-
lação que regulamentou a profis-
são de motorista. 

Neste cenário nacional, mu-
daram também as relações do 
trabalho, com a regulamentação 
da jornada de trabalho da cate-
goria. O mercado também se 
adequou aos novos procedimen-
tos administrativos, a partir da 
obrigatoriedade na emissão do 
CT-E de frete.

O SETCESC, no dever de orien-
tar seu associado, teve 
uma atuação desta-
cada. Ofereceu atendi-
mento especializado, 
dirimindo as dúvidas, 
participando de semi-
nários.

Destaco a palestra ocorrida, 
ministrada pela doutora Gildete 
Menezes, consultora jurídica da 
Associação Nacional de Trans-
porte de Cargas e Logística 
(NTC & Logística). O tema tam-
bém esteve em pauta no Fórum 
Itinerante da NTC. 

Em 2012 também brindamos as 
conquistas locais. Inauguramos 
extensões do SETCESC em Ja-
raguá do Sul e Caçador, numa 
ação conjunta com o Sest Senat. 

Falando em Sest Senat, é impor-
tante enaltecer a conquista de 
prêmios nacionais do Sistema.

Esse reconhecimento também 
veio em forma de investimento. 
As obras do Capit Blumenau 
avançam. Estão em ritmo ace-
lerado, devendo ser inaugurado 
antes do final do primeiro se-
mestre de 2013.  

O setor de transportes de 
Blumenau e região também 
comemorou em 2012 a abertura 
do PAC 7 da Transpocred, no 
bairro Itoupava Central. 

Colecionamos inúmeras outras 
conquistas em 2012, 
lembradas por ocasião 
dos festejos de 25 anos 
da FETRANCESC. Na 
oportunidade, fomos 
agraciados com uma 

homenagem especial, pois foi 
aqui que tudo começou.

O ano de 2012 chega ao fim, 
mas o trabalho não cessa. Ainda 
temos muito a realizar.

Agradecemos o apoio recebido 
ao longo de todo ano, desejando 
um ano de 2013 promissor, com 
muitos negócios para todos.

2012: Um ano de evolução no TRC

Osmar Ricardo Labes 
Presidente do SETCESC

“2012 chega 
ao fim, mas 
o trabalho 
não cessa”
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A história contada pelos líderes empresariais, em uma 
noite de emoção, recordações, homenagens e o 

orgulho pelo respeito conquistado deram o tom da ce-
rimônia de comemoração pelos 25 anos de fundação da 
FETRANCESC. O evento ocorreu na noite do dia 23 de 
outubro, no Lira Tênis Clube, em Florianópolis.

Para marcar a data, a FETRANCESC reverenciou os sin-
dicatos fundadores com um destaque para o SETCESC, 
representado pelo atual presidente, Osmar Ricardo 
Labes. 

Um dos momentos de maior emoção foi a entrega da 

placa alusiva aos ex-presidentes para Edgar Thomsen. A 
homenagem foi recebida pela viúva, a senhora Adelaide 
Thomsen, entregue por Osmar Ricardo Labes. Foi na 
gestão de Thomsen, à frente do SETCESC, que surgiu 
a Federação.

Foi em torno de uma costela de fogo de 
chão que os associados e parceiros do 
SETCESC fizeram o seu jantar de 
encerramento de final de ano, em 
sua sede social.

Os presidentes do SETCESC, Osmar Ri-
cardo Labes, e da FETRANCESC, Pedro 
Lopes, estiveram presentes na reunião de 
apresentação do Projeto Sul Competitivo, 
em novembro, na sede da Associação Em-
presarial de Blumenau (ACIB). No local, 
o representante da empresa Macrologís-
tica, empresa responsável pelo desen-
volvimento do estudo, apresentou uma 
pesquisa apontando que antes de 2020 a 
BR-470 estará saturada.

