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MOTORISTA
DO  MêS

bRASPRESS
Especial Mês da Mulher

Nome: Erima Rosa Ribeiro 

Idade: 34 anos

local de nascimento: Niterói - RJ 

Tempo de direção: Cinco anos 

Tempo na braspress: Três anos 

Se tornou caminhoneira por que... É uma profissão que eu 

gosto muito, mesmo, de coração. Ser motorista de caminhão é um sonho desde a infância. 

Iniciei dirigindo ônibus, mas é muito estressante. Dirigir caminhão é mais tranquilo 

Medo na estrada: Nunca passei por nada que me deixasse com medo ou trauma 

O melhor da profissão: Não saberia dizer, por que eu gosto de tudo. É uma profissão muito 

boa. Durante o dia faço várias entregas e nem vejo o tempo passar

O pior da profissão: As vezes vejo acidentes. O trânsito, também – os engarrafamentos – e o 

calor, mas faz parte da profissão

Sonho: Graças a Deus, sou uma pessoa realizada. Feliz!    
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que possui qualidade no conteúdo 
andragógico, alinhado aos objetivos 
da empresa e de acordo com a 
cultura organizacional.

Gestores de pessoas parem 
para refletir nos benefícios que 
um treinamento bem focado 
trará para o desenvolvimento de 
seu negócio. Pensem em termos 
de investimento, nos ganhos na 
capacitação das equipes de trabalho. 
Ampliem a sua visão, revejam seus 
modelos mentais e percebam que 
conseguirão construir um time 
coeso, comprometido, atualizado e 
que domina o negócio da empresa.

Uma equipe despreparada pode 
levar uma empresa a sofrer danos 
irreparáveis, porque a suspensão, 
por exemplo, de um contrato de um 
cliente por falta de conhecimento 
do pessoal ou acometimento de 
repetidos erros de procedimentos 
no atendimento, pode levar a perdas 
financeiras e manchar a imagem 
corporativa. Sua empresa só tem a 
ganhar quando pratica uma política 
de desenvolvimento de seu time, 
uma vez que as pessoas são as 
responsáveis por movimentar toda 
essa engrenagem e, acima de tudo, 
são o espelho da organização.

Treinar é elevar o nível 
da organização. Investir em 
treinamento e desenvolvimento é o 
melhor negócio! Eu acredito!

Treinar e 
desenvolver pessoas

A visibilidade de uma 
empresa no mercado 
está diretamente 
ligada à qualidade de 

um produto ou serviço oferecido. E 
o grau de qualificação das pessoas 
que atuam em prol da organização 
contribui para tal notoriedade. Meu 
objetivo ao escrever este artigo é 
promover um profundo momento 
de reflexão junto aos Gestores de 
Pessoas das empresas no que diz 
respeito a importância de ter uma 
equipe bem preparada. 

É muito comum ouvir das 
Lideranças de diversas empresas 
a insatisfação com relação a 
performance de suas equipes de 
trabalho. Ouço coisas do tipo:

•“Meu pessoal não está 
preparado...”

•  “Não sei o que fazer, mas minha 
equipe não consegue entender o 
negócio da empresa...”

•  “Não agüento mais, minha equipe 
é apática, não consegue deslanchar. 
Não sei o que acontece com esse 
pessoal...”

Após tais comentários, lanço as 
seguintes perguntas:

“Vocês treinam suas equipes? 
Vocês têm um Programa de 
Desenvolvimento na empresa? Vocês 
pensam em capacitar e/ou reciclar 
seu pessoal?”

E, eis as seguintes respostas:
• “Como? Não posso parar a 

empresa para treinar.”
• “Não tenho condições de tirar o 

pessoal do posto de trabalho para 
treinar.”

• “Não temos tempo para realizar 
treinamentos...”

• “O problema é que atrapalha o 
horário de trabalho...”

Então, se você opta em não 
desenvolver o seu pessoal, há uma 
forte tendência de sua equipe 
continuar:

•  Vendendo errado e sem técnica.
•  Atendendo mal o cliente.
• Comportando-se de forma 

inadequada no ambiente corporativo.
•  Deixando de fidelizar o cliente
•  E acima de tudo: Sem engajamento, 

desqualificada e desmotivada.
Para muitos Líderes, treinar é 

sinônimo de despesas, custos e perda 
de tempo. Concordo nesta afirmação 
quando o treinamento é desfocado, 
fora de contexto e sem planejamento. 
Dessa forma caracteriza-se uma 
despesa sim.  

