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Santos - SINDISAN

São Caetano do Sul - SETRANS/ABC

São Paulo - SETCESP

Sorocaba - SETCARSO

São José dos Campos - SINDIVAPA

Campinas - SINDICAMP

Piracicaba - SINDETRAP

Bauru - SINDBRU

Araraquara - SETCAR

Porto Ferreira - SINDECAR

Birigui - SETCATA

Presidente Prudente - SETCAPP

São José do Rio Preto - SETCARP

Ribeirão Preto - SINDETRANS

Unidos para o desenvolvimento 
do Estado de São Paulo e do Brasil
Na estrada do crescimento, a FETCESP une os 15 Sindicatos 

das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas do 

Estado de São Paulo em busca do desenvolvimento 

econômico regional, estadual e nacional.

www.fetcesp.com.br
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Estamos terminando mais um ano no qual a 
FETCESP registra importantes realizações. 
Ao analisar os últimos anos, verificamos que 
caminhamos de forma lenta, mas, concreta, 
para um maior reconhecimento por parte 
da sociedade sobre a importância do setor 
à economia brasileira. Nós da FETCESP 
estamos empenhados em trabalhar de 
forma continua e dinâmica para atender as 
expectativas e demandas dos empresários. 
Neste processo minucioso os 14 sindicatos 
do Estado de São Paulo e suas lideranças 
exercem imprescindível representação, 
sempre observando, atuando regionalmente 
e levando questões para discussão na 
FETCESP e em outros fóruns. Sempre 
unidos atuamos, todos com o objetivo de 
encontrar boas soluções para uma maior 
produtividade e dinamismo às empresas.
Devemos reconhecer que nem tudo foi 

conquistado e devemos continuar nesta 
estrada para atingir os objetivos. E neste 
momento em que acabo de ser reconduzido a 
mais mandato à frente da FETCESP, a minha 
determinação se redobra. Devo confessar 
que é um momento bastante singular na 
minha vida. E aqueles que me conhecem, 
sabem da minha paixão pelo transporte 
e da vibração e disposição que tenho em 
trabalhar na defesa dos interesses do setor.
Temos à frente a continuidade de um trabalho 
difícil que desenvolvemos há tempos para 
a regulamentação do setor, além de outras 
questões. Não perdemos o nosso foco que é 
conquistar um mercado mais equilibrado com 
maior segurança jurídica às empresas. No 
momento enfrentamos questões difíceis para 
atender as exigências da Lei 12.619/2012 
que regulamenta a profissão de motorista. 
Trata-se de um clamor da sociedade e a 

aplicação das novas regras não depende 
apenas do transportador, mas, principalmente, 
do embarcador, ou melhor, do dono das 
cargas e do poder público. A situação é 
nova e requer muito empenho das entidades 
sindicais e de cada um dos empresários. 
Não tenho dúvida que melhores tempos 
virão e que unidos teremos sempre novas 
conquistas. 
Desejamos a todos boas festas e um 2013 
repleto de novas realizações.

Flávio Benatti, 
presidente da Fetcesp
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Entidades filiadas a FETCESP

Expediente

Continuar o trabalho e conquistar 
melhores condições para o transporte
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O curso de atualização para motoristas que transportam produtos perigosos, 
o Mopp, pode ser realizado a partir de 180 dias antes do seu vencimento, 
junto à Unidade do Sest Senat, credenciada pelo Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran) São Paulo. O diretor da Unidade Parque Novo Mundo, 
Duglacy Antunes da Silveira, destaca que é importante o motorista e a 
empresa estarem atentos ao prazo, pois existe um trâmite de documentação 
entre a escola e o Detran, que pode levar até 30 dias úteis para inserir o 
curso no Sistema Prodesp. “Apenas depois deste processo o motorista 
poderá tirar a segunda via da CNH e ter a inclusão do curso no campo de 
Observações”, explica. São vários os documentos que o motorista deve 
apresentar e que também exige alguns dias para providenciar. Os alunos 
que comprovarem no ato da matrícula o vínculo com empresa de transporte 
contribuinte do Sest Senat pagarão apenas a taxa do material didático. As 
matrículas devem ser feitas pessoalmente, com todos os documentos em 
mãos, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 16h30, na Unidade que fica 
na Rua Tuiuti, 09, Parque Novo Mundo, São Paulo/SP. Mais informações 
sobre a documentação e programação dos cursos podem ser obtidas através 
do telefone (11) 2207-8840; e-mail cursosnovomundo@sestsenat.org.br

