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Como resultado do trabalho das entidades sindicais, o transporte 
rodoviário de cargas deverá ter um ano de crescimento. Pelo 
menos é o que indicam as recentes conquistas da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT), FETCESP, Associação Nacional 
(NTC&Logística), federações e sindicatos regionais. Apesar de 
um pessimismo estar pairando no ar, não devemos nos influenciar 
e aproveitar as boas condições. 
Neste caso chamo a atenção para uma nova oportunidade que 
conquistamos com a inclusão do nosso setor no Programa de 
Apoio ao Fortalecimento da Capacidade de Geração de Emprego e 
Renda (Progeren), do Banco Nacional de Desenvolvimento Social 
(BNDES). É a primeira vez que o TRC entra na relação de setores 
que podem obter este tipo de empréstimo. A adesão termina no 
próximo dia 28 de março e as operações na Sistemática Operacional 
Simplificada devem ser contratadas até o próximo dia 15 de março. 
No apoio direto ou indireto não automático, acima de R$ 10 
milhões, o BNDES Progeren financia capital de giro associado 
a outro projeto de investimento apoiado pelo BNDES. No apoio 
indireto automático, abaixo de R$ 20 milhões, o programa financia 
capital de giro de forma isolada. O prazo total das operações é 
de três anos, incluído a carência de um a doze meses. As taxas 

de juros também são bastante competitivas.
A expectativa da desoneração da folha de pagamento no setor 
também trará um grande alento as finanças das empresas. Isto 
porque a apresentação de emenda ao projeto original encaminhada 
pelo senador Clésio Andrade propõe uma taxa de 1% sobre o 
faturamento das transportadoras. 
Com tal mudança na carga tributária das empresas haverá, com 
certeza, uma irrigação de recursos nos diversos setores econômicos, 
criando boas condições para o crescimento do produto interno bruto 
(PIB), e aumentará a demanda por transporte de cargas.

Flávio Benatti, 
Presidente da FETCESP

SETRANS/ABC - Sindicato das  Empresas de Transportes de Cargas do ABC. Av. Conde Francisco Matarazzo, 838 – Bairro Fundação – São Caetano do Sul/
SP. CEP 09520-110 - Tel.(11) 4330-4800. Presidente Tiojium Metolina. SETCATA - Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de Araçatuba e Região. 
Rua Ribeiro de Barros, 339. CEP: 16200-000 - Birigui/SP.  Tel.: (18) 3641-1546/1548. Fax: (18) 3641-1546. Presidente: Sérgio Rubens Figueroa Belmonte. 
SETCAR - Sindicato  das  Empresas de Transporte de Cargas de Araraquara e Região. Rua Padre Duarte, 151 - Sala 143 - Jardim Nova América. CEP: 14800-360 - 
Araraquara/SP. Telefax: (16) 3336-3595. Presidente:  Natal Arnosti Junior. SINDBRU - Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Bauru. Av. Nações 
Unidas, 40-45.  CEP: 17028-310 Bauru/SP. Tel.: (14) 3203-5200. Fax: (14) 3203-0200. Presidente: Munir Zugaib.  SINDICAMP - Sindicato das Empresas de 
Tranporte de Cargas de Campinas. Rua Adalberto Panzan,92  Bairro TIC. CEP: 13110-550  Campinas/SP. Tel.: (19) 3781-6200. Fax (19) 3781-6211. Presidente:  
Carlos Panzan. SINDISAN - Sindicato das Empresas de Transporte Comercial de Carga do Litoral Paulista. Rua  Dom Pedro II, 89. CEP: 
11010-080  Santos/SP. Tel.: (13) 2101-4745. Fax: (13)  2101-4700. Presidente: Marcelo Marques da Rocha. SINDETRAP -  Sindicato das 
Empresas de Transportes de Cargas de Piracicaba. Rua Alfredo Guedes, 1949  - 3º andar  sala 301. CEP: 13416-016  Piracicaba/SP. Telefax: 
(19) 3433-3304. Presidente: Salvador José Cassano. SINDECAR - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Porto Ferreira 
e Região. Rua Daniel de Oliveira Carvalho, 899 - CEP13660-000 Porto Ferreira/SP. Telefax (19) 3585-7791. Presidente André Juliani.  
SETCAPP - Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Presidente Prudente. Rua Ribeiro de Barros, 952. CEP: 19020-430  Presidente 
Prudente/SP. Telefax: (18) 3222-4930.  Presidente: Antonio Carlos Fernandes. SINDETRANS - Sindicato das Empresas de Transporte de 
Cargas de Ribeirão Preto e Região. Rua Bruno Malfará, 811. CEP: 14077-270  Ribeirão Preto/SP. Telefax: (16) 3628-6200. Presidente: Wilson 
Piccolo Soares. SETCARP - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São José do Rio Preto. Rua Cel. Spinola de Castro, 3360. 
CEP:15015-500  São José do Rio Preto/SP. Tel.: (17) 3232-1447. Fax: (17) 3232-1488. Presidente: Kagio Miura. SETCESP - Sindicato das 
Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região. Rua Orlando Monteiro,  nº 1 CEP: 02121-021. São Paulo/SP  Tel.: (11) 2632-1000  Fax: 
(11) 2954-4457. Presidente: Manoel Souza Lima Junior. SETCARSO -  Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Sorocaba. Av. 
Gonçalves Magalhães, 1273 - CEP: 18060-240 - Sorocaba/SP. Telefax: (15) 3224-1308. Presidente: Natal Antônio de Plácido.  SINDIVAPA -  
Sindicato  das  Empresas  de Transporte  Comercial  do Vale  do  Paraíba.  Av. Doutor João Batista Soares de Queiroz Junior, nº 1880 -  
Jd. das Indústrias - São José dos Campos/SP. Tels.: (12) 3933-4178 e (12) 3933-4194. Presidente: Laércio Lourenço.