Os presidentes do SETCESC e da 
FETRANCESC assinalaram no encontro 
que a duplicação é prioridade e deve ser 
cobrada, por se tratar da rodovia que escoa 
boa parte da economia catarinense.

A duplicação da BR-470 está orçada em 
R$ 1,67 bilhão, mas gera anualmente cer-
ca de R$150 milhões em economia para o 
Estado, o que permitiria o pagamento da 
obra em até onze anos.

SETCESC homenageado nos 
25 anos da FETRANCESC

Projeto Sul Competitivo é apresentado em Blumenau

Costela de fogo de chão 
reúne associados

Osmar Labes
homenageou

a viúva de
Edgar Thomsen

Estudo aponta saturação da BR-470
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As obras da Unidade do Sest Senat de Blumenau 
avançam em ritmo acelerado, mantendo o crono-

grama, prevendo sua inauguração até o final do primeiro 
semestre de 2013. São quase sete mil metros quadrados 
de área construída, situada em área estratégica no bairro 
Itoupava Central, num investimento estimado em R$ 18 
milhões. 

Será a quarta unidade instalada deste porte pelo Sistema 
Sest Senat no Estado. Uma importante contribuição do 
setor de transportes para área social e na formação 
profissional dos trabalhadores do transporte do município 
e região. 

O Sest Senat de Blumenau contará com: oficina escola 
de caminhão, biblioteca e laboratório de informática, sa-
las de aula, salas de atendimento médico, odontológico, 
fisioterapeutico e psicológico. 

O local terá ainda área cultural que inclui um auditório 
para 150 pessoas que servirá também como anfiteatro, 
área de lazer com ginásio de esportes com tamanho 
oficial e arquibancadas; duas quadras polivalentes; chur-
rasqueiras; restaurante e lanchonete. A comunidade 
da região também poderá usufruir dos espaços e dos 
serviços.

Osmar Ricardo Labes, presidente do SETCESC, representou a entidade na 
Feira Internacional de Logística, Transporte e Comércio Exterior – Logistique, 
realizada em outubro, na cidade de Chapecó. O evento apresentou as principais 
inovações e tendências do setor, reunindo mais de 150 marcas em exposição.
 
O evento abriu com palestra do Dr. Adélio Justino Lucas, Procurador do Trabalho 
da PTR 10ª Região (DF/TO).
 
A Feira atraiu mais de 15 mil visitantes, gerando negócios na ordem de 120 
milhões de reais. Foram quatro dias de exposição de diversos produtos, serviços 
e palestras.

Presença na Logistique 2012

Capit Blumenau: obras avançam

Na edição anterior, informamos de forma incorreta o 
endereço da Extensão do SETCESC e Unidade do 
Sest Senat de Caçador.

Segue o endereço correto:

Rua Brasília, número 1111,
no bairro São Cristovão
(Parque Empresarial e Tecnológico - Pet (Pavilhão 4)
Telefone: (49) 3567-6519
E-mail: cacador@setcesc.com.br

Errata

Para mais informações, acesse os sites: www.antt.gov.br, www.cnt.org.br; www.fetrancesc.com.br, www.ntc.org.br ou www.setcesc.com.br

O investimento é superior a R$ 18 milhões
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A Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) concluiu o projeto piloto de fiscalização do 

pagamento eletrônico de frete nas próprias empresas 
transportadoras e nas rodovias e dá início a nova etapa 
nessa ação.

Desde abril a fiscalização era feita em praças de pedágio 
e em barreiras fiscais. A partir de agora, a fiscalização 
ganha agenda permanente na Superintendência de 
Fiscalização (SUFIS), com fiscais que foram treinados 
nas unidades regionais da agência.

A fiscalização atuará nas rodovias e na própria sede  
das empresas transportadoras ou de embarcadores, 
bem como de empresas que subcontratam serviços de 
transporte de carga. Até agora a fiscalização já lavrou 
mais de três mil autos de infração.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Polícia Rodoviária Federal 
assinaram parceria para realizar uma ação conjunta na fiscalização 
da Lei 12.619/12. 