O Treinamento é investimento, no 
momento em que ocorre a valorização 
das pessoas, o aprimoramento, 
planos e objetivos bem pautados e 
contextualizados. 

Preparar o colaborador, 
desenvolver as competências 
necessárias para o alcance dos 
objetivos estratégicos, alinhar a 
cultura organizacional, criar um 
canal de comunicação aberto para 
que todos tenham acesso ao máximo 
de informação possível. Quanto maior 
o grau de informação, mais condição 
a equipe terá de realizar um trabalho 
correto e com qualidade. E todo este 
movimento é possível quando há um 
investimento no desenvolvimento 
das pessoas.

É possível elaborar e implantar 
Programas de Treinamento com 
conteúdo atrativo, dinâmico e 
eficaz, porém, de modo simples, 
sem plumas, paetês ou pirotecnias. 
Aliás, o bom treinamento é aquele 

EDUCAçãO E 
TREINAMENTO

Verônica de Lyra Maranhão 
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EVENTO

O evento conta com patrocínio da 
Valeshop - como Máster, e Equipo/
Scania, que cedeu, também, os 
ônibus que levarão os convidados 
para Búzios. Além disso, tem apoio 
institucional da Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento, CNT, NTC, Sest 
Senat, FETRANSCARGA e ComJovem. 
O pacote para duas pessoas custa 
R$1.500,00 e inclui duas diárias, 
translado, passeio de escuna e festa 
dos 80 anos

Segundo o produtor do evento, 
Roberto Nate, o público alvo são 
empresas de transporte de carga e 
fornecedores que desejam entrar 
para o quadro de sócio mantenedor 
do SINDICARGA. Ele conta, ainda, que 
o tema “Transporta no Rio, compra 
no Rio” surgiu a partir da observação 
de que a maioria das empresas que 
operam no Rio de Janeiro são filiais, 
desta forma, o estado acaba perdendo 
em arrecadação de impostos e 
as transportadoras que possuem 
filiais aqui perdem força política e 
comercial.

Os 80 anos do SINDICARGA

Para comemorar seus 80 
anos, o sindicato patronal 
mais antigo do Brasil, o 
SINDICARGA, realiza uma 

programação especial entre 23 e 
26/5. No primeiro dia, acontece o “4º 
Encontro Regional do T R C - R J, na 
sede da entidade, um evento técnico 
que vai debater temas importantes, 
como Sinergia Empresarial e 
Segurança. A programação, ainda, 
inclui almoço e festividade para 
os associados. As inscrições são 
gratuitas e devem ser feitas pelo 
e-mail sindicarga@sindicarga.org.br.

No dia 24/5, começa o evento 
“Transporta no Rio, compra no Rio – 
Rio-Búzios 2013”, que será realizado 
no Rio Búzios Boutique Hotel, na 
charmosa cidade da Região dos 
Lagos. Neste dia, o Presidente do 
SINDICARGA, Francesco Cupello, vai 
reunir lideranças do TRC nacional 
para discutir parcerias e tentar 
fortalecer, ainda mais, o Rio de 
Janeiro, para que consiga atender o 
aumento da demanda por logística no 
estado. Cupello e Eduardo Rebuzzi, 
Presidente da FETRANSCARGA, serão 
moderadores dos debates.

No dia 25/5, acontece o jantar e a 
festa de comemoração dos 80 Anos 
do SINDICARGA. Além disso, à Beira 
da piscina terá um luau temático. 
O último dia (26/5) será livre. Os 
participantes poderão mergulhar 
com a ComJovem-RJ, nos corais de 
João Fernandes, fazer um passeio 
turístico pela Rua das Pedras ou 
aproveitar a piscina, sala de ginástica 
e sauna do hotel. Na praia, as opções, 
também, são variadas: Banana Boat, 
Caiaques, Pedalinhos, Megulho, 
Quiosques e Restaurantes.

Comemoração terá programação especial 
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No dia 26/02, aconteceu 
a troca de comando na 
Delegacia de Roubos e 

Furtos de Cargas – DRFC. Rodrigo 
Oliveira deixou o Gabinete 
Institucional de Segurança do 
prefeito Eduardo Paes para assumir 
o cargo que Fabio Cardoso ocupou 
por quase dois anos. Transferido 
para a Delegacia de Roubos e Furtos 
de Automóveis – DRFA, Cardoso deu 
boas vindas ao amigo: “Tenho certeza 
que o Dr. Rodrigo vai desenvolver um 
bom trabalho. Moral, competência e 
histórico ele tem”.