Diretoria da FETCESP - Mandato 2013/2015
Presidente - Flávio Benatti; Vice-Presidentes - Carlos Panzan e Francisco Pelucio; Vice-Presidentes Regionais - André Juliani, Antonio Carlos Fernandes, 
Carlos Panzan, Kagio MIiura, Laércio Lourenço, Manoel Sousa Lima Junior, Marcelo Marques da Rocha, Munir Zugaib, Natal Antônio de Plácido, Natal Arnosti 
Junior, Salvador José Cassano, Sérgio Rubens Figuerôa Belmonte, Tiojium Metolina e Wilson Piccolo Soares; Secretários - Romeu Natal Panzan e Edson 
Luis Sônego; Tesoureiros - Raul Elias Pinto e Antonio de Oliveira Ferreira; Membros do Conselho Fiscal - Ademir Pozzani, Adriano Lima Depentor, Artésio 
de Merlo Junior, Osni Antonio Fioravanti, Rui César Alves e Vicente Aparício Y Moncho; Membro do Conselho Político - Antonio Luiz Leite; Membros do 
Conselho Consultivo - Altamir Filadélfi Cabral, Elza Lúcia Vannucci Panzan, Ezio Macedo Veronese Júnior, José Otávio Bigatto, Oswaldo VieiraI Caixeta 
Júnior, Rafael Darrigo Valente, Rivail Brenga e Urubatan Helou; Delegados Representantes - Flávio Benatti e Francisco Pelucio.

FETCESP em Destaque | Editorial
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No próximo dia 9 de março, das 7 às 16 horas, a Unidade Parque Novo Mundo promoverá, em suas dependências, um evento 
especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Para o período estão programadas várias ações, além de servir aos 
prarticipantes café, refrigerante e lanche. Mais informações: telefone (11) 2207-8840.
Programação
• 7h às 13h: Exame clínico e profilaxia (limpeza); 
• 9h às 10h: Palestra sobre violência doméstica;
• 10h às 16h: Distribuição de brindes; corte de cabelo; massagistas; exame de glicemia; aferição da pressão arterial e distribuição 
de brindes da empresa UP! Essência.
• 13h: Apresentação de peça teatral com tema ligado à mulher.

