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FETCESP em destaque

FETCESP realiza o 13º Congresso Paulista 
do TRC no Grande Hotel São Pedro
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Fachada do Grande Hotel São Pedro que sediará o Congresso da FETCESP
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fiscalização e multas, melhorias nas rodovias e criação de 
terminais próximos aos portos para acomodar os veículos 
que transportam a safra, entre outras.
Acreditamos que tal iniciativa interministerial é importante 
para trazer a necessária solução à esta questão, afinal, 
felizmente, observamos o agronegócio se superando, com 
recordes de sua produção. 
Na baixada santista é necessário que o porto suba a serra, ou 
seja, construir um bolsão no planalto, ao longo do Rodoanel 
Mário Covas, para regular o tráfego de caminhões com a safra. 
Agora, a grande expectativa é que a gestão das ações 
propostas pelo grupo interministerial sejam executadas com 
efeitos a curto prazo.

A nova safra de grãos começa a ser escoada para exportação 
e os velhos problemas logísticos começam a surgir. No 
complexo portuário da baixada Santista, onde, aliás, está 
instalado o Porto de Santos, o maior da América Latina, já 
observamos congestionamentos de caminhões.
No entanto, temos neste ano um fato novo. A grande preocupação 
das autoridades que anunciam medidas para reduzir as longas 
filas de caminhões que se formam ao longo de rodovias e 
cidades próximas aos principais portos brasileiros. 
Os ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e 
dos Transportes e a Secretaria Especial de Portos, criaram 
um grupo de trabalho para analisar o cenário atual da 
superprodução agrícola e suas perspectivas com o objetivo 
de propor medidas de curto, médio e longo prazo. 
Representando a Confederação Nacional do Transporte (CNT) 
participei da reunião realizada no início de fevereiro para 
conhecer as propostas e contribuir com os estudos. O que se 
pretende é promover ações organizadas e direcionadas por 
vários órgãos e autarquias relacionados ao tema, junto aos 
operadores logísticos e de terminais e governos estaduais, 
para obter um ordenamento do escoamento da safra nos 
portos brasileiros. Entre as medidas propostas estão a 
implantação de agendamento para descarga dos caminhões, 
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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 14 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

A supersafra de grãos e os velhos problemas logísticos 
do escoamento

Flávio Benatti, Presidente da FETCESP
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Parceria com a ONG Núcleo Cristão Cidadania e Vida

Unidade promove formatura de alunos do Pronatec 

Cursos gratuitos para empresas associadas

O Sest Senat Parque Novo Mundo, cada vez mais 
envolvido nas questões sociais da comunidade, 
acaba de retomar a parceira com a Organização Não 
Governamental (ONG) Núcleo Cristão Cidadania e 
Vida. O objetivo principal é contribuir com a inclusão 
social dos mais de 200 alunos da ONG promovendo 
atividades de esporte e lazer disponíveis na 
Unidade. A ONG atende jovens em situação de 
vulnerabilidade nas regiões da Vila Maria e Vila 
Guilherme. A ONG também atua na formação dos 
jovens com ofertas de diversos cursos.

No mês de fevereiro a Unidade Parque Novo Mundo 
realizou a formatura de três turmas do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec). Desta vez os alunos concluíram os 
cursos de Auxiliar de Recursos Humanos, Inglês 
Básico e Arrumador e Conferente de Carga. Para 
este ano o número de vagas nas Unidades do Sest 
Senat foram ampliadas, bem como os temas dos 
cursos. As inscrições já estão abertas e podem ser 
feitas através do site  pronatec.mec.gov.br.

A Unidade Parque Novo Mundo realiza diversos 
cursos rápidos para empresas de transportes 
associadas ao Sest Senat. Com duração de 
4 horas estão incluídos nesta prestação de 
serviços temas como Direção Defensiva, Direção 

Econômica, Primeiros Socorros, Legislação de 
Trânsito, Meio Ambiente e Cidadania, Mecânica 
Básicas, Logística, Atendimento a Clientes e 
Vendas entre outros. Os treinamentos são 
realizados in company.