O novo delegado titular da DRFC já foi 
Comandante da Core (Coordenadoria 
de Recursos Especiais), subchefe de 

polícia operacional, além de delegado 
da 10ª DP (Botafogo). A mudança 
não foi a única. Outras delegacias do 
Rio de janeiro tiveram seus chefes 
transferidos. Fabio Cardoso estava na 
DRFC desde setembro de 2011, nesse 
período, foram efetuadas mais de 300 
prisões de envolvidos em roubos de 
cargas.  

“Quero agradecer o empenho e 
apoio de toda equipe e as empresas 
e entidades que atuam em conjunto 
com a DRFC. Através de informações 
fornecidas pelo SINDICARGA 
iniciamos investigações que 
resultaram em prisões. A entidade 
tem uma rede muito grande de 
associados que, muitas vezes, não 

têm contato com a gente. O Coronel 
Moura facilita isso. Empresas como 
Pamcary e Souza Cruz, que investem 
em segurança, também, contribuem 
com a gente”. 

O delegado explica que, o roubo 
de carga no Rio de Janeiro vem 
aumentando devido a implantação das 
UPPs, pois a policia está reprimindo o 
trafico de drogas com mais rigor e o 
bandido migra para outro crime. “O 
roubo de carga é preferido porque é 
roubo contra empresas, onde o risco 
é menor”, afirma.

“Através de 
informações 
fornecidas pelo 
SINDICARGA 
iniciamos 
investigações que 
resultaram em 
prisões.”

SEGURANçA

DRFC tem novo delegado

Fabio Cardoso
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ENTREVISTA

Francesco Cupello cumpre 
o segundo mandato de 
Presidente do SINDICARGA. 
Engenheiro agrônomo, 

de formação, atua, desde 1986, na 
empresa de sua família, a A. Cupello 
Transportes, especializada em 
produtos perigosos, onde é sócio- 
diretor comercial e de operações. 
Nascido no dia 25 de julho de 1961, 
Dia do Rodoviário e de São Cristovão, 
padroeiro dos caminhoneiros, cresceu 
em uma tradicional família italiana, 
vendo o pai, Antônio Cupello, lutar 
pelos interesses do setor junto ao 
SINDICARGA – onde foi diretor.

Porém, Francesco só iniciou atuação 

sindical em 1997, quando ingressou 
na diretoria da entidade. Desde então 
vem trilhado uma trajetória de sucesso. 
Foi vice-presidente no mandato de 
Francisco César Holanda e em 2009 
assumiu a Presidência. A frente do 
SINDICARGA, luta pelos interesses do 
setor, levantando questões ligadas à 
segurança, justiça, legislação e mercado 
e interagindo com órgãos públicos, 
governamentais e privados. 

É, ainda, vice-Presidente Regional 
da FETRANSCARGA, coordenador da 
Câmara Técnica de Combustíveis da 
NTC&Logística e integrante da Comissão 
de Logística do IBP – Instituto Brasileiro 
de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. 

“Demorei 
para me 

aproximar do 
SINDICARGA 

porque eu 
não tinha 

conhecimento 
do setor”

Francesco Cupello

8 Eu Amo Caminhão www.sindicarga.org.br
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Como foi sua trajetória na A. 
Cupello Transportes?
Iniciei na A. Cupello em julho 
1986, aos 24 anos. Sou engenheiro 
agrônomo de formação e trabalhei, 
durante um ano, no interior de 
São Paulo. Aceitei o convite da 
minha família para voltar ao Rio de 
Janeiro para auxiliar no processo de 
administração da empresa.

Lembra o primeiro contato com 
o SINDICARGA? Foi na época em 
que seu pai, Antonio Cupello, era 
diretor?
Não. Eu demorei para me aproximar 
do SINDICARGA porque eu não tinha 
conhecimento do setor, então, eu 
me envolvi em muitos processos 
da empresa e isso demorou algum 
tempo. Lembro que meu pai era 
muito atuante, frequentava bastante 
a sede. Enfim, só tive contato com o 
SINDICARGA por volta dos 35 anos.
 