A Unidade Parque Novo Mundo realizou o evento de formatura de duas turmas 
de 2012 do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec). Os cursos Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Operações Logísticas 
foram encerrados em 6 de fevereiro com a participação de 20 alunos concluintes. 
A maioria dos participantes deixou os cursos porque conseguiu emprego antes 
da finalização das aulas. Para 2013 estão programadas mais três turmas 
nos seguintes cursos: Recepcionista; Auxiliar Administrativo e Operador de 
Empilhadeira. Os treinamentos de 160 horas serão realizados durante o ano.

O Sest Senat São Paulo assinou novo convênio com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SP) para oferecer 5 mil 
vagas gratuitas nos cursos obrigatórios para motofretistas e mototaxista em várias unidades. A Unidade Parque Novo Mundo 
foi contemplada com 1.125 vagas gratuitas. Portanto, serão realizadas 38 turmas, cujas matrículas já estão sendo preenchidas 
pelos alunos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, pessoalmente na Unidade (Rua Tuiuti, nº 9), com todos os documentos 
exigidos por lei. O término deste convênio está previsto para maio deste ano.

Unidade Parque Novo Mundo | SEST SENAT

EVENTO PARA COMEMORAR O DIA INTERNACIONAL DA MULHER

ALUNOS INSCRITOS NO PRONATEC CONCLUEM CURSOS

NOVAS VAGAS GRATUITAS PARA CURSO DE MOTOFRETISTAS

• Arrumação de Cargas (16): de 2 e 10/3 
(domingos), das 8h às 17h.
• Motorista Batedor (40h): de 4 a 8/3 
(segunda a sexta-feiras), das 7h às 17h.
• Curso Especial de Treinamento e 
Orientação para Motorista de Táxi (32h): 
de 5 a 8/3 (terça a sexta-feiras), das 8h 
às 17h; de 13 a 22/3 (segunda a sexta-
feiras), das 18h às 22h; de 16 a 24/3 
(sábados e domingos), das 8h às 17h.
Operador de Empilhadeira (24h): de 16 
a 24/3 (sábados e domingos), das 8h 
às 17h.
• Conferência de Cargas (16h): de 17 e 
24/3 (domingos), das 8h às 17h.
• Reciclagem de Operador de Empilhadeira 
(12h): de 25 a 27/3 (segunda a quarta-
feiras), das 17h às 22h.
• Olho Vivo na Estrada – Abiquim 
(6h): Consultar.

Cursos Especializados para motoristas

• Especializado motofretista (30h): Várias 
turmas – consultar Unidade.
• Movimentação de Transporte de 
Produtos Perigosos - Mopp (50h): de 
9 a 24/3 (sábados e domingos), das 8h 
às 17h30 (matrículas até 4/3); de 18 a 
25/3 (segunda a sexta-feiras), das 8h às 
17h30 (matrículas até 11/3).
• Transporte Coletivo de Passageiros 
(50h): de 9 a 24/3 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h30 (matrículas até 4/3); de 
21 a 28/3 (segunda a sexta-feiras), das 
8h às 17h30 (matrícula até14/3).
• Transporte de Emergência (50h): de 9 
a 24/3 (sábado e domingo), das 8h às 
17h30 (matrícula até 14/3).
• Transporte de Escolar (50h): de 9 a 
24/3 (sábado e domingo), das 8h às 
17h30 (matrículas até 4/3).

• Atualização do Transporte de Produtos 
Perigosos – Mopp (16h): dias 16 e 17/3 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20. 
(matrícula até 11/3)
• Atualização Transporte Coletivo de 
Passageiros (16h): dias 16 e 17/3 (sábado 
e domingo), das 8h às 16h20. matrícula 
até 11/3).
• Atualização Transporte de Escolares 
(16h): dias 23 e 24/3 (sábado e domingo), 
das 8h às 16h20. matrícula até 18/3).
• Condução segura e econômica (16h): 
in company – consultar.
• Treinamento Jovens Motoristas (160h): 
in company – consultar.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS – MARÇO /2013

