
Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas em Geral do Estado de São Paulo 
Rua Heróis da FEB, n° 9, 3° andar – Parque Novo Mundo – São Paulo – SP – CEP 02188-040 

(11) 2631 5097 – 2632-4622 – Ramais 222, 223 e 224 

fetrabens@uol.com.br – www.fetrabens.org.br 
Filiado à Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos  

 
 

 

 

Excelentíssimo Senhor 

JOÃO DORIA 
DD. Governador do Estado de São Paulo 
  

 

 

Senhor Governador 
  
 

A FETCESP – Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Pau-

lo, a FTTRESP – Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado de São 

Paulo e a FETRABENS - Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas em Geral do Esta-

do de São Paulo são entidades que representam as empresas e seus motoristas empregados e autônomos 

que dirigem veículos de transporte de carga no Estado de São Paulo. 
 

  
A categoria é composta de trabalhadores abnegados que não mediram esforços e aceitaram o risco de 

continuar exercendo sua atividade durante mais de um ano de pandemia, mantendo o escoamento da 

produção no Estado e o abastecimento de toda a cadeia de produção e consumo, assegurando o abaste-

cimento ao consumidor de bens essenciais como remédios, alimentos e todos os gêneros de primeira 

necessidade, inclusive hospitais e estabelecimentos da saúde. 

 
 
  

Incompreensível o não reconhecimento pelo Governo do Estado de São Paulo da situação de vulnerabi-

lidade e o risco a que o motorista de transporte está submetido, deixando até agora de acolher o pedido 

de inclusão da categoria na lista de prioridade de vacinação, proporcionando indispensável proteção ao 

profissional fundamental para a continuidade de circulação de bens no País e que inclusive leva a vacina 

aos locais de vacinação mas dela não lhe é permitido usufruir. 
  
 
 

Por isso, as entidades em conjunto resolveram reiterar pedido anteriormente encaminhado à Vossa Exce-

lência desde dezembro de 2020, no sentido de priorizar o atendimento e vacinação dos motoristas 

profissionais empregados das empresas de transporte rodoviário de cargas e do motorista autô-

nomo de veículos de carga, fazendo assim justiça com a categoria e reconhecendo a relevância dos 

serviços por eles prestados a toda a sociedade. 

  

 

 

Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência nossos protestos de elevada estima e consideração. 

  
  

Atenciosamente 
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CARLOS PANZAN 
Presidente da FETCESP – Federação das Empresas de Transporte 
de Cargas do Estado de São Paulo 

 
  
 

 
  
VALDIR DE SOUZA PESTANA 
Presidente da FTTRESP – Federação dos Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários do Estado de São Paulo 
  

 

  
  
  

 
 
NORIVAL DE ALMEIDA SILVA 
Presidente da FETRABENS - Federação dos Caminhoneiros Autônomos 
de Cargas em Geral do Estado de São Paulo 
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