Operador de Empilhadeira (24h): 10 a 18/3 (segunda a sexta-feiras), das 18h 
às 22h; 3 a 11/3, (segunda a sexta-feiras), das 13h às 17h.;
Curso Especial de Treinamento e Orientação para Motorista de Táxi (32h): 
11 a 14/3 (terça a sexta-feiras), das 8h às 17h; de 15 a 22/3  (sábados e domingos), 
das 8h às 17h; de 20 a 31/3 (segunda a sexta-feira), das 18h às 22h.
Motorista Batedor (50h): 10 a 14/3 (segunda a sexta-feiras), das 7h às 17h.
Motorista Munck (16h): 8 e 9/3 (sábado e domingo), das 8h às 17h.
Condutores e Auxiliares no Transporte Escolar de Crianças com Deficiência e 
Mobilidade Reduzida (16h): 8 e 9/3 (sábado e domingo), das 8h às 17
Especializado Motofretista (30h): 6 a 13/3 (segunda a sexta-feiras), das 7h às 
11h50  (matrículas até 27/2); 6 a 13/3 (segunda a sexta-feiras), das 12h50 às 17h20 
(matrículas até 27/2); 12 a 14/3 (segunda a sexta, das 7h às 17h20 (matricula até 
5/3); 24 a 31/3 (segunda a sexta, das 18h às 22h50 (matricula até 17/3).
Movimentação de Transporte de Produtos Perigosos – Mopp (50h): 15 a 
30/3 (sábados e domingos), das 8h às 17h30 (matrícula até 10/3); de 18 a 25/3 
(segunda a sexta-feiras), das 8h às 17h30 (matrícula até 11/3).
Transporte Coletivo de Passageiros (50h): 15 a 30/3 (sábados e domingos), das 

8h às 17h30 (matrícula até 10/3); de 21 a 28/3 (segunda a sexta-feiras), das 8h às 
17h30 (matrícula até 14/3); de 17 a 28/3, das 18h20 às 22h (matrículas até 10/3).
Transporte de Emergência (50h): 15 a 30/3 (sábados e domingos), das 8h às 
17h30 (matrícula até 10/3).
Transporte de Escolar (50h): 15 a 30/3  (sábados e domingos), das 8h às 
17h30 (matrícula até 10/3).
Atualização do Transporte de Produtos Perigosos – Mopp (16h): 25 e 28/3, 
das 18h às 22h (matricula até 18/3); de 11 e 14/3, das 14h às 17h40 (matrícula 
até 4/3). 
Atualização Transporte Coletivo de Passageiros (16h): 17 a 20/3), das 18h20 
às 22h (matricula até 10/3); de 25 e 28/3 (terça e sexta-feiras), das 14h às 17h40 
(matrícula até 18/3). 
Atualização Transporte de Escolares (16h): 22 e 23/3 (sábado e domingo), 
das 8h20 às 16h20 (matrícula até 17/3).
Atualização Transporte Emergência (16h): 18 a 21/3 (terça e sexta-feiras), 
das 18h20 às 22h (matrícula até 11/3).

Programação de curso - Março 2014

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

Alunos da ONG na Unidade Parque Novo Mundo

Formandos de curso do Pronatec
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FETCESP realiza o 13º Congresso Paulista do TRC na 
cidade de Águas de São Pedro
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15 de maio de 2014 (quinta-feira)
20h00 - Cerimônia de Abertura no Teatro do Hotel
21h00 - Coquetel e Visita ao Espaço Empresarial
no Centro de Convenções
21h45 - Jantar Festivo no Restaurante do Hotel

