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O ano de 2013 foi de muito trabalho para as entidades sindicais do 
transporte rodoviário de cargas. Estivemos envolvidos na busca pelo 
aperfeiçoamento da Lei 12.619/2012, que regulamenta a profissão 
de motorista, com regras sobre jornada de trabalho e tempo de 
direção. Podemos dizer que avançamos muito neste tema, com 
um maior entendimento da sociedade, dos parlamentares e do 
governo sobre as dificuldades das empresas nas mudanças de suas 
operações logísticas.  A grande expectativa é que nos próximos 
meses tenhamos boas novidades para o mercado. 
O ano de 2014 se inicia com a entrada em vigor da desoneração da 
folha de pagamento das empresas de transportes que passarão a 
recolher 1% sobre o faturamento ao invés de 20% sobre a folha de 
pagamento.  A desoneração da folha de pagamento no transporte 
é uma conquista das entidades sindicais. A expectativa é que a 
nova sistemática da contribuição, que beneficia alguns setores, 
aumente os investimentos e a demanda por transporte de cargas. 
Agora fechamos o ano com as discussões sobre a renovação a frota 
de caminhões e sucateamento dos veículos velhos. Caminhamos 
para um importante desfecho neste grande projeto que inclui 
vários setores da economia, como as entidades do transporte, 
das montadoras de veículos e fabricantes de peças e implementos 
entre outros. O governo federal demonstra interesse nas nossas 

propostas e os estudos avançam rapidamente.
Verificarmos também a evolução dos processos de concessões 
das rodovias federais que agora, após alguns ajustes nos editais, 
atraem interesse de investimentos de importantes grupos. O setor 
e a sociedade precisam de infraestrutura de transportes para o 
crescimento da economia brasileira.
Por tudo isso, as expectativas para 2014 são as melhores possíveis, 
especialmente com o nosso sistema de representação que está 
cada vez atuante e participativo  nas discussões que envolvem o 
transporte rodoviário de cargas. 
Um excelente 2014 a todos!! 
 
Flávio Benatti, 
Presidente da FETCESP
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As Unidades Sest Senat no Estado de São Paulo recebem  
inscrições para o curso destinado aos motoristas que transportam 
cargas indivisíveis. O candidato precisa ter Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) expedida no Estado de São Paulo, conforme 
previsto na Resolução nº 168/2004 do Conselho Nacional de 
Trânsito,  alterada pelas Resoluções nº 285/20084 e 455/2013. 
Os motoristas devem atender os seguintes pré-requisitos: maior 
de 21 anos; CNH expedida e/ou registrada no Estado de São 
Paulo; não estar com a CNH suspensa ou cassada; estar 

com a CNH dentro da validade; categorias C, D ou E. Para se 
inscrever é necessário apresentar os seguintes documentos: 
cópia da CNH em folha A4 (ampliada em 130%); uma foto 
2x2 atualizada e colorida; original do prontuário de habilitação 
para fins de Direito; original da certidão negativa de Distribuição 
Criminal relativa aos crimes de homicídio, roubo, corrupção de 
menores e estupro. O curso tem duração de 50 horas. Após sua 
conclusão, o Detran-SP incluirá o curso na CNH com  validade 
de cinco anos. Mais informações nas Unidades do Sest Senat.

A Unidade Parque Novo Mundo realizou, em dezembro, 
importantes ações educativas para conscientização dos 
trabalhadores e visitantes. No Dia Mundial do Combate a AIDS, 
em 2 de dezembro, a médica Carina Lordello Dietrich realizou 
palestra de conscientização para a prevenção da doença. Também 

foram distribuídos preservativos. No Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência, em 3 dezembro, a fisioterapeuta Aline Simão 
Helou, fez duas palestras esclarecedoras. Para marcar o Dia dos 
Direitos Humanos, em 10 de dezembro, foi realizada palestra com 
a participação da psicóloga Kátia Figueiredo, da ONG NCCV.

Enquanto não são divulgados os novos temas do Ciclo de 
Palestras para 2014, a Unidade Parque Novo Mundo realizará 
nas empresas os seguintes temas: Violência Doméstica; 
Noções Básicas de Educação Financeira; A Combinação 

Álcool, Drogas e o Trânsito; Doenças Endêmicas; Segurança, 
Meio Ambiente e Saúde (SMS); Mobilidade Urbana; Direção 
Defensiva; Fidelização de Clientes. Mais informações com 
Solange: telefone (11) 2207-8840 ramal 806.