O Sest Senat Parque Novo Mundo agradece a 
confiança e presença dos participantes nos cursos 
desenvolvidos em 2012, o que tornou possível atingir a 
meta estabelecida pelo Departamento Executivo para 
o treinamento. Com tal apoio a Unidade ultrapassou a 
marca de 230.000 homens/hora/treinamento neste 
ano. Para 2013 a expectativa é de superar este 
número para atender as empresas de transportes e 
trabalhadores e capacitar cada vez mais e melhor os 
profissionais do setor. 

Neste mês, a Unidade desenvolveu mais uma edição 
do Projeto Boa Visão em parceria com a Ótica 
Paulistana. No último dia 5 foram feitas avaliações 
oftalmológicas nos colaboradores da Della Volpe 
Transportes. 
A Unidade, ainda, realizou uma festa de fim de ano, 
em parceria com a ONG CCA. Na oportunidade a 
Unidade atendeu as crianças da comunidade Parque 
Novo Mundo com a realização de várias atividades 
nas áreas de lazer e esporte e distribuiu brinquedos.

Unidade Parque Novo Mundo | SEST SENAT

Inscrição no curso Mopp requer
documentação especial

Unidade atinge metas 
do treinamento em 2012

Atividades na área de 
promoção social em 
dezembro

• Motorista Batedor (40h): de 7 a 11/1 
(segunda a sexta-feiras), das 7h às 17h.
• Curso Especial de Treinamento e 
Orientação para Motorista de Táxi (32h): 
de 12 a 20/1 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h; de 14 a 23/1 (segunda 
a sexta-feiras), das 18h às 22h; de 8 a 
11/1 (terça a sexta-feiras), das 8h às 17h.
Operador de Empilhadeira (24h): de 12 
a 20/1 (sábados e domingos), das 8h 
às 17h.
• Reciclagem de Operador de Empilhadeira 
(12h): de 15 a 17/2 (quarta a sexta-feiras), 
das 18h às 22h.
• ANTT – Transportador Autônomo de 
Cargas – TAC (84h): de 12 a 20/1 (nove 
dias consecutivos), das 8h às 18h.
• Olho Vivo na Estrada – Abiquim (6h): 
Consultar.
cursos especializados para motoristas
• Especializado motofretista (30h): de 
7 a 9/1, das 7h às 17h20 (matrículas 

até 27/12/12); de 7 a 14/1, das 7h às 
11h50 (matrículas até 27/12/12); de 7 a 
14/1, das 12h50 às 17h20 (matrículas 
até 27/12/12); de 7 a 14/1, das 18h às 
22h50 (matrículas até 27/12/12); de 8 a 
15/1, das 18h às 22h50 (matrículas até 
28/12/12), dias 10, 11 e 14/1, das 7h 
às 17h20 (matrículas até 03/01). 
• Atualização Mopp (16h): dias 12 e 13/1 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20 
(matrículas até 7/1).
• Atualização Coletivo (16h): dias 19 e 
20/1 (sábado e domingo), das 8h às 
16h20 (matrículas até 14/1).
• Atualização Escolar (16h): dias 19 e 
20/1 (sábado e domingo), das 8h às 
16h20 (matrículas até 14/1).
• Transporte de Produtos Perigosos – 
Mopp (50h): de 12/1 a 3/2 (sábados e 
domingos), das 8h00 às 17h30 (matrículas 
até 7/1); de 14 a 21/1 (segunda e sexta-
feiras), das 8h às 17h30 (matrículas até 

7/1).
• Transporte Coletivo de Passageiros 
(50h): de 12/1 a 3/2 (sábados e 
domingos), das 8h00 às 17h30 (matrículas 
até 7/1); de 21 a 29/1 (segunda e sexta-
feiras), das 8h às 17h30 (matrículas até 
14/1).
• Transporte de Emergência (50h): de 12 
a 3/2 (sábados e domingos), das 8h00 
às 17h30 (matrículas até 7/1).
• Transporte de Escolares (50h): 12/1 a 
3/2 (sábados e domingos), das 8h00 às 
17h30 (matrículas até 7/1).
• Condução segura e econômica (16h): 
in company – consultar.
• Treinamento Jovens Motoristas (160h): 
in company – consultar.