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

Alunos concluintes do Pronatec de São Paulo
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Com a presença do governador, Geraldo Alckmin, entre outras 
autoridades e empresários, o Setcesp realizou, no último 
dia 31 de janeiro, a solenidade de posse da nova diretoria, 
presidida pelo empresário Manoel Sousa Lima Júnior.  O 
governador, Geraldo Alckmin, destacou a relevância do 
setor de transportes para o desenvolvimento de São Paulo. 
"Não há desenvolvimento sem transporte, sem logística; é 
essencial. Se o setor de transporte vai bem, a economia 
vai bem, o social vai bem, o Brasil vai bem. É um bom 
termômetro do desenvolvimento brasileiro", disse o governador 
do Estado que ainda ressaltou outro assunto de interesse 
para a categoria: "nós postergamos o recolhimento do ICMS 
com a infraestrutura e logística e podemos estudar novos 
estímulos no setor".
Na oportunidade, o presidente da FETCESP, Flávio Benatti, 
destacou a importância do Sindicato de São Paulo. Incentivou 
a todos para um trabalho unido em prol do interesse do setor. 
Benatti fez questão de agradecer o apoio que o transporte 

rodoviário de cargas tem recebido do governador Alckmin. 
Benatii lembrou da prorrogação do recolhimento do ICMS, 
concedida pelo Estado ao setor. Destacou ainda o trabalho 
do governador em dotar São Paulo de uma infraestrutura de 
transportes adequada para o desenvolvimento da economia. 
Benatti ainda agradeceu a parceria firmada entre o Sest Senat 
e o governo do estado para formar e capacitar trabalhadores 
para o setor de transportes. 
O presidente do Setcesp, Lima Júnior,  falou dos desafios que 
a entidade tem pela frente, como as restrições de circulação 
de caminhões, roubo de cargas e a elevada cargas tributária, 
entre outros. Na administração do Sindicato, Lima Júnior, 
destacou que conta com uma diretoria executiva formada por 
jovens empresários. Informou ainda que aumentará o número 
de diretorias de especialidade. Criará ainda outras para tratar 
de temas complexos que envolvem mais de um segmento 
do transporte, como segurança e seguros, entre outros. 

SETRANS
A cerimônia de posse do Setrans aconteceu no último 
dia 28 de janeiro, com a participação de empresários, 
parceiros e autoridades. No seu pronunciamento, o novo 
presidente do Setrans, Tiojium Metolina, fez questão de 
destacar o trabalho de seus antecessores.  “Após 20 anos 
de atividades temos um Sindicato reconhecido por toda a 
sociedade graças ao brilhante trabalho dos ex-presidentes 
do Setrans: Sallum Kalil Neto, Antônio Caetano Pinto e 
de Antônio Ferreira. Estes líderes, durante duas décadas, 
criaram uma base sólida e ambiente adequado para a 
continuidade do trabalho sindical na defesa dos legítimos 
interesses do transporte rodoviário de cargas em nossa 
região. Assumo um sindicato dinâmico, fortalecido com 
uma equipe de colaboradores e assessores especializados. 
Contamos também com instalações adequadas em nossa 
sede. Temos as condições essenciais para enfrentar os 
desafios. Alguns velhos e outros novos”. 
Metolina ainda destacou a importância da participação dos 
empresários, parceiros, autoridades e amigos para obter 
resultados satisfatórios com benefícios a todos aqueles 
ligados ao transporte rodoviário de cargas. “O sucesso do 
nosso trabalho dependerá unicamente da união de todos 
nós”, afirmou. 

Com sucesso e apoio dos empresários os Sindicatos das Empresas de Transporte de Cargas de São Paulo (Setcesp) e o 
do ABC (Setrans) realizaram, em janeiro, as solenidades de posse de suas diretorias para o triênio 2013 - 2015.