Unidade Parque Novo Mundo | SEST SENAT

INSCRIÇÕES ABERTAS NO CURSO PARA MOTORISTA 
DE CARGAS INDIVISÍVEIS

PALESTRAS EDUCATIVAS CONSCIENTIZAM 
TRABALHADORES

UNIDADE REALIZA PALESTRAS NAS EMPRESAS

• Operador de Empilhadeira (24h): 16 a 
23/1 (segunda a sexta-feiras), das 18h 
às 22h. 
• Curso Especial de Treinamento e 
Orientação para Motorista de Táxi (32): 
14 a 17/1 (terça a sexta-feiras), das 8h às 
17h; de 18 a 26/1  (sábados e domingos), 
das 8h às 17h; de 20 a 30/1 (segunda a 
sexta-feira), das 17h às 22h.
• Motorista Batedor (50h): 20 a 24/1 
(segunda a sexta-feiras), das 7h às 17h.
• Condutores e Auxiliares no Transporte 
Escolar de Crianças com Deficiência e 
Mobilidade Reduzida (16h): dias 25 e 
26/1 (sábado e domingo), das 8h às 17.
• Especializado Motofretista (30h): de 20 
a 17/1 (segunda a sexta-feiras), das 18h 
às 22h50 (matrículas até 13/1).
• Atualização Transporte de Emergência 
(16h): 11 a 26/1 (segunda a quinta-feiras), 

das18h20 às 22h (matrícula até 6/1).
• Movimentação de Transporte de 
Produtos Perigosos – Mopp (50h): 11 
a 26/1 (sábados e domingos), das 8h 
às 17h30 (matrícula até 6/1); de 13 a 
20/1 (segunda a sexta-feiras), das 8h 
às 17h30 (matrícula até 6/1).
• Transporte Coletivo de Passageiros 
(50h): 11 a 26/1 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h30 (matrícula até 6/1); 
de 24 a 29/1 (segunda a sexta-feiras), 
das 18h às 22h30 (matrícula até 14/1).
• Transporte de Emergência (50h): 11 
a 26/1  (sábados e domingos), das 8h 
às 17h30 (matrícula até 6/1).
• Transporte de Escolar (50h): 11 a 26/1  
(sábados e domingos), das 8h às 17h30 
(matrícula até 6/1).
• Atualização do Transporte de Produtos 
Perigosos – Mopp (16h): 11 e 12/1 

(sábado e domingo), das 8hàs 16h20 
(matricula até 6/1); dias 30 e 31/1 
(quinta e sexta-feiras), das 8h às 16h20 
(matrícula até 6/1). 
• Atualização Transporte Coletivo de 
Passageiros (16h): 14 a 17/1 (terça a 
sexta-feiras), das 17h às 22 h (matricula 
até 7/1); dias 30 e 31/1 (quinta e sexta-
feiras), das 8h às 16h20 (matrícula 
até 6/1). 
• Atualização Transporte de Escolares 
(16h): 7 e 8/1 (terça a sexta-feiras)  das 
18h20 às 22h (matrícula até 26/12).
• Atualização Transporte Emergência 
(16): 14 a 17/1 (terça a sexta-feiras), das 
17h às 22 h (matricula até 7/1).

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS – JANEIRO/2014

Informações e inscrições: (11) 2207-8840;
cursosnovomundo@sestsenat.org.br
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Intensificar o treinamento para a formação e especialização 
dos motoristas de caminhões e ônibus é uma das principais 
metas na área de desenvolvimento profissional do Sest 
Senat no País. Para atingir este objetivo importantes e 
pontuais ações serão desenvolvidas. No estado de São 
Paulo várias Unidades receberão caminhões para as aulas 
práticas, disse o presidente do Conselho Regional, Flávio 
Benatti, durante reunião realizada com os conselheiros no 
último dia 13 de dezembro. “O setor de cargas registra 
falta de mais de 120 mil motoristas e vamos atuar para 
reduzir este número e assim oferecer novas oportunidades 
para os trabalhadores”, disse. 
Outra ação para viabilizar este grande projeto de 
formação e especialização dos motoristas é a utilização 
de simuladores de caminhões para aulas práticas que 
serão instalados em diversas Unidades. Também está 
em andamento um outro projeto do Conselho Nacional, 
informou Benatti, que é atender jovens carentes na 
formação completa de motorista através do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego do 
governo federal (Pronatec).