ProgrAMAção DE CUrSoS – JANEIro /2013

informações e inscrições:
(11) 2207-8840;
cursosnovomundo@sestsenat.org.br

Unidade recebe inscrições para curso de atualização
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A deficiência nos processos logísticos 
é um dos grandes desafios para o 
Brasil. A afirmação é do presidente do 
Sindicato das Empresas de Transportes 
de Cargas de Porto Ferreira e Região 
(Sindecar), André Juliani. “Os entraves 
logísticos enraizados na economia 
brasileira, que incluem deficiências 
graves na infraestrutura, tornam, cada 
vez mais difícil, os serviços do transporte 
rodoviário de cargas, ou seja, realizar a 
movimentação das mercadorias, garantir 
a integridade da carga e cumprir prazos 
com custos minimizados”, comenta. 
De acordo com Juliani, as dificuldades no 
setor não param por aí. “O transportador 
é considerado o vilão em vários aspectos, 
especialmente pela falta de modalidade 
urbana e acidentes nas entradas. Por 
isso é necessário esclarecer a opinião 
pública brasileira e melhorar a imagem 
do transportador, pois sem o transporte 

o alimento não chega à população, os 
livros não estarão nas mãos dos alunos e 
professores, enfim, o acesso aos bens de 
consumo é viabilizado pelo nosso setor”, 
destaca. 
Na avaliação de Juliani o transporte, ainda 
tem outros entraves, como a defasagem 
do frete. “Nós enfrentamos pressões 
dos embarcadores para reduzir o nosso 
preço, mas, os insumos aumentam e 
agora, principalmente com a implantação 
da Lei 12.619/2012, que regulamenta 
a profissão de motorista, o transporte 
precisou promover mudanças em 
suas operações. Portanto, os custos 
aumentaram e precisam ser repassados 
para assegurar a continuidade das 
empresas. A lei traz benefícios não apenas 
aos motoristas profissionais, mas para 
toda a sociedade porque contribui para 
reduzir o número de acidentes de trânsito”.
As questões são muitas e para reverter 
este quadro as entidades sindicais 
exercem importante papel. “Trabalhar 

para a melhoria do setor é um dos 
principais objetivos da diretoria do 

Sindecar”, afirma Juliani, que atua 
na busca por maior união dos 
empresários e assim conquistar 
avanços. “Sozinho o caminho é 
mais longo e árduo para enfrentar 
estes desafios e conquistar 
melhorias para o nosso setor. 
Com este princípio o sindicalismo 
é muito importante, sobretudo 
para promover a união de várias 
empresas e empresários na busca 
por melhores condições para o 
desenvolvimento do nosso setor. 

Essa é a principal bandeira 
do Sindecar”, explica 

o presidente 
André Juliani. 
A base territorial 
do Sindecar é 
formada por 
um grande 
número de 

micro, pequeno e médias empresas, 
que têm demandas específicas, e que 
transportam um diversificado número de 
produtos, como leite, açúcar, combustível 
e cargas a granel para a fabricação de 
vidro. ”Para atender estes associados 
o Sindecar está empenhado em trazer 
cursos de qualificação tanto para os 
colaboradores destas empresas quantos 
para os empresários, promover reuniões 
periódicas para esclarecer os assuntos 
atuais enfrentados pelo setor e para a 
integração dos associados”, comenta 
Juliani.
A principal expectativa do Sindecar para o 
próximo ano é a construção da unidade do 
Sest Senat, no terreno de mais de 12 mil 
metros quadrados, doado pela prefeitura 
de Porto Ferreira, que está localizado 
no Centro Empresarial Ferreirense, no 
prolongamento da Avenida Júlio de 
Oliveira Dorta com a Rua Arthur Pissinati. 
Com uma infraestrutura completa para 
realizações de cursos, a unidade será 
composta por salas para qualificação 
profissional, laboratório de informática, 
sala de fisioterapia, clínica psicológico, 
consultório oftalmológico e oito gabinetes 
odontológicos, além de um ginásio 
poliesportivo. “A construção do Sest 
Senat é uma das principais conquistas 
da nossa gestão, pois beneficiará todas 
as empresas de transportes e seus 
colaboradores, trazendo a qualificação 
profissional que é tão escassa em 
nosso setor, bem como serviços para 
melhorar a qualidade de vida dos nossos 
colaboradores e familiares”, afirma Juliani.