Como foram os anos sendo vice-
presidente do Francisco César 
Holanda?
Foi uma experiência oportuna. 
Eu  não imaginava, não tinha essa 
ambição. Já participava de algumas 
coisas aqui, auxiliando no setor de 
combustível de carga líquida, então 
me fizeram o convite na véspera, para 
fazer o par com Cézar na diretoria, e 
eu aceitei.
 
No decorrer do mandato o senhor 
já pensava que poderia se tornar o 
próximo presidente?

Não passou pela minha cabeça, 
foram seis anos muitos corridos. 
Estava num processo interno na 
empresa que me absorvia muito, 
mas eu, sinceramente, não tinha essa 
ambição e tão pouco pensava nisso.
 
Qual foi a emoção quando se 
tornou presidente?
Para mim, foi um desafio presidir 
a entidade patronal mais antiga do 
Brasil e dar continuidade a essa 
iniciativa pioneira de trabalho e luta 
no setor, porque, constantemente, 
a legislação está desfavorável 
para o transportador, tributação, 
também. Então, é muito importante 
este engajamento dos empresários 
junto ao sindicato para fortalecer 
a entidade e fazer um trabalho 
político, através da atuação forte do 
SINDICARGA, junto com a federação 
que é muito importante para reverter 
alguns processos.

E como é ser o presidente dos 80 
anos do SINDICARGA?
Serei o único presidente que vai ter 
essa alegria. É muito bacana, muito 
marcante. Com certeza, vamos fazer 
um grande evento, receber em nossa 
sede presidentes de outras entidades 
e vamos relembrar muita história, 
desde a fundação.
 
Qual sua expectativa para os 
próximos anos a frente do 
SINDICARGA?
Ainda, temos que concretizar 
conquistas importantes para o 
segmento de carga junto ao estado 
e ao município do Rio de Janeiro, e, 
quem sabe, junto com a atuação da 
federação a gente alcance conquistas 
de abrangência nacional. Quero 
deixar como legado um novo modelo 
de gestão, principalmente, para a 
ComJovem, que faz um trabalho 
semelhante ao do extinto Clube de 
Gerentes, um pouco modificado. 
O intuito da comissão é trazer as 
empresas e os jovens empresários 
para participar e entender dos 
processos do setor. Sem a atuação 
do sindicato, da federação e da 
associação nacional não tem como 
o transportador ter a representação 
em nível nacional e ter o respeito 
que merece. Por ser uma atividade 
tão importante e essencial, em 
alguns casos, um serviço de utilidade 
pública, como o combustível, por 
exemplo, deve ser respeitada.

ENTREVISTA

“Quero deixar 
como legado um 

novo modelo 
de gestão, 

principalmente, 
para a ComJovem”
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Indenização adicional

A Lei nº 6.708/79 e a Lei nº 7.238/84, bem 
como as Súmulas nº 306, 314 e 182 do 
TST, estabelecem o pagamento de uma 
indenização adicional correspondente 

a um salário do empregado, caso o mesmo seja 
dispensado no mês que antecede a sua data-base.

Acerca desta indenização, há alguns aspectos que 
merecem destaque.

Em primeiro lugar, somente é cabível o pagamento 
da indenização em caso de dispensa sem justa causa. 
Deste modo, nos casos de pedido de demissão, demissão 
por justa causa, término de contrato por prazo 
determinado (inclusive o de experiência) e falecimento 
do empregado não é cabível a indenização.

Assim, em relação ao pagamento do aviso prévio 
(sempre incindível), surge a questão de quando inicia 
a contagem do período de 30 dias antes da data-base: 
se a partir do aviso de dispensa sem justa causa ou se a 
partir do término da projeção do aviso prévio? 

O entendimento majoritário de nossos tribunais 
tem sido pela segunda alternativa, inclusive nos casos 
de aviso prévio trabalhado, no qual independe se o 
empregado optará pela redução de uma semana ao 
final, contando-se, sempre, do término dos 30 dias 
projetados.

Ultrapassados os 30 dias anteriores à data-base, deve-
se efetuar o pagamento do reajuste da norma coletiva, 
não a indenização.