Parcerias
A supervisora do Conselho Regional, Sandra Caravieri, 
destacou que as Unidades no Estado de São Paulo tem 
importante parceria com o Governo do Estado para treinar 
profissionais para o setor. “Participamos do Programa 
Via Rápida para atender 8.070 pessoas nos cursos de 
Capacitação para Motoristas de Carga e de Passageiros, 
Operador de Empilhadeira e Logística Básica”, disse. Para 
2014 serão atendidos 9.830 alunos nestes mesmos cursos. 
Outra novidade envolve a realização de uma turma piloto 
no Sest Senat para formação de motoristas com Carteira 
Nacional de Habilitação Categoria D para Categoria E. 

Ainda na área de desenvolvimento profissional as 
Unidades estiverem voltadas na oferta de treinamentos de 
especialização aos motofretistas e mototáxistas. Através 
da parceria com o Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran) foram treinados cerca de 30 mil profissionais 
em todo o Estado de São Paulo, nos últimos dois anos.
Através do Pronatec, o Sest Senat São Paulo treinou 
cerca de 7 mil pessoas em diversos cursos como Auxiliar 
de Recursos Humanos e Arrumação/Conferência de 
Cargas, entre outros. Para 2014 serão destinadas 20.483 
vagas para as Unidades no Estado de São Paulo. A 
expectativa é da introdução de treinamento voltado aos 
motoristas. 
Com o objetivo de ampliar o atendimento no Estado de 
São Paulo novas Unidades serão instaladas. No momento 
estão em fase de projetos a construção de Unidades nas 
cidades de Assis, Porto Ferreira, Limeira, Guarujá, São 
Bernardo do Campo e Votuporanga.

Serviços
Além da reconhecida grade de treinamentos do Sest 
Senat, as Unidades desenvolvem ações voltadas a 
saúde do trabalhador e seus dependentes. Em diversas 
localidades são oferecidos atendimentos odontológicos 
e serviços de fisioterapia e psicologia. 
Durante o ano as Unidades promoveram ações educativas 
e de conscientização de vários temas nas áreas da saúde, 
meio ambiente e segurança no trânsito entre outros. No 
campo do entretenimento e cultura as Unidade também 
estiveram oferecendo diversas atividades como canto coral, 
oficinas, teatro e futebol socity, entre outras que reuniram 
trabalhadores e familiares. “O grande objetivo destas ações é 
melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores em ambientes 
descontraídos e infraestrutura adequada como oferecem 
nossas Unidades”, comentou Benatti. 

SEST SENAT SÃO PAULO ATUA NA ESPECIALIZAÇÃO 
DE MOTORISTAS

FETCESP em Destaque | Conselho Regional

Pista para treinamentos na Unidade Vila Jaguara

Especialização de motoristas na Unidade ABC com aulas práticas

Fotos: D
ivulgação
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Empresários, lideranças e fornecedores do setor participaram 
do evento que encerrou as comemorações de 50 anos da 
Associação Nacional de Transporte de Carga e Logística 
(NTC&Logística), realizado no último dia 3 de dezembro, no 
HSBC, em São Paulo/SP.
Na festa bastante concorrida foi realizada a transmissão 
simbólica da presidência da Associação de Flávio Benatti, que 
ocupa o cargo desde 2008, para José Hélio Fernandes, vice-
presidência há 12 anos. A nova diretoria tomará posse em 1º 
de janeiro de 2014 para um mandato de três anos. 
O presidente da NTC&Logistica, Flávio Benatti, lembrou do 
intenso trabalho realizado pela entidade desde a sua fundação. 
“A NTC nasceu da carência do setor de uma entidade que o 
organizasse, que pudesse lutar pelos problemas e necessidades 
do TRC. Meia década depois vemos quantas conquistas já foram 
alcançadas”, comentou Benatti.
Benatti agradeceu ao senador e presidente da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT), Clésio Andrade, por todo o 
trabalho voltado ao setor. “O senador Clésio Andrade nunca 
se recusou em defender questões do empresariado do TRC 
durante sua atuação na CNT ou no Senado Federal, realizando 
um trabalho primoroso junto ao governo”, disse.
Sobre a sua gestão na NTC, Benatti destacou algumas recentes 
conquistas. “A segurança jurídica para os empresários do setor 
mediante legislação que estabelece marcos regulatórios da 