peRFiL
André Juliani é sócio proprietário da 
Transportadora Jule Ltda., fundada em 
1985, presidente do Sindecar, pelo 
segundo mandato, vice-presidente da 
FETCESP e conselheiro do Sest Senat 
São Paulo. Participa do Sindecar desde 
1998 e assumiu a presidência em janeiro 
de 2009.

FETCESP em Destaque | Liderança do Setor

Deficiência na logística é um dos desafios da 
economia brasileira

André Juliani, presidente do Sindecar
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O ano de 2012, a exemplo de períodos anteriores, esteve 
marcado por muito trabalho da FETCESP, na busca por melhores 
condições para o transporte rodoviário de cargas. No final de 
novembro, foram realizadas as eleições da diretoria e conselhos 
da FETCESP, em Araraquara, sendo reeleito o presidente Flávio 
Benatti, para o período 2013 a 2015. “Esta recondução é o 
maior reconhecimento que tenho pelo meu trabalho dedicado 
à FETCESP na defesa dos interesses do setor com benefícios 
as empresas, a economia e a sociedade”, afirma Benatti.

atividades
A FETCESP esteve presente durante 2012 em várias regiões do 
Estado. Foram reuniões de diretoria plena e eventos importantes 
e marcantes realizados nas bases dos sindicatos de Araraquara 
(Setcar), São José do Rio Preto (Setcarp), Bauru (Sindbru), 
Campinas (Sindicamp), Santos (Sindisan) e São Paulo (Setcesp). 
Nestes encontros os contatos com as lideranças e autoridades 
regionais trouxeram apoio e informações para melhor direcionar 
a atuação das entidades para atender as demandas do setor. 
A FETCESP participou das comemorações de 25 anos dos 
Sindicatos de Bauru (Sindbru), em junho, e de Araraquara 
(Setcar), em novembro.
No mês de abril o governador Geraldo Alckmin recebeu Benatti e 
o diretor da FETCESP, Antonio Luiz Leite, para tratar de algumas 
questões importantes, como segurança e o programa estadual 
de qualificação profissional.
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, avalia que a 
regulamentação da profissão de motorista movimentou as 
entidades sindicais para informar a sociedade sobre as novas 
regras.  “A FETCESP apoiou diversos encontros promovidos 
para esclarecer os empresários e embarcadores sobre a nova 
legislação e também apresentar as dificuldades que enfrentamos 
para colocá-la em prática”, afirma.