FETCESP em Destaque | POSSE

NOVAS DIRETORIAS DO SETCESP E SETRANS 
ASSUMEM MANDATOS

D
ivulgação

Diretoria do Setcesp para o triênio  2013 -2015 com autoridades 

Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, Manoel Souza Lima Júnior, presidente do 
Setcesp, Flávio Benatti, presidente da FETCESP e Tiojium Metolina, presidente do Setrans

Diretoria do Setrans para o triênio 2013 -2015
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A Sicredi Fetcoop completou dois anos de atividades no último 
dia 8 de fevereiro registrando resultados positivos, que, inclusive 
superam as metas planejadas para o biênio. Os números da 
primeira Unidade de Atendimento, localizada na Vila Maria, 
em São Paulo (SP), são significativos. Até dezembro do ano 
passado conquistou 626 associados, um aumento de 165,17% 
em relação a 2011, que fechou 206 sócios. A reserva total 
no ano passado foi de R$ 16.935.305; enquanto somente as 
operações de crédito registraram um total R$ 13.580.852. 
A receita bruta registrou 218,06% de aumento, passando de 
R$ 902.769 mil em 2011 para R$ 2.878.076 mil no ano 
passado. O patrimônio líquido teve elevação de 73,69%, passou 
de R$ 3.953.505 registrado em 2011, para R$ 6.866.698 no 
ano passado. Fechou 2012 com sobras líquidas totais de R$ 
583.883,85, um crescimento total de 325,97%.

Os bons resultados são estimulantes e despertam o interesse 
de empresários do transporte de várias localidades, informa o 

presidente da Fetcoop, Francisco Pelucio. “Estamos finalizando 
processo para inaugurar uma Unidade de Atendimento no 
Litoral Paulista, nos próximos meses. Ao mesmo tempo 
analisamos junto a Sicredi projeto para instalar outras unidades 
em outras localidades. Recebemos consultas de empresários 
de Uberlândia e Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais”, 
revela Pelucio.
O prédio para instalar mais uma Unidade no estado de São 
Paulo já foi alugado, em Santos/SP, na Rua Vasconcelos 
Tavares, nº 10 – Centro. No momento o local passa por 
reformas que devem estar concluídas em breve. 

SISTEMA
As oportunidades oferecidas com a Sicredi Fetcoop são 
especiais, principalmente pelo seu contexto cooperativista, 
observa o presidente da FETCESP, Flávio Benatti. “Esta 
iniciativa continua sendo uma das importantes conquistas da 
FETCESP e dos 15 sindicatos ligados a Federação Paulista”, 
avalia Benatti.

A Fetcoop tem a força política e econômica de um setor 
expressivo que é o transporte e está atrelada à estrutura 
financeira do Sistema Sicredi, que tem grande solidez, tradição 
e, principalmente, qualidade dos recursos disponíveis, desde 
produtos até colaboradores. 

DOIS ANOS SUPERANDO EXPECTATIVAS NO 
TRANSPORTE DE CARGAS

FETCESP em Destaque | Sicredi Fetcoop

Unidade de Atendimento em São Paulo/SP

Francisco Pelucio, presidente da Fetcoop e vice-presidente da FETCESP.

SICREDI INAUGURA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 

A Sicredi inaugurou, no último dia 16 de janeiro, o escritório da Superitendência Regional São Paulo (Sureg) nas dependências 
do Palácio do TRC. No local uma equipe de profissionais prestará assessoria financeira e de desenvolvimento de negócios para 
a Fetcoop e a Cooperativa da Grande São Paulo. O presidente da Fetcoop e vice-presidente da FETCESP, Francisco Pelucio, 
destaca que a superintendência funcionará como o “Banco Central” das duas cooperativas. “Além de cobrar as metas e atuar 
na captação de novos associados trabalhará para o crescimento e fortalecimento das duas cooperativas”, disse. No escritório 
regional as instituições contam com a experiência do gerente Paulo Monezi no comando da equipe de profissionais da área 
financeira. Participaram da inauguração do escritório, o presidente da Cooperativa da Grande São Paulo, o médico Dr. Paulo 
Davi; o vice-presidente da NTC&Logística, José Helio Fernandes;  o presidente do Sindicato de São Paulo (Setcesp), Manoel 
Sousa Lima Júnior; e o gerente de processo e organização da Sicredi, Wesley Sibaldelli da Fonseca. 
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FETCESP em Destaque | Sicredi Fetcoop
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Patrimônio Líquido Sobras/Perdas no Período