atividade de transporte; a legislação que cria disciplinamento 
próprio nas relações de trabalho das empresas com os 
empregados motoristas observando as peculiaridades da 
atividade; e ainda a legislação que estabelece a desoneração 
da folha de pagamento, são alguns avanços”, disse.
Outro aspecto apontado por Benatti foi a consolidação da NTC 
como entidade nacional de representação dos empresários do 
transporte rodoviário de cargas. “Tivemos presença marcante 
em todo o território nacional, discutindo e orientando sobre 
os grandes temas e principalmente em Brasília atuando 
junto aos órgãos federais em defesa das nossas bandeiras e 
reivindicações”.
A criação da ComJovem nacional foi outro fato marcante na 
gestão de Flávio Benatti. “Trazemos para dentro da entidade 
jovens empresários, os futuros dirigentes das nossas empresas e 
entidades, os quais, superam barreiras, com o dinamismo próprio 
da juventude, idealismo e imensa vontade de intervir e ajudar 
a construir a história do TRC. Em pouco tempo a Comjovem 
conseguiu alargar os horizontes de atuação da NTC promovendo 
verdadeira integração nacional com reuniões pelo interior do país 
e realização de concorridos encontros nacionais”, comentou.
Com relação a sua atuação Benatti disse: “Continuarei 
participando de todas as nossas lutas como presidente da 
FETCESP e contribuindo com o setor, através da presidência 
da seção de cargas da CNT”.

FETCESP em Destaque | Premiação

EVENTO ENCERRA AS COMEMORAÇÕES DE 50 ANOS 
DA NTC&LOGÍSTICA

Evento concorrido com a presença de empresários, lideranças e fornecedores do setor
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José Hélio Fernandes, presidente eleito para o triênio 2014- 2016, com Flávio Benatti, presidente da NTC&Logística

Fotos: D
ivulgação

No momento da transferência do cargo para José Hélio Fernandes, 
Benatti afirmou não ter dúvida da capacidade de seu sucessor, 
que se dedica há anos à NTC e ao setor. 
Bastante emocionado Benatti recebeu homenagens dos presidentes 
das 10 Federações do TRC, do Sindicato das Empresas do 
Transporte de Cargas do Estado do Espírito Santo, do Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas de São José do Rio Preto 
e Região e da Transportadora Veronesi.

Presidente eleito
O presidente eleito da NTC Logística, José Hélio Fernandes 
elogiou o trabalho de Benatti. “Presidir a NTC é uma honra e 
um privilégio. Suceder ao Flávio, uma grande responsabilidade”. 
Para sua gestão na Associação Nacional Fernandes fez questão 
de destacar algumas propostas. “Um novo diálogo com a 
sociedade e com o mercado para um melhor conhecimento da 
realidade vivida do nosso setor, será um dos objetivos centrais 
da NTC no próximo triênio Mas preciso dizer que a meta-síntese 
da gestão que terá início em janeiro próximo é a melhoria das 
margens das empresas de transporte e logística. As empresas 
precisam ter lucro para continuar gerando empregos de qualidade 
e para continuar investindo. Os temas que compõem a agenda 
permanente do nosso setor, como infraestrutura, renovação de 
frota, formação de novos motoristas, roubo de cargas etc. não 
sofrerão qualquer solução de continuidade”. 
A banda Roupa Nova, fenômeno da música brasileira, aninou o 
evento com suas canções de sucesso.

Prêmio Fornecedores
No evento foram anunciados os vencedores do XVI Prêmio 
Fornecedores do Transporte NTC. A pesquisa que apontou os 
nomes das empresas foi realizada pela Datafolha durante a 19ª 
Fenatran, no final de outubro deste ano. 
As empresas ganhadoras da premiação foram as seguintes: 
Fornecedor do Ano - Petrobras Distribuidora; 
Montadora de Caminhões Pesados – Volvo; 
Rastreador Eletrônico – Sascar;

Montadora de Veículos Utilitários – Volkswagen; 
Montadora de Caminhões Médios e Semipesados - Mercedes-Benz; 
Fabricante de Carrocerias ou Implementos – Randon; 
Rede Distribuidora de Combustível – Petrobras; 
Fabricante de Pneus – Michelin;
Fabricante de Banda de Rodagem e Tecnologia para Recuperação 
de Pneus - Bridgestone Bandagem;
Corretora de Seguros de Carga – Pamcary;
Óleo Lubrificante - Lubrax Petrobras; 
Montadora de Veículos Semileves e Leves – Volkswagen;
Concessionária de Rodovias - CCR AutoBAn.