Neste ano a FETCESP realizou o 12º Congresso Paulista do 
Transporte Rodoviário de Cargas, na cidade turística de Campos 
do Jordão, no mês de maio. A exemplo das edições anteriores 
à participação de empresários, fornecedores e autoridades 
garantiram o sucesso desta iniciativa. A abertura do evento 
contou com a presença do ministro dos Transportes Paulo 
Sérgio Passos; do deputado federal, Vanderlei Macris; do 
secretário Nacional de Política de Transportes, do Ministério 
dos Transportes, Marcelo Perrupato e Silva; do diretor geral 
em exercício da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT), Ivo Borges de Lima; do secretário adjunto da secretaria 
Estadual de Emprego e Relações do Trabalho, Aparecido de 
Jesus Bruzarosco; e do vice-presidente da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT) e presidente da Federação dos 
Taxistas do Estado de São Paulo, José Fioravanti, entre outras 
lideranças do setor. 
A organização deste Congresso convidou palestrantes de renome 
para falar de temas da atualidade e de interesse do setor. O 
professor José Luiz Tejon falou das Mudanças e Desenvolvimento 
Humano com Solidez, destacando Como Construir sua Realidade 
na Vida e nos Negócios. Os assessores jurídicos da FETCESP, 
Marcos Aurélio Ribeiro e Narciso Figueirôa Junior, abordaram 
os Novos Tempos no TRC: Impactos da Legislação da Profissão 
de Motorista. O jornalista Ricardo Amorim analisou a Conjuntura 
Econômica Nacional e o consultor César Souza comentou as 
estratégias nos negócios, na palestra Estamos Todos no Mesmo 
Barco? O 12º Congresso Paulista do Transporte Rodoviário 
de Cargas contou com o apoio da Confederação Nacional do 
Transporte (CNT) e da NTC&Logística e o patrocínio da ABCR, 
Autofax, BGM Rodotec, Ford Caminhões, Man Latin America, 
Mercedes-Benz, Omnilink, Scania e Petrobras Distribuidora.
Para a 13ª edição do Congresso, a ser realizada em 2014, a 
FETCESP fará uma programação muito especial para comemorar 
seus 25 anos de atividades.

Ano marcado por ações em busca de melhores 
condições para o TRC

FETCESP em Destaque | retrospectiva 2012

Autoridades na inauguração do Sest Senat Guarulhos

 Secretário de Emprego e Relações do Trabalho, Carlos Ortiz; diretor da 
FETCESP, Antônio Luiz Leite; governador Geraldo Alckmin e o presidente 
da FETCESP, Flávio Benatti
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A tradicional festa da FETCESP para comemorar o Dia Nacional 
do Transportador Rodoviário de Cargas e entregar a Medalha 
Mérito do TRC Paulista Adalberto Panzan, reuniu lideranças e 
empresários do setor, políticos e representantes de fornecedores 
de produtos e equipamentos. Emoção e alegria marcaram a 
solenidade realizada em setembro, na cidade de São Paulo/
SP. Na oportunidade foram homenageados o deputado federal 
Edinho Araujo, na Categoria Político; o presidente do Sindetrap 

(Sindicato de Piracicaba), Salvador José Cassano, na Categoria 
Líder Sindical; o diretor-presidente da Jamef Encomendas 
Urgentes, Adriano Lima Dependor, na Categoria Empresário do 
TRC e o assessor jurídico do Setrans (Sindicato do ABC), Marco 
Aurélio Guimarães Pereira, na Categoria Especial.
O 5º Seminário Sobre Relações Trabalhistas no Transporte 

Rodoviário de Cargas, realizado em junho, em Campinas/SP, 
reuniu mais de 600 pessoas. Na oportunidade desembargadores 
e juízes do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª Região, 
advogados e empresários e executivos do setor debateram a 
lei que regulamenta a profissão de motorista. O encontro, uma 
iniciativa do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de 
Campinas (Sindicamp) teve o apoio da FETCESP, dos sindicatos 
do estado de São Paulo, do TRT da 15ª Região e da Escola 
Judicial do TRT da 15ª Região. A FETCESP também apoiou a 
realização da reunião extraordinária do Procarga, o Programa 
de Ações instituído pela Secretaria de Segurança para combater 
os delitos de cargas no estado de São Paulo. O encontro foi 
realizado no Sindicamp, em maio. 

Em julho a FETCESP, recebeu o ministro do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), João Dalazen, que falou sobre acidentes do 
trabalho e relações correlatas. 
Com o objetivo de apresentar um perfil da infraestrutura de 
transporte no Brasil, a FETCESP recebeu os estagiários da 
Turma do Curso de Política, Estratégia e Alta Administração 
do Exército (CPEAEx), da Escola de Comando e Estado-Maior 
do Exército Brasileiro (Eceme) para um Seminário, em junho.