 NÚMEROS DA COOPERATIVA SICREDI FETCOOP

O presidente da FETCESP, ainda destaca a atuação da cooperativa 
do transporte. “a Sicredi Fetcoop é um sistema alternativo ao 
bancário, com princípios cooperativistas, para aumentar os 
negócios no setor através de taxas competitivas e produtos 
dirigidos. Os clientes são os donos do negócio e crescem com 
a cooperativa", afirma Benatti.
De acordo com o gerente da Unidade Sicredi Fetcoop, Hélio 
Cagnacci, o bom desempenho da Unidade é resultado da 

potencialidade do setor e a credibilidade do Sistema Sicredi. 
“O projeto inicial é movimentar aproximadamente R$ 16 bilhões 
no médio prazo, sendo que estes recursos serão destinados 
exclusivamente ao fomento do setor através de melhores 
condições às existentes no mercado, além de que, sua própria 
rentabilidade será distribuída entre os associados que serão 
beneficiados em dois momentos – custos baixos e distribuição 
de resultados”, finaliza.
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FETCESP em Destaque | Empresas

EXPRESSO MIRASSOL 
O Expresso Mirassol ingressou em um novo projeto com 
foco na preservação do meio ambiente e da sustentabilidade 
ambiental no final do ano passado. A empresa aderiu ao 
Projeto Green Farm CO2 Free, uma fazenda localizada no Mato 
Grosso do Sul com área superior a 4,6 hectares destinada 
à preservação de diferentes espécies e ecossistemas, com 
a presença dos principais biomas brasileiros: cerrado; Mata 
Atlântica e Pantanal. Segundo o gestor de Marketing da 
Mirassol, Renato Salgueiro, o projeto atraiu a empresa por 
apresentar um formato inovador e de grande relevância 
ambiental. “Nossa preocupação com o meio ambiente e ações 
de sustentabilidade nos levaram a fazer uma busca por projetos 
que atendessem aos anseios da Mirassol nesta área. O Projeto 
Greem Farm CO2 Free é uma área que inclui mais de 30 km 
de rios e margens de florestas, com um grande número de 
espécies animais e vegetais preservadas”, comenta o gestor

TRANSPORTADORA AMERICANA 
A Transportadora Americana (TA) acaba de implantar o 
Programa “Levando Igualdade”. O objetivo é a inclusão 
de Pessoas com Deficiência (PcD´s) e a promoção de um 
ambiente livre de preconceitos, que favoreça a ética e o 
respeito nas relações interpessoais. O “Levando Igualdade” 
abrange todas as empresas da Holding (Transportadora 
Americana, TA Logística, TA Express e Wind) e consiste em 
quatro fases: Sensibilização, Inclusão, Desenvolvimento e 
Acompanhamento. A fase de Sensibilização atingiu, até agora, 
quase 80% da equipe, e contou com diversas intervenções: 
e-marketing, cartazes, flyer, palestras, diálogo sobre o tema, 
entre outras. Para a Inclusão, a TA mantém parceria com 
instituições em diversos estados da região Sul, Sudeste e 
Nordeste; e, há oito meses, participa da implantação de um 
projeto piloto de inclusão de PcD´s no segmento de transporte, 
desenvolvido pelo Senai, Sest Senat e o Sindicato das 
Empresas de Transporte de Cargas de Campinas (Sindicamp). 
Além dessas ações, muitas outras estão previstas para 2013