Integrantes da diretoria da NTC&Logística para o 
triênio 2014/2017
A diretoria da NTC&Logística, eleita no último dia 21 de novembro, 
para um mandato de três anos, de 2014 a 2017, está constituída 
pelos seguintes empresários.
Presidente: José Hélio Fernandes; 
Vice-Presidente: Urubatan Helou
Vice-Presidente de Transporte: Vander Francisco Costa
Vice-Presidente de Logística: Antonio de Oliveira Ferreira
Diretor Financeiro: Francisco Pelucio
Diretor: Romeu Natal Panzan
Diretor: Antonio Pereira de Siqueira
Diretor: Irani Bertolini

Conselho Fiscal:  Oswaldo Dias de Castro; Antonio Luiz 
Leite; José Antonio Fiorot; Jacinto Souza dos Santos Júnior e 
Baldomero Taques Neto

Conselho Superior - Membros Efetivos: Roberto Mira; 
Antonio Pereira de Siqueira; Adriano Lima Depentor; Antonio 
de Oliveira Ferreira; Altamir Filadelfi Cabral; Baldomero Taques 
Neto; Celso Rodrigues Salgueiro Filho e Paulo Afonso Rodrigues 
da Silva Lustosa. Membros Suplentes: Henrique Zuppardo; 
José Maria Gomes; Ana Carolina Ferreira Jarrouge e Olavo 
Erineu Braido.
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FETCESP em Destaque | Empresas

TALOG
A TALOG acaba de investir R$ 500 mil na aquisição da 
ferramenta WMS (Warehouse Management System) da 
Store Automação para suportar sua operação logística. 
Entre os principais benefícios agregados pelo novo sistema, 
a otimização dos processos e melhor ocupação espacial 
são pontos de destaque. "Com o WMS, todo o processo da 
TALOG fica mais inteligente e flexível. Conseguimos inserir 
diferentes informações e regras quanto ao produto, demanda 
e cliente, criando um fluxo inteligente para cada tipo de carga; 
as de maior rotatividade, por exemplo, passam a ficar  mais 
próximas das bancadas de check-out e das docas, optando-
se por um picking fixo ou dinâmico, conforme a situação. A 
partir de características de cada carga - tipo  de produto/ 
demanda/ tática e, respeitando-se as especificações de cada 
item, podemos também direcionar de forma mais funcional 
e inteligente de sua armazenagem em nossos Centros de 
Distribuição, onde a carga passa a ter endereços precisos 

que orientam a rotina dos operadores e reduz o tempo de uso 
das empilhadeiras", explica Marcel Favoretto, diretor da Talog.

Jamef
A Jamef Encomendas Urgentes celebra a chegada de 2014 com 
a campanha “2014 é Brasil”. O tema ressalta o orgulho de ser 
brasileiro e a expectativa para o maior evento mundial de futebol, a 
Copa do Mundo. Além disso, a nova campanha enaltece a alegria e 
a brasilidade das pessoas que fazem parte do dia-a-dia da Jamef, 
sejam clientes ou os colaboradores que têm o compromisso de 
levar sempre o melhor serviço de transporte para todo o Brasil.
Para implementar a ideia, várias carretas serão adesivadas com 
o tema,  assim como todo o material de comunicação deste final 
de 2013. “Este é um ano especial para nós brasileiros. Depois de 
mais de 60 anos teremos a chance de ter novamente em nosso 
país a realização do maior evento do esporte que é uma paixão de 
milhões. Por isso, acreditamos que em 2014 será o ano do Brasil”, 
afirma Paulo Nogueirão, diretor comercial da Jamef.