O procurador-geral do Trabalho, Luís Camargo, destacou que o 
acordo visa dar mais segurança nas estradas e aos trabalhadores 
do setor de transporte. O procurador disse ainda que as empresas 
devem se organizar para garantir aos trabalhadores o cumprimento 

da jornada legal. 

O comando fiscalizará o cumprimento das legislações trabalhista e 
de trânsito, Principalmente o descanso entre jornadas.

Pelo protocolo de execução, as duas instituições vão trocar 
informações e experiências e planejar projetos e operações conjuntas 
em todo o território nacional em diferentes áreas. 

Enquanto as vendas de veículos leves aumentam em 2012, os números sobre o 
comércio de caminhões e ônibus são mais pessimistas. O cenário avaliado pela CNT 
revela que os transportadores de cargas estão mais cautelosos.

A Associação Nacional de Veículos Automotores (Anfavea) aponta que, no acumulado 
de janeiro a outubro, 113.937 caminhões novos foram licenciados. Em 2011, no mesmo 
período, foram 143.781 unidades comercializadas – variação negativa de 20,8%. 

Apesar da crise e das incertezas com o crescimento do PIB, a sondagem da CNT 
revelou que 20,4% dos transportadores ainda pretendiam adquirir novos veículos em 
2012. 

ANTT intensifica
fiscalização de pagamento
eletrônico de frete

Ministério Público do Trabalho e PRF fiscalizam Lei 12.619/12

Menor crescimento da economia
reduz venda de caminhões em 2012
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Há 28 anos, no dia 1º de agosto de 1984, surgia no 
mercado, a JJ Transportes, na cidade de Joinville. A 

empresa é especializada na prestação de serviços de 
transporte e logística, com cargas fracionadas para os 
estados de Santa Catarina e São Paulo, além de cargas 
tipo lotação (completas) para todo o Brasil, 

A empresa evoluiu, passando a atender as praças de 
Blumenau, Brusque e Itajaí. Após cinco anos de fundação, 
abriu sua primeira filial, na cidade de Jaraguá do Sul. Em 
2001 nascia a MAF Transportes, com objetivo atender 
carga fechada. Cinco anos depois operava em São Paulo. 
O plano de expansão foi completado em 2010, com a filial 
Blumenau.

Em São Paulo, um dos diferenciais da JJ Sul é sua agili-
dade nas entregas em bairros como Brás e Bom Retiro. 

Além de agilidade e flexibilidade, oferece segurança total 
para as cargas, com veículos rastreados e monitorados 
24 horas

A JJSUL e a MAF contam com colaboradores treinados 
e capacitados

No final de outubro, a JJ Sul inaugurou seu novo Centro de Dis-
tribuição em Jaraguá do Sul, com área total de 2.200 metros quadra-
dos de área construída, em 
um pátio de 6.800 metros 
quadrados.

Com a nova estrutura, a em-
presa planeja expandir seus 
negócios e número de clien-
tes, com a abertura de novas 
filiais em Santa Catarina.

JJ Sul Transportes: Eficiência em menor tempo 

Novo Centro de distribuição
foi inaugurado

RAIO-X da JJ Sul
Fundação: 01/08/1984
Atuação: Estados de Santa Catarina e São Paulo, incluindo a 
Grande São Paulo.
Movimentação de carga: 4.400 toneladas/mês.
Frota: 35 caminhões próprios e 30 caminhões agregados fixos.
Equipe: 95 funcionários diretos e mais 20 terceirizados
Unidades de atendimento: Matriz em Jaraguá do Sul e filiais 
nas cidades de: Joinville, Blumenau e São Paulo.
Diferencial: Satisfação dos clientes, colaboradores e fornece-
dores. 
Segmentos atendidos pela empresa: cargas fracionadas para 
atender as demandas dos setores de: confecção; malha em rolo; 
metal-mecânico; motores elétricos, entre outros.