16 de maio de 2014 (sexta-feira)
09h30 - Palestra Análise Econômica 
Palestrante: Economista Luiz Carlos Mendonça de Barros 
11h00 - Business Coffee no Espaço Empresarial
11h30 - Palestra sobre Legislação no TRC
Palestrantes: Assessores jurídicos da FETCESP, Marcos 
Aurélio Ribeiro, Valdete Marinheiro e Narciso Figueiroa Júnior

Programação Provisória

Palestras sobre política, economia, legislação no 
transporte e motivação serão promovidas no 13º 
Congresso Paulista do Transporte Rodoviário de 
Cargas que a FETCESP realizará nos dias 15, 16, 
17 e 18 de maio, no Grande Hotel São Pedro, em 
Águas de São Pedro/SP. Todos os detalhes estão 
sendo criteriosamente analisados pela comissão 
organizadora deste Congresso que marcará as 
comemorações de 25 anos de atuação da FETCESP.
A expectativa da comissão organizadora é repetir 
o sucesso das edições anteriores reunindo mais 
de 200 pessoas. 
Este Congresso será especial, observa Flávio Benatti, 
presidente da FETCESP. “Estamos preparando 
uma programação interessante para oferecer aos 
nossos congressista informações atuais sobre as 
tendências na economia e política e momentos de 
descontração para o importante network. 
Para falar de política está confirmada a palestra da 
jornalista Cristiana Lôbo. O tema economia será 
apresentado pelo economista Luiz Carlos Mendonça 
de Barros. Para a palestra sobre legislação no TRC 
estão confirmadas as presenças dos advogados e 
assessores da FETCESP, Marcos Aurélio Ribeiro, 
Narciso Figueirôa Júnior e Valdete Marinheiro. 
O Grande Hotel já está totalmente reservado para 
acomodar congressistas de todas as regiões do 
estado de São Paulo. 
 
Águas de São Pedro 
Águas de São Pedro é o segundo menor município 
do Brasil e tem uma população de cerca de 3 mil 
moradores. Considerado atualmente com um dos 
municípios com melhor qualidade de vida do país 
está localizada a cerca de 180 quilômetros de São 
Paulo. Sua água sulfurosa é considerada a primeira 
das Américas e a segunda do mundo em teor de sais 
de enxofre, muito indicada para banhos medicinais. 

A cidade tem clima agradável e concentra suas 
atividades exclusivamente para o turismo.
Os principais pontos turísticos de Águas de São 
Pedro são: Balneário Municipal Dr. Octávio Moura 
Andrade; Capela Nossa Senhora Aparecida; Casa 
de Santiago; Fonte Almeida Salles; Fonte Gioconda; 
Igreja Matriz Imaculada Conceição; Mini Horto; 
Mini Pantanal; parque Municipal Dr. Octávio Moura 
Andrade; Relógio do Sol; represa das Palmeiras; 
Thermas Water Park e Torre Balloni.
Em Águas de São Pedro e região os visitantes 
encontram muitas opções para diversão, como 
cavalgada, passeios de charrete, passeios 
ecológicos pelo Bosque Municipal, arborismo, 
pesque e pague, balonismo, cachoeiras, tirolesa, 
rapel e voo livre entre outras.

Águas medicinais – O valor terapêutico de águas 
da cidade é bastante conhecido. Suas propriedades 
apresentam raras virtudes medicinais, confirmadas 
por análises rigorosas e também pelos resultados 
obtidos por pessoas de todas as partes do 
país. As fontes Gioconda, Juventude e Almeida 
Salles proporcionam benefícios de três estações 
hidrominerais diferentes e o número de aquistas 
aumenta dia a dia.