Leia a íntegra do texto em www.sindicarga.org.br

EnviE suas dúvidas para 
juridico@sindicarga.org.br

jURíDICO

Luciana Nahid
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NEGóCIOS

Fundada em 1959, a MIRIAM – con-
cessionário de veículos comer-
ciais Mercedes-Benz, faz parte de 
um raro grupo de empresas que 

superou décadas e manteve o crescimen-
to constante. Oferece variado estoque 
de Caminhões, Sprinters, Chassis para 
Ônibus, Peças genuínas Mercedes-Benz, 
além de diversas alternativas de finan-
ciamento. A equipe é especializada em 
manutenção preventiva e corretiva, ser-
viços rápidos, lanternagem, pintura, ali-
nhamento e balanceamento.
Também comercializa Pneus Goodyear 
e um mix de ferramentas das mais con-
ceituadas marcas do mercado, desde fer-
ramentas manuais e material de consu-
mo até equipamentos para borracharia, 
compressores de ar, ferramentas pneu-
máticas, entre outras.
A agilidade no atendimento e entrega, 
também, é o foco da MIRIAM e, para isso, 
conta com uma equipe treinada, sistema 
informatizado, serviço de televendas e 
frota própria de entrega.

Miriam - Minas Rio Automóveis e Má-
quinas S/A
Avenida Brasil 7.600 – Ramos – Rio de Ja-
neiro -RJ
Tel:. (21) 3865.0000 / 2560. 5454 
Fax:. (21) 2260. 6313
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SINDICARGA
IN

COMPANy

As fundadoras da Tim 
Tim Express, Carla 
Fernandes e Lilia 
Gouveia, receberam 

a equipe do SINDICARGA in Compa-
ny, no dia 22/1. Além da matriz do Rio 
de Janeiro, que desde dezembro fun-
ciona em novo endereço, a empresa 
possui uma filial em São Paulo.
Carla faz parte do Conselho Fiscal do 
SINDICARGA e se dedica ao TRC des-
de os 15 anos, quando foi trabalhar 
na transportadora de seu pai, o sau-
doso Valentim Fernandes, ex-diretor 
do SINDICARGA. 
Com a aposentadoria de Valentim, 
montou no ano 2000, com a amiga 
Lilia, a Tim Tim Transportes, cujo 
nome é uma homenagem ao pai. 
Atualmente, a empresa atua no eixo 
Rio-São Paulo, transportando carga 

fracionada.
Todos os 40 funcionários estão na 
Tim Tim desde a fundação. “Nossos 
colaboradores vestem a camisa”, afir-
mam as sócias. Agora, a dupla quer 

alçar voo mais alto: estão montando 
uma transportadora especializada 
em produtos farmacêuticos e hospi-
talares, a Angel Express.

Tim Tim Express

Unimodal Rio

A equipe do SINDICARGA in 
Company esteve na Uni-
modal Rio, no dia 5/2, e 
foi recebida pelo gerente 

Claudenir Pereira. A empresa realiza 
transporte em diversos segmentos de 
especialização, como isotank, produ-
tos químicos e transporte de exceden-

tes. 
Graças aos serviços personalizados 
de logística integrada, com foco nas 
necessidades dos clientes, e ao traba-
lho do gerente e da equipe de colabo-
radores, em uma década, a Unimodal 
Rio se tornou uma empresa sólida e 
de sucesso. Com sede localizada em 
Olaria, possui veículos próprios e 
agregados, equipados com sistemas 
de rastreamento satelital e monito-
ramento 24 horas.

Visa ser referência para os clientes, 
prestando serviços com alto grau de 
eficiência e experimentando um cres-
cimento sustentável e equilibrado. 
Além disso, incentiva o aperfeiçoa-
mento dos colaboradores, oferecendo 
treinamento e recursos que contribu-
am para melhoria da Qualidade.

Equipe SINDICARGA in Company: Clessio Bail (Assistente Comercial), Luciana Gomes (Jornalista), Luiz Laprovita (Fotógrafo) e Rodrigo Silvério (Assessor Jurídico)
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ESPAçO
MANTENEDOR

sa atua como posto credenciado do In-
metro, no segmento de Tacógrafos, re-
alizando desde simples manutenção ao 
processo de ensaio metrológico, obri-
gatório a cada dois anos. Também, é 

posto credenciado do INEA, o que con-
fere a atribuição de inspeção de laudo 
de opacidade e atua, ainda, com alte-
ração de características, acessibilidade, 
sinistros de pequena e média monta.