Contribuição Sindical 
Tabelas vigentes a partir de 1º de janeiro de 2014

TABELA I
Para os agentes ou autônomos do setor de transporte, não organizados em empresa (item II do art. 580 da CLT, alterado pela 
Lei 7.047 de 01 de dezembro de 1982), considerando os centavos, na forma do Decreto-lei nº 2.284/86. 30% de R$ 287,69.
Contribuição devida = R$ 86,31

TABELA II
Para os empregadores e agentes do setor de transporte organizados em firmas ou empresas e para as entidades ou instituições 
com capital arbitrado (item III alterado pela Lei nº 7.047 de 01 de dezembro de 1982 e §§ 3º, 4º e 5º do art. 580 da CLT).
VALOR BASE: R$ 287,69

NOTAS
1. As firmas ou empresas e as entidades ou instituições cujo capital social seja igual ou inferior a R$ 21.576,75, estão obrigadas 
ao recolhimento da Contribuição Sindical mínima de R$ 172,61, de acordo com o disposto no § 3º do art. 580 da CLT (alterado 
pela Lei nº 7.047 de 01 de dezembro de 1982);
2. As firmas ou empresas com capital social superior a R$ 230.152.000,01, recolherão a Contribuição Sindical máxima de R$ 
81.243,65, na forma do disposto no § 3º do art. 580 da CLT (alterado pela Lei nº 7.047 de 01 de dezembro de 1982);
3. Data de recolhimento:  Empregadores: 31 de janeiro de 2014; Autônomos: 28 de fevereiro de 2014;
- Para os que venham a estabelecer-se após os meses acima, a Contribuição Sindical será recolhida na ocasião em que requeiram 
às repartições o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade;
4. O recolhimento efetuado fora do prazo será acrescido das cominações previstas no art. 600 da CLT.
Fonte: Confederação Nacional do Transporte (CNT)

Linha
01
02
03
04
05
06

Alíquota %
Contr. Mínima

0,8%
0,2%
0,1%

0,02%
Contr. Máxima

Parcela a adicionar (R$)
172,61

-
258,92
690,45

35.213,25
81.243,65

Classe de capital social (em R$)
de 0,01 a 21.576,75

de 21.576,76 a 43.153,50
de 43.153,51 a 431.535,00

de 431.535,01 a 43.153.500,00
de 43.153.500,01 a 230.152.000,00

de 230.152.000,01 em diante
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O Sest Senat de Vila Jaguara reuniu grande público durante a 
Primeira Mostra de Teatro Amador, integrada pelos participantes 
das oficinas desenvolvidas no segundo semestre deste ano. 
No dia 24 de novembro foram encenadas as peças Benjamin 
tem que trabalhar, O circo das profissões, Balada de uma vida, 
Sexta-feira à noite, Pão e circo no país da palhaçada e A casa 
de Dona Venância. Nesta data circularam pela Unidade mais de 
800 pessoas. As peças foram apresentadas pelos grupos CCA 
Criança Feliz; Casa Clamor; Terceira Idade- Cara e Coragem e o 
Núcleo Mole da Cia de Arte Atores de Anga. 

No dia 1º de dezembro subiram ao palco os grupos do projeto CCA 
Criança Crescendo Cidadã, de Terceira Idade do Cara e Coragem, 
Adulto do Núcleo Mole da Companhia de Artes e Atores de Anga. 
Foram apresentadas as peças A Bela e a Fera; João e Maria; Romeu 
e Julieta; Sexta-feira à noite; Pão e circo no país da palhaçada e A 
casa de Dona Venância. Participaram da atividade mais de 1.600 
pessoas. Na ocasião foi divulgada a continuidade da oficina em 
2014 com abertura de vagas para novos alunos. Mais informações 
com a coordenadora Maria da Luz: e-mail luz@sestsenat.org.br ; 
telefone (11) 362301304.

Alunos das Turmas de Mecânico de Manutenção de Veículos 
Automotores a Diesel do Programa Jovem Aprendiz da Unidade 
Vila Jaguara apresentaram seus Trabalhos de Conclusão de 
Curso no último dia 12 de novembro.As apresentações 
foram organizadas de acordo com os temas escolhidos 
pelos alunos, com destaques para as partes importantes 
de um veículo a diesel. No último dia 17 de dezembro os 
Jovens Aprendizes do Curso de Assistente Administrativo em 
Transporte também fizeram suas apresentações. Nos últimos 

meses todos estavam empenhados na finalização dos TCC’s 
e ansiosos para mostrar o que aprenderam durante o ano. 
Participaram do evento tutores, professores e coordenadores 
do Programa. A diretora da Unidade, Francisca Biagioni, 
observou que ao final do evento os alunos ficaram com a 
sensação de missão cumprida, após um longo ano de muita 
dedicação. “A equipe da Unidade Vila Jaguara fica orgulhosa 
em contribuir na formação e qualificação profissional destes 
jovens para o mercado de trabalho”, disse. 