RÁPIDO 900 
A transportadora de carga e logística Rápido 900 acaba de 
receber o Prêmio Sistema de Qualidade no Transporte 15ª 
Edição – 2012, concedido pela Mexichem (Amanco), para a qual 
a empresa transportsa sistemas de tubos e conexões.  Outro 
motivo de alegria para a empresa é que ela foi posicionada entre 
as 20 Maiores & Melhores do Transporte e Logística, anuário 
da OTM Editora, que comemora 25 anos de existência desta 
publicação. Rápido 900 obteve a 17ª posição na edição do ano 
passado. A empresa ainda foi uma das empresas homenageadas 
pelo Sindicato dos Empregados em Escritórios de Empresas 
de Transportes Rodoviários de Cargas Secas e Molhadas, 
Cargas Pesadas e Logística em Transportes de São Paulo 
e Itapecerica da Serra. “Todas essas honrarias nos deixam 
orgulhosos e confiantes nos resultados de nosso trabalho 

duro e nossas estratégias e só temos é de compartilhar essas 
vitórias com nossos parceiros e colaboradores”, afirma André 
Ferreira, diretor da Rápido 900.

DBTRANS
Já estão sendo comercializados os tags da nova operadora de 
pagamento eletrônico de pedágio em São Paulo, a DBTrans- 
Auto Expresso. No ano passado, a empresa foi autorizada pela 
Artesp a entrar no mercado paulista, após o Governo do Estado 
anunciar a abertura do mercado, antes monopolizado. Agora, 
o motorista já tem à disposição duas operadoras e planos de 
pagamento com descontos, mais acessíveis. Uma terceira 
operadora (ConectCar) iniciará trabalhos em março. O modelo 
DBTrans- Auto Expresso Livre será pré-pago, e terá adesão 
de R$30 para veículos de passeio, com taxa de recarga de R$ 
6. No modelo pós-pago, o Auto Expresso terá adesão de R$ 
30 e mensalidade de R$ 6. Todos os planos estão com um 
desconto de cerca de 47%. Também existem planos específicos 
para caminhoneiros e transportadoras.  Mais informações no 
site www.autoexpresso.com.br, ou através do telefone 4003-
0377 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-880-2010 
(demais localidades).

SCANIA
A Scania desenvolveu, em parceria com seu provedor 
logístico, a Cargolift, um projeto para aperfeiçoar seu sistema 
Milk Run – sistema de coletas programadas de peças e 
materiais realizadas em um ou mais fornecedores. Após 
pré-estudo e uma série de análises, a Scania e a Cargolift 
identificaram a possibilidade de utilizar um modelo bitrem 
de 30 metros, em vez de dois caminhões, para realizar a 
coleta de materiais dos fornecedores que fazem parte da 
rota sul do sistema Milk Run da fabricante. “Com o bitrem 
conseguimos consolidar a carga de forma mais adequada, 
e assim é possível otimizar o transporte, principalmente em 
viagens de longa distância”, explica Wagner Varela, chefe da 
área de Transport Managment da Scania.

IVECO
A Iveco sai na frente no Programa de Incentivo à Renovação 
de Frota de Caminhões do Estado de São Paulo, que se 
encontra em sua fase piloto na região portuária da cidade 
de Santos (SP). Dentro do primeiro lote de 10 caminhões 
que tiveram seus financiamentos aprovados em janeiro de 
2013, oito são Iveco Stralis (nas motorizações com 360 e 
400 cavalos de potência), o modelo pesado da montadora 
que teve sua nova versão Euro 5 lançada recentemente 
no Brasil. A meta do programa é financiar cerca de 1.000 
caminhões novos. O Programa começou em maio do ano 
passado, com o objetivo de modernizar a frota de caminhões 
por meio de linhas de financiamentos com recursos 
próprios da Desenvolve SP (agência estadual de fomento à 
economia). A linha de crédito é através do BNDES (0,25% 
ao mês), mas, o governo estadual subsidia esses juros, e 
entrega uma taxa de 0% para o caminhoneiro. O prazo 
de financiamento chega até 96 meses. O público-alvo é 
formado por caminhoneiros autônomos.
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No último dia 1º de fevereiro, o Sest Senat Vila Jaguara recebeu 
150 alunos para o Programa Jovem Aprendiz. Na formação inicial 
em Mecânico de Manutenção de Veículos Automotores a Diesel 
ingressaram 100 jovens e outros 50 nas turmas de Assistente 
Administrativo em Transporte. O programa de Mecânica, de 
1.120 horas, será realizado em 10 meses. Serão 1.120 horas 
práticas na empresa e 480 horas teóricas no Senat, com jornada 
de trabalho diária de 8 horas de segunda a sexta-feira. Para os 
jovens da administração, menores de idade, o programa será 
concluído em 15 meses. A carga horária de 1.280 horas está 
dividida em 400 horas teóricas e 880 horas práticas, em uma 
jornada de trabalho diária de 4 horas, também de segunda à 
sexta- feira. A estrutura do programa tem uma novidade na fase 