O desejo da tachigrafo, no mer-
cado carioca, é de inovação e 
pioneirismo no que diz res-
peito a integração de serviços 

voltados a frotas de veículos. A empre-

A Tachigrafo tem a disposição equipes 
treinadas para atender interna e exter-
namente os clientes. Através de uma 
política séria de desenvolvimento das 
atividades, tem alcançado um mercado 
cada vez mais efervescente em nossa 

cidade. 
Hoje, a Tachigrafo tem, em sua carteira 
de clientes, empresas de grande expres-
são no Rio de Janeiro e nacionalmente, 
como Julio Simões, Delta, Holcim e Rio-
mix. E no segmento de ônibus, Reden-

tor, Barra e Litoral. Atua, também, junto 
a sindicatos, através de parcerias como 
o SINPRATERJ - Sindicato de Profissio-
nais Autônomos do Transporte Escolar 
do Rio de Janeiro.

Uma nova visão
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A 
partir deste mês, o 
jornal do TRC-RJ, 
TRCL News, deu lugar 
à Revista “EU AMO 
CAMINHÃO”, na qual 

continuarei escrevendo esta coluna, 
o que muito me honra.

Mas o que significa dizer, em letras 
maiúsculas, “EU AMO CAMINHÃO”? 
E o que significa desta convicção 
fundar-se um afetuoso título a 
encabeçar matérias voltadas ao 
setor?

Quando aludimos ao caminhão, 
pensamos inevitavelmente no 
próprio ato de transportar, 
movimento em que homem e veículo 
se confundem para cumprir o 
objetivo de levar a destino certo os 
mais diversos bens e mercadorias.

No transporte de insumos ou 
produtos acabados, no escoamento 
das safras agrícolas, no abastecimento 
da indústria e do comércio, no 
atendimento direto às famílias e 
pessoas, o caminhão pode chegar aos 
mais distantes lugares, circular por 
autopistas ou vias de pequeno porte 
e diferentes solos.

Falar do caminhão é pensar 
no transporte de alimentos, 
vestuários, remédios, todos os 
bens imprescindíveis, além do que 
é proporcionado em termos de 
trabalho, comércio, riqueza, bem-
estar. Vida.

Ao se manifestar amor pelo 
caminhão, expõe-se, de fato, o 
respeito e a dedicação por esta 
essencial atividade econômica, que, 
transcendendo a própria finalidade 
– a de transportar –, propulsiona 
a atividade dos demais setores da 
economia. O mesmo se pode dizer 
com relação aos outros modais de 
transporte, que, limitados aos seus 
próprios leitos ferroviários e rotas 
marítimas ou aéreas, dependem 
do transporte rodoviário para 
transferirem suas cargas entre eles – 
mais uma vez, em cena, o caminhão.

Desde que inventado, o caminhão 
revolucionou a história do transporte. 
Até então, as ferrovias, já com 
cerca de meio século de existência, 
dominavam o transporte de cargas 
em médias e longas distâncias e, para 
a distribuição dos produtos no varejo, 
a partir das estações, recorria-se aos 
veículos de tração animal.

Surgiu, então, o caminhão, um 
veículo singelo e algo rudimentar 
aos olhos de hoje, com o objetivo de 
transportar carga, e não pessoas. Não 
possuía cabine, como a conhecemos. 
Havia apenas um largo assento para 

o motorista, aros de ferro cobriam 
as rodas, e o motor de dois cilindros, 
a gasolina, ficava na traseira. A 
capacidade de carga útil chegava a 
1,5 toneladas. Mais se parecia com 
uma carroça sem tração animal, e a 
resistência natural ao que é novo foi 
sendo vencida pela persistência de 
seus inventores. Pouco mais de uma 
década depois, já se destacava nas 
operações de transporte de carga.

Nos tempos atuais, constatamos 
o indiscutível papel logístico 
desempenhado pelo transporte 
rodoviário de cargas, tendo como 
protagonista principal o caminhão. 
Seu formato, capacidade, conforto 
e tecnologia em quase nada se 
reportam ao início de sua existência. 
Mas sua participação e importância 
para o desenvolvimento da economia 
e da sociedade nos fazem ver, com 
absoluta convicção, que o caminhão 
não decepcionou seus inventores e 
quem acreditou nele.

“EU AMO CAMINHÃO” é, portanto, 
a declaração do implícito, embora 
óbvio, por parte de todos aqueles 
que empunham essa bandeira. Ou 
seja, o orgulho de corajosamente 
atuar num setor estratégico para 
o desenvolvimento da economia 
nacional e para a sustentação da 
vida.

Eduardo F. Rebuzzi
Presidente da FETRANSCARGA
rebuzzi.presidencia@fetranscarga.org.br

“EU AMO 
         CAMINHÃO”