A Cooperativa de Crédito Fetcoop se consolidou neste segundo 
ano de atividades tendo movimentação de destaque dentro do 
sistema Sicredi. Para 2013 a expectativa é da abertura de novas 
unidades de atendimento no Estado de São Paulo. 
Na comunicação, além de atualizar os empresários sobre as 
novidades das entidades sindicais e do setor, a revista FETCESP 
em Destaque divulgou as ações dos líderes do setor. De janeiro 
a dezembro foram entrevistados os presidentes de sindicatos 
Laércio Lourenço (Sindivapa - Vale do Paraíba), Kagio Miura 
(Setcarp - São José do Rio Preto), Francisco Pelucio (Setcesp 
- São Paulo), Salvador José Cassano (Sindetrap - Piracicaba), 
Sallum Kalil Neto (Setrans - ABC Paulista), Carlos Panzan 
(Sindicamp - Campinas), Munir Zugaib (Sindbru - Bauru), 
Marcelo Marques da Rocha (Sindisan - Litoral Paulista), Dirson 
Segamarchi Júnior (Setcarso - Sorocaba), Wilson Piccolo Soares 
(Sindetrans – Ribeirão Preto), Sérgio Rubens Figueiroa Belmonte 
(Setcata - Araçatuba), Antônio Carlos Fernandes (Setcapp - 
Presidente Prudente) e André Juliani (Sindecar - Porto Ferreira).

Autoridades na abertura do 12º Congresso Paulista do Transporte 
Rodoviário de Cargas

Sicredi Fetcoop consolida atendimento

Flavio Benatii, presidente da FETCESP com os presidentes de sindicatos 
do Estado de São Paulo

Magistrados do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª Região, ad-
vogados e empresários e executivos dos setor no Seminário Trabalhistas 
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O Programa Ambiental do Transporte, o Despoluir, da FETCESP 
prestou serviços às empresas interessadas no controle da 
emissão de poluentes de suas frotas de veículos. Até o final 
de novembro foram registradas 9.319 aferições. Os veículos 
aprovados receberam o Selo Despoluir com validade de seis 
meses. O atendimento do Despoluir da FETCESP é realizado 
através de quatro unidades localizadas na FETCESP e nas 
sedes dos Sindicatos do ABC Paulista (Setrans), Campinas 
(Sindicamp) e São José do Rio Preto (Setcarp).

sest senat
O Conselho Regional Sest Senat no estado de São Paulo teve 
um ano movimentado. Em março inaugurou a Unidade Guarulhos 
com a presença de autoridades da região e liderança do setor. 
Para 2013 o Sest Senat deverá iniciar obras de construção das  
Unidades nas cidades de Assis, Guarujá, Limeira, Porto Ferreira 
e São Bernardo do Campo. 
O Conselho firmou parcerias importantes para oferecer vários 
treinamentos para melhor qualificar os trabalhadores do setor e 

também para formar novos profissionais. No convênio firmado 
como o governo do Estado nas Secretarias de Desenvolvimento 
Econômico e de Emprego e Relações do Trabalho foi possível 
oferecer 5.720 vagas para os cursos de média duração, de 
Capacitação para Motoristas de Carga e de Passageiros, 
Operador de Empilhadeira, Logística Básica, entre outros. 
Através de outro projeto foram abertas 9.510 vagas para os 
cursos obrigatórios de motofrete e mototaxista. Na parceria 
com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) outras 20 
mil vagas passaram a ser oferecidas nos cursos obrigatórios 
para motofrete e mototáxi. Este trabalho surgiu para estimular 
a categoria a se enquadrar na legislação que regulamenta a 
atividade e que entrará em vigor em fevereiro de 2013. 
Outra novidade do Conselho é o projeto para Inclusão de 
Pessoas com Deficientes no setor, desenvolvimento pela Unidade 
Campinas. A iniciativa tem a parceria do Sindicamp e apoio 
técnico do Senai. O objetivo é desenvolver pesquisas e oferecer 
condições para o transporte rodoviário atender a Lei 8.213/91 
e aos Decretos 3.298/99 e 5.296/04. 

