
DELEGACIA SINDICAL SETCOM – IPORÃ DO OESTE SC

O dia 14 de outubro de 2004 ficou marcado na história de Iporã do Oeste e
região. Foi nesta data que, com o objetivo de descentralizar os serviços e
ficar mais perto do transportador associado, o SETCOM iniciou um projeto
único em Santa Catarina e inaugurou a primeira Delegacia Sindical.

Em 5 de dezembro de 2013 foi inaugurada a sede própria com 390m² de
área costruida com recursos próprios do sindicato, em terreno de  840m² de
área,  cedido via Prefeitura Municipal,  situada na avenida Gustavo Fetter,
saída para Itapiranga.

 Hoje,  a  Delegacia  Sindical  de  Iporã  do Oeste  abrange 11 municípios  e
oferece uma variedade de benefícios ao transportador associado. Dispõe de
consultório odontológico e fisioterapia que prestam atendimentos gratuitos
a todas as pessoas inseridas no setor do transporte e um auditório onde são
realizados,  em  parceria  com  o  SEST  SENAT  de  Concórdia,  cursos  e
treinamentos  de  aperfeiçoamento  e  profissionalização.  Periodicamente  a
delegacia  realiza  jantares  de  confraternização  para  seus  associados  e
convidados,  sempre com o objetivo de mantê-los informado sobre novos
lançamentos e inovações tecnológicas. A Delegacia de Iporã do Oeste está
constantemente fortalecendo a atuação política do SETCOM na sociedade
regional, buscando parcerias e unindo forças para fortalecer o setor.

Todos  os  benefícios  da  matriz  estão  disponíveis  para  os  associados  das
delegacias.

Av. Gustavo Fetter, 1730 A – Centro
CEP 89899-000 – Iporã do Oeste - SC

(49) 3634-2102

delegaciaipora@setcom.org.br



DELEGACIA SINDICAL SETCOM – MARAVILHA SC

O sucesso da primeira descentralização gerou a iniciativa do SETCOM de
encontrar  outra  região  onde  pudesse  ser  implementada  a  segunda
Delegacia.  A cidade de Maravilha escolhida para sediar o projeto que foi
inaugurada  no  dia  6  de  outubro  de  2005.  O  objetivo  não  foi  apenas
descentralizar os serviços, mas sim unir forças, para fortalecer ainda mais o
setor de transportes e assim obter novas conquistas. 

No dia 04 de novembro de 2009 foi inaugurado o consultório odontológico
junto às instalações do sindicato.

Em  Maravilha,  os  transportadores  associados  contam  com  atendimento
odontológico gratuito, Câmara de Conciliação Prévia, auditório para cursos
profissionalizantes  e  de  aperfeiçoamento,  além  de  outros  benefícios
descritos no site. A Delegacia de Maravilha presa pela determinação, pela
coragem  e  pela  vontade.  Vontade  de  oportunizar  aos  empresários  e
trabalhadores  do transporte  condições de trabalho mais  justas  e dignas.
Benefícios idênticos aos da matriz também são oferecidos.  Determinação
para colocar os interesses coletivos acima dos interesses individuais.

Avenida Anita Garibaldi 110 – Centro
CEP 89874-000 – Maravilha - SC

(49) 3664-4601

delegaciamaravilha@setcom.org.br



DELEGACIA SINDICAL SETCOM – DIONÍSIO CERQUEIRA SC

Dionísio Cerqueira foi o terceiro município da base do SETCOM a receber
mais uma Delegacia Sindical. Sabedores das dificuldades encontradas pela
região,  especialmente  no  que  diz  respeito  à  liberação  das  Cargas  nas
Fronteiras e o alto custo pago pelas empresas de Transporte, bem como,
dos embarcadores, devido a atrasos nas entregas e desperdícios de cargas,
o SETCOM inaugurou em 11 de agosto de 2006, a Delegacia de Dionísio
Cerqueira. O propósito inicial não foi somente de amenizar os problemas
aduaneiros,  mas  sim  oportunizar  melhorias  aos  transportadores  que
dependem da Aduana, reforçar o setor e agregar novos sócios na tríplice
fronteira  (Santa  Catarina,  Paraná  e  Argentina).  Atualmente  a  Delegacia
atende  11  municípios,  oferece  cursos  de  aperfeiçoamento  e
profissionalização  aos  trabalhadores  do  setor,  além  de  todos  os  outros
benefícios encontrados na matriz.

Em 07 de novembro de 2011 foi inaugurada a nova sede junto com o SEST
SENAT,  oferecendo  atendimento  odontológico,  e  um amplo  espaço  para
melhor atender os profissionais do transporte e seus familiares, ao lado da
Aduana Cargas.

Rua Mário Cláudio Turra, 401 - Sentido Aduana Cargas
CEP 89950-000 - Dionísio Cerqueira - SC

(49) 3644-4150
delegaciadionisio@setcom.org.br