inicial voltada ao desenvolvimento comportamental e preparação 
para a segunda fase. Portanto, será uma jornada sequencial de 
84 horas no Senat com atividades em sala de aula e palestras 
abordando temas como Cidadania e Direitos Humanos, Relações 
Interpessoais, Éticas e Sociais, Postura no Ambiente de Trabalho, 
Saúde e Segurança no Trabalho, Acessibilidade e Mobilidade 
Urbana, entre outras. Na fase seguinte, os jovens deverão 
cumprir parte da jornada semanal na empresa e outra no Senat, 
conforme um cronograma de trabalho estruturado de conteúdos 
específicos e vivenciais. A diretora da Unidade, Francisca Biagioni, 
destaca que esta formação é fundamental para suprir a falta de 
profissionais no setor de transporte, principalmente na área de 
mecânica diesel.

Preparar a  formação musical, a afinação vocal e a educação auditiva 
são os objetivos principais do Projeto Vozes, que a Unidade Vila 
Jaguara iniciará em abril deste ano. As aulas de canto coral serão 
realizadas uma vez por semana no período noturno ou aos sábados, 
dependendo da demanda. Os participantes terão oportunidades de 
aprimorar a comunicação, o desenvolvimento pessoal, a consciência 

individual, a interação com o grupo além de ter oportunidades de 
participar de apresentações culturais, para um público que aprecia 
estes trabalhos, de grande ressonância social. As inscrições podem 
ser feitas até o próximo dia 15 de março na coordenação de promoção 
social, pessoalmente, ou através do email luz@sestsenat.org.br e 
ainda pelo telefone (11) 3623-1304.

Unidade Vila Jaguara | SEST SENAT

VILA JAGUARA RECEBE 150 JOVENS EM 
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA AULAS DE 
CANTO CORAL

• Arrumação e Conferência de Carga (24h): 
a combinar.
• Operador de Empilhadeira (24h): fim de 
semana - dias 23, 24 e 30/3.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (50h): final de 
semana - de 16/3 a 31/3; semanal diurno 
- de 27/3 a 4/4
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (50h): final semana 
– 16/3 a 7/4.
• Programa Olho Vivo na Estrada – Abiquim 
(6h): A combinar.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos – Mopp (50h): final de 
semana – de 9/3 a 24/3; semanal noturno 
- de 18/3 a 27/3.
• 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 9 e 10/3. 
• Matemática Financeira (24h): Sábados 
- a combinar.
• Capacitação Didático Pedagógica para 
Instrutores (32h): a combinar.
• Atende – Van (8h): Sábado dia 16/3.
• Capacitação para Motoristas de Táxi (32h): 
final de semana - 9 a 17/3; semanal - 20 
a 27/3.
• Formação de Manutenção de Pneus na 
Frota (16h): semanal - a combinar.
• Reciclagem de Condutores de Veículo 
de Transporte de Escolares (16h): final de 
semana: 16 e 17/3.
• 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 9 e 10/3.
• 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 
23/3 a 7/4.
• Excel Básico (24h): a combinar.
• Introdução a Internet (16h): a combinar.
• Rotinas de Departamento Pessoal (8h): 
a combinar.
• Reciclagem do Atende – Van (8h): 2/3.
• Curso Especializado para Motofrete (30h): 
semanal (manhã, tarde e noite); final de 
semana.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS – MARÇO /2013

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