transportadora americana 
Sempre inovadora, a Transportadora Americana (TA) sai na frente 
mais uma vez. Após ser a primeira empresa do país a emitir o 
Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) de forma consistente 
em 2009, agora a TA também se antecipou à obrigatoriedade de 
entrega do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e), 
prevista apenas para 2013, e emitiu o primeiro documento do Brasil 
no dia 1º de dezembro de 2012, em parceria com a fornecedora 
Synchro. O objetivo da tecnologia é substituir o atual formulário 
Modelo 25, facilitando o registro em lote de documentos fiscais em 
trânsito e agilizando a identificação das unidades de carga, além 
de demais características do transporte, durante as vistorias nos 
postos fiscais. O manifesto de carga eletrônico será utilizado pelas 
transportadoras sempre que existir mais de um conhecimento de 
transporte associado ao veículo e, para os demais contribuintes, 
sempre que promoverem a saída de mercadoria em veículo próprio, 
ou mediante a contratação de transportador autônomo, desde 
que destinadas a mais de um contribuinte do ICMS. Nesses 
casos, o documento consegue relacionar tudo o que está sendo 
transportado com seus respectivos conhecimentos de transporte e 
notas fiscais. Assim como ocorreu com o CT-e, a TA preparou seu 
Sistema de Gerenciamento de Transporte (TMS) com antecedência 
e a implantação do MDF-e será gradativa, evitando impactos nas 
operações. Inicialmente serão emitidos manifestos para acobertar 
viagens de apenas um trajeto, originadas na Matriz em Americana/
SP e finalizadas dentro do próprio estado de SP. Aos poucos a 
empresa pretende intensificar a emissão, de forma que ela ocorra 
para todos os Estados onde opera.

DHL
Desde 2006, a multinacional americana DHL, líder mundial em 
logística, em parceria com a brasileira Work Image, investe em 
gestão documental. Os benefícios para a empresa se refletem 

em resultados financeiros, por conta da rapidez na apuração de 
entrega de frete e redução de derrotas em processos trabalhistas, 
além de ganhos em espaço físico com a terceirização de guarda 
de documentos, aumento da segurança legal para a empresa e 
melhoria em processos internos. A gestão documental se aplica a 
qualquer realidade de negócio. Para uma companhia do porte da 
DHL, a atividade ganha força por conta do gigantesco volume de 
documentos gerados, algo inerente à sua atividade. Está a cargo 
da Work Image a gestão de mais de 100 mil canhotos de entrega 
por mês e cerca de 100 transportadoras. Depois de entregue 
a mercadoria, a empresa digitaliza, armazena e disponibiliza 
o comprovante de entrega em até 24horas. Os processos 
desenhados de forma exclusiva para a DHL permitem ainda a 
gestão das transportadoras parceiras da empresa americana. 

Braspress
A Braspress inaugurou a filial de Jundiaí (SP), a sua 109ª unidade 
instalada no País. O novo terminal com área total de 10.000 metros 
quadrados atenderá toda a região de Jundiaí, abrangendo 22 
cidades, num raio de 60 quilômetros quadrados. Segundo Urubatan 
Helou, diretor-presidente da Braspress, o novo terminal agilizará o 
emprazamento nessa região em 24 horas. ‘’O novo terminal trará 
reflexos positivos nas operações, contribuindo para a diminuição 
dos prazos de entrega’’, afirmou Helou. A filial de Jundiaí é a 
20ª unidade do estado paulista, aonde também estão instaladas 
as filiais de Araçatuba; Araraquara; Bauru; Campinas; Centro 
Atendimento Operacional (CAOB) Ipiranga; CAOB Cantareira; 
CAOB Tamboré; CAOB Vila Maria; Divisão Rodo-Aérea Aeropress 
em Barueri; Franca; Marília; Piracicaba; Presidente Prudente; 
Ribeirão Preto; Santos; São José do Rio Preto; São José dos 
Campos; São Paulo (filial e matriz) e Sorocaba. O novo terminal tem 
5.000 metros quadrados de área construída, com 14 docas para o 
carregamento/descarregamento e empregará 57 colaboradores.
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No último dia 28 de novembro a Unidade Vila Jaguara recebeu a 
palestrante Gisele Dahis, autora do livro “Motivação em Vendas”, 

treinadora comportamental e professora universitária com 
formação em Coaching Gerativo. Na oportunidade a profissional 
ministrou o inovador curso de Liderança nos Novos Tempos. A 
escritora falou do que há de mais moderno sobre liderar pessoas 
e destacou os seguintes temas: Liderança ontem e liderança 
hoje: qual a diferença?; Tipos de líderes: autoritário, servidor, 
coach e outros; Habilidades necessárias ao líder dos novos 
tempos; Roda da liderança - de 0 a 10 como vai a sua?; Lista 
de atitudes 1% para alcançar o nível 10; Plano de ação - como 
colocar em prática com a minha equipe. Para maior envolvimento 
das pessoas foram jogos corporativos e dinâmicas em grupos.

