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DECLARAÇÃO OFICIAL 

 
 

Em virtude de uma nota distribuída nas redes sociais, tratando da deflagração 

de uma nova greve nacional dos transportadores autônomos, a partir do 

próximo dia 10 de setembro, a FECAMSP assume a posição clara e inequívoca 

de REPUDIAR tal irresponsabilidade e DENUNCIAR com todas as letras essa UDC 

– Brasil, uma entidade fictícia, totalmente desconhecida no meio dos 

transportadores autônomos rodoviários de cargas. 

Quem é essa UDC-Brasil? 

A serviço de quem ela está? 

Surgida do nada, como um perfil Fake qualquer, essa UDC-Brasil, não apresenta, 

porque não tem, o devido Registro no CNPJ, o devido Registro Sindical no MTE, 

o devido Endereço onde possa ser encontrada e não tem, sequer, o Nome do 

indivíduo (i)responsável por ela. 

Entretanto, pode ser encontrada aos montes nos facebooks afora, pois 

“comprou” da Google os tais aceleradores de busca e pesquisa. 

É a notícia ruim e falsa se alastrando mais que fogo no canavial. 

Porém, a cara falsa que expõe nas redes sociais não tem conteúdo, verdade, 

compromisso ou a face de um caminhoneiro que a represente. 

No pretenso comunicado, que se assemelha muito aos panfletos políticos 

apócrifos em épocas de campanha eleitoral, como agora, cita leis, na tentativa 
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de demonstrar “um respaldo e uma autoridade” de que carece. O sujeito, ou 

quadrilha – não sabemos –, ainda tem a ousadia de dizer que “por ser verdade, 

firmamos o presente documento”. Mas não há assinatura! 

Os dias são muito maus e nesses tempos de incertezas, impunidades e 

irresponsabilidades viceja o mau caratismo dos verdadeiros (aí sim) terroristas e 

detratores da pátria. 

Não podemos dar ouvidos a quadrilheiros, particulares e públicos, que teimam 

em usar nossa categoria como bucha de canhão. 

Basta! 

A FECAMSP e todos os Sindicatos de Transportadores Rodoviários Autônomos 

de Cargas e Bens da ela associados dizem NÃO à mais essa aventura criminosa. 

 

Porto Ferreira, 03 de setembro de 2018. 

 

CLAUDINEI NATAL PELEGRINI 

Presidente 