Unidade Vila Jaguara | SEST SENAT

SUCESSO NA PRIMEIRA MOSTRA DE TEATRO AMADOR DA VILA JAGUARA

APRESENTAÇÃO DE TCC DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

• Atende – Van (8h): 9/11.

• Capacitação para Motoristas de Táxi 
(32h): final de semana – 4 a 12/1. 

• Curso Especializado para Motofrete 
(30h): turmas a noite e finais de semana.
• Formação de Cargas Indivisíveis: final 
de semana - 4 1 19/1; semanal diurno - 
13 a 17/1. 

• Formação de Condutores de Veículo de 
Emergência (50h): final semana - 11/1 
a 2/2.

• Formação de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos - Mopp (50h): final de 
semana - 4 a 19/1.

• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (50h): semanal 
noturno - 13 a 28/1.

• Formação de Condutores de Veículos de 
Passageiros: Final de semana – 4 a 19/1.

• Programa Olho Vivo na Estrada - Abiquim 
(6h): a combinar. 
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 

Produtos Perigosos - Mopp (16h): semanal 
noturno - 6 a 21/1.

• Reciclagem de Condutores de Veículo 
de Transporte de Escolares (16h): semanal 
noturno – 20 a 23/1.

• Reciclagem de Condutores de Veículo 
de Transporte de Passageiros (16h): final 
de semana – 6 a 9/1.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS – JANEIRO/2014

Informações e inscrições: telefones 
(11) 3623-1300 /1301 e 1302.

Peças de teatro atraem grande público a Unidade Vila Jaguara

Fotos: D
ivulgação
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- Quatro viaturas móveis no Estado de São Paulo

 - Aferição veicular com o aparelho opacímetro

- Selo Despoluir para os veículos aprovados   

- Orientação de técnicos especializados

- Atendimento nas empresas

- Visita com hora marcada

- Reconhecido para o Sassmaq (Sistema de Avaliação 

de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade).

Controle da emissão de poluentes da frota 
de veículos das empresas de transporte 
rodoviário de cargas

Mais informações em São Paulo
Telefone (11) 2632-1022 
E-mail tecnico@fetcesp.com.br

COORDENAÇÃO NACIONAL
CNT (Confederação Nacional 
do Transporte)  
SEST SENAT
DESPOLUIR NO TRC EM SP
COORDENAÇÃO: FETCESP
Sindicatos envolvidos
SETRANS (ABCD)
SETCARP (São José do Rio Preto)
SINDICAMP (Campinas)
 

PARTICIPE DO
PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE
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Já pensou se uma das maiores instituições � nanceiras do País oferecesse um 
atendimento personalizado para a sua empresa? No Sicredi é assim. Aqui sua 
empresa é associada e conta com soluções � nanceiras adequadas às suas 
necessidades. E isso com a força de uma instituição � nanceira cooperativa presente 
em 10 estados brasileiros, que movimenta R$ 28 bilhões em ativos e cresce 25% 
ao ano. Um parceiro de porte, cooperando para a sua empresa crescer. Porque o 
Sicredi sabe que isso também gera emprego e renda e ajuda a desenvolver toda a 
comunidade. Venha para o Sicredi.

Cooperativa Sicredi FETCOOPCooperativa Sicredi FETCOOP - UA 
Palácio TRC: Rua Orlando Monteiro, 01 - Palácio TRC: Rua Orlando Monteiro, 01 - 
Vila Maria - São Paulo/SP - Fone 11 2632-Vila Maria - São Paulo/SP - Fone 11 2632-
1004 / UA Santos: Rua Vasconcelos Tavares, 1004 / UA Santos: Rua Vasconcelos Tavares, 
10 - Centro - Santos/SP - Fone 13 3219-10 - Centro - Santos/SP - Fone 13 3219-
4077.

Até mesmo a vida da sua empresa.

sicredi.com.br
gentequecooperacresce.com.br

• Pagamentos • Investimentos
• Cobrança • Crédito • Câmbio
• Seguros • Consórcios

Sicrediempresas
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