Em parceria com o Departamento de Polícia Rodoviária Federal 
(DPRF), desde 2006 o Sest Senat realiza os Comandos de 
Saúde nas Rodovias. O projeto mobiliza diversas unidades 
em blitze educativas nas estradas, onde os motoristas são 
orientados sobre bons hábitos de saúde. As campanhas são 
voltadas aos trabalhadores de empresas de transporte rodoviário 
e transportadores autônomos, que são atendidos por educadores 
e profissionais de saúde. Nos locais das blitze os motoristas 
passam por aferições para detectar fatores de risco à saúde, 
como pressão arterial, obesidade, estresse, distúrbio do sono, 
saúde bucal e da coluna, ginástica laboral e orientações gerais 

sobre doenças sexualmente transmissíveis e os problemas 
causados pelo álcool e drogas. Este projeto desenvolvido em 
São Paulo, no último dia 28 de novembro, na Rodovia Régis 
Bitencourt, km 296, com a participação da Unidade Vila Jaguara 
atendeu 133 motoristas. 

Unidade Vila Jaguara | SEST SENAT

Curso de liderança nos novos tempos é inovador

Unidade participa de Comando da Saúde na Régis Bitencourt

• Arrumação e Conferência de Carga (24h): 
a combinar.
• Operador de Empilhadeira  (24h): fim 
de semana - dias 20,26 e 27/1.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (50h): final de 
semana - de 5/1 a 20/1/2013; semanal 
noturno - de 3 a 18/1; semanal de 30/1 
a 8/2.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (50h): final semana 
– 2 a 17/2.
• Programa Olho Vivo na Estrada – Abiquim 
(6h): A combinar.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos – Mopp (50h): final 
de semana – de 5/1 a 20/1; semanal - de 
16 a 24/1.
• Condução Segura e Econômica (16h): 
Semanal – a combinar.
• Excelência no Atendimento ao Cliente 
(16h): a combinar.

• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos – Mopp (16h): Final de 
semana - dias 12 e 13/1. 
• Matemática Financeira (24h): Sábados 
- a combinar.
• Capacitação Didático Pedagógica para 
Instrutores (32h): a combinar.
• Atende – Van (8h): dia 12/1.
• Capacitação para Motoristas de Táxi (32h): 
final de semana - dias 19 a 27/1.
• Formação de Manutenção de Pneus na 
Frota (16h): semanal - a combinar.
• Reciclagem de Condutores de Veículo 
de Transporte de Escolares (16h): semanal 
noturno - a combinar.
• ANTT – Responsável Técnico (125h): a 
combinar.
• ANTT - Transportador Autônomo de 
Cargas – TAC (84h): a combinar.
• Operador de Tacógrafo (6h): a combinar.
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (16h): final de 

semana - dias 12 e 13/1.
• Treinamento e Orientação de Condutores 
e Auxiliares no Transporte Escolar de 
Crianças com Deficiência e Mobilidade 
Reduzida (16h): a combinar.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Emergência (50h): final de semana – de 
16/1 a 3/2.
• Excel Básico (24h): a combinar.
• Introdução a Internet (16h): a combinar.
• Rotinas de Departamento Pessoal (8h): 
a combinar.
• Reciclagem do Atende – Van (8h): a 
combinar.
• Curso Especializado para Motofrete ( 
30h): semanal (manhã, tarde e noite); final 
de semana.

ProgrAMAção DE CUrSoS – JANEIro /2013

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

Escritora Gisele Dahis e alunos do curso de liderança

Blitz educativa atende mais de 133 motoristas
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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
SINDICAMP (Campinas)

SETRANS (ABCD)
SETCARP (São José do Rio Preto) 

PARTICIPE DO
PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE
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