
Completando 30 anos de fundação e voltado ao trabalho da represen-
tatividade das empresas de transporte, o Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas e Logística de São José do Rio Preto e Região 
une a experiente trajetória a conceitos inovadores em ações. Com 
nova sede própria, em duas salas no 11º andar do Navarro Building 
- de fácil acesso, na zona sul, próximo de duas importante rodovias, 
a W. Luiz e a BR-153, no valorizado centro comercial e de prestação 
de serviços; também próximo de dois shoppings, centros atacadistas, 
dos fóruns da Justiça Estadual, do Trabalho e Federal, além das sedes 
regionais da Secretaria da Fazenda e da Receita Federal, Prefeitura e 
Câmara Municipal. Instalações modernas e equipadas permitem ao 
SETCARP cumprir a missão de entidade sindical patronal, com o 
objetivo de otimizar o cumprimento da defesa dos interesses das em-
presas e dos empresários, em fomentar mecanismos de soluções dos 
problemas comuns e para expansão de melhorias no transporte do 
modal rodoviário.
Ao longo de sua trajetória, o SETCARP contou com quatro dinâmi-
cas gestões, comandadas pelos empresários Kagio Miura, Jair Nardo, 
José Luís Appoloni Neto e Libério Folchini Junior.
Histórico da presidência: 
Libério Folchini (1988-1991): Apesar de breve a gestão do presidente 
Libério Folchini, foi de grande importância. Afinal, a entidade passou 
de ASSOCICARP para SETCARP, ou seja, de uma Associação para 
Sindicato, com poderes legais de representação da categoria e de re-
lações intersindicais, mostrando seus primeiros traços de crescimento 
efetivo e maior representatividade do setor.
José Luís Appoloni Neto (1992-1998): Assumindo a presidência em 
um momento difícil no campo das relações e negociações sindicais e 
trabalhistas, conseguiu normalizar os conflitos com o Sindicato dos 
Condutores depois de muito tempo. Uma gestão idealista apoiou a 
expansão da FETCESP - Federação das Empresas de Transporte de 
Cargas do Estado de São Paulo - e a maior conquista do mandato foi 
a instalação da unidade do SEST/SENAT em São José do Rio Preto; 
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uma grande luta que demandou relações políticas com a prefeitura, 
que doou o terreno, e, no final do seu mandato, aconteceu a inaugu-
ração do CAPIT.
Jair Nardo (2000-2005):  Durante os dois mandatos do presidente Jair 
Nardo, o SETCARP atuou de forma dinâmica, criando as comissões 
internas e expandindo a participação dos associados nos estudos para 
valorização do frete, com a comissão da carga fracionada, viabilizan-
do, financeiramente, o SETCARP, e com a aquisição da sede pró-
pria. Também no quesito inovação, o encontro de final de ano dos 
empresários do setor, abrindo para a participação dos fornecedores 
e com parcerias, instituiu o caráter beneficente dos eventos de final 
de ano. Merecidamente recebeu a homenagem com a Medalha do 
Mérito Adalberto Panzan, categoria Empresário do TRC, em 2001, e 
a Medalha do Mérito do Transporte NTC, em 2005.
Kagio Miura (2006-2008) (2009-2011) (2012-2014) (2015-2017) 
(2018-2020): Destaca-se pela ousadia nas relações sindicais e tra-
balhistas, em que atua com grande participação, também com a im-
plantação de uma nova mentalidade de integração dos associados na 
entidade - dinamizando os trabalhos das comissões internas, além de 
inovar o já tradicional encontro beneficente de final de ano, e atuar, di-
retamente, com as entidades beneficiadas para saber das necessidades 
mais urgentes, além de doar os equipamentos e materiais para me-
lhor eficiência das assistidas. Kagio tem dedicação total ao Sindicato, 
participando de todos os eventos promovidos pelo setor, em todas as 
esferas, do Estadual para o Nacional. O presidente também recebeu 
grande homenagem das lideranças Sindicais do Estado de São Paulo, 
ao ser agraciado com a Medalha do Mérito Adalberto Panzan, cate-
goria Empresário do TRC em 2005, e a Medalha do Mérito do Trans-
porte NTC em 2019. 
Incentivador do SEST-SENAT da unidade regional de São José do 
Rio Preto. Também está sendo homenageado por esta Entidade que 
aprovou seu nome para as instalações da unidade do SEST-SENAT 
de Votuporanga a ser brevemente inaugurada.
Mandato da diretoria do SETCARP 2018-2020: Kagio Miura, José 
Oswaldo Lopes, Ezio Macedo Veronese Junior, José Rodrigues Sal-
gueiro Filho, Valdir Alves, Alexandre Dodorico, Wilson Amaro de 
Lima Junior, Miguel Damaris Carretero Turati, Adelmo Flávio Girot-
ti, Leonelo Natalino Pavan, José Domingos Cocenzo, Paulo Augusto 
Ribeiro Araujo, Antonio Rafael Condi, Pedro Locateli Garcia, Danilo 
de Moura, Luis Roberto Martineli, Emilio Quatti Neto e Jose Renato 
Maluf Cocenzo. 
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