Grande Hotel
O Grande Hotel São Pedro, localizado no Parque 
Dr. Otávio de Moura Andrade, s/nº, foi escolhido 
para o 13º Congresso porque tem infraestrutura 
adequada para o evento da FETCESP. 
O prédio do Grande Hotel São Pedro apresenta 
imponente arquitetura Art Déco, rodeado por jardins 
e bosques projetados ao glamour da década de 40. 
Além das belíssimas instalações e da estrelada 
gastronomia, oferece uma infraestrutura completa 
para atividades de lazer e de trabalho.
Com estrutura completa e serviços exclusivos, 
o Grande Hotel São Pedro tem a solução para 
receber os mais variados eventos corporativos e 

sociais. O Centro de Convenções possui 1.000 m² 
e capacidade para até 700 pessoas, podendo ser 
usado como auditório ou salas moduladas. O hotel 
também oferece serviços de coffee break, welcome 
drink, almoços e jantares, com várias opções de 
cardápio. Além disso, dispõe de Business Center, 
internet sem fio e Jardim de Inverno com cobertura. 
Em meio aos 330 mil m² de área verde, o Grande 
Hotel São Pedro dispõe de uma estrutura completa 
de lazer e esportes para os mais variados gostos 
e idades, com piscinas, campo de golfe, quadras 
de tênis, futebol e basquete, ginásio poliesportivo, 
sala de ginástica, circuito de cooper, trilhas para 
caminhadas, bicicletário e uma equipe de monitores 
profissionais.

Comissão organizadora
Integram a comissão organizado do 13º Congresso 
Paulista do TRC de 2014 os presidentes Flávio 
Benatti (FETCESP), Natal Arnosti Júnior (Setcar), 
Marcelo Marques da Rocha (Sindisan), Salvador 
José Cassano (Sindetrap), Manoel Sousa Lima 
Júnior (Setcesp) e Laércio Lourenço (Sindivapa). 
Os vice-presidentes da FETCESP, Carlos Panzan 
e Francisco Pelucio. Os diretores da FETCESP 

Elza Lúcia Panzan, Raul Elias Pinto, Romeu Natal 
Panzan e Rui César Alves. Os assessores Dimas 
Barbosa Araújo, Elisete Balarini, Fátima Contardi, 
Marcos Aurélio Ribeiro, Narciso Figueirôa Junior e 
Tânia Guimarães.

Taxas de inscrição
- Empresa de transporte associada a um dos 
Sindicatos das Empresas de Transporte Rodoviário 
de Cargas filiados a FETCESP ou Federação do 
TRC com reserva no Grande Hotel São Pedro: 
isenta (incluso material e refeição).
- Empresa de transporte associada a um dos 
Sindicatos das Empresas de Transporte Rodoviário 
de Cargas filiados a FETCESP ou a outra Federação 
do TRC sem reserva no Grande Hotel São Pedro: 
R$ 700,00 por pessoa (incluso material e refeição).
- Empresa de transporte rodoviário de cargas não 
associada à um dos Sindicatos das Empresas de 
Transporte Rodoviário de Cargas filiados a FETCESP 
ou a outra Federação do TRC com ou sem reserva 
no Grande Hotel São Pedro: R$ 1.400,00 por pessoa 
(incluso material e refeição).
O valor da taxa de inscrição é única para qualquer 
período de participação no Congresso.

Auditório equipado tem capacidade para 300 pessoas Salão de eventos comporta mais de 200 pessoas

Grande Hotel referência em gastronomia
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Prédio do Grande Hotel São Pedro apresenta imponente arquitetura 
Art Déco, rodeado por jardins e bosques

Mais informações: telefones (11) 2632-1016 e 2632-1019; 
e-mail fetcesp@fetcesp.com.br

13h20 - Almoço - Tarde Livre
20h30 - Jantar no Restaurante do Hotel
17 de maio de 2014 (sábado) 
11h30 - Palestra Motivacional
Palestrante: a definir
13h10 - Encerramento dos trabalhos
13h40 - Almoço - Tarde livre
20h30 - Jantar de Encerramento

18 de maio de 2014 (domingo)
Manhã livre
14h00 - Saída do Grande Hotel São Pedro
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Principais questionamentos sobre a Lei que 
regulamenta a profissão de motorista

1) Qual foi a principal mudança trazida pela 
Lei 12.619 que regulamenta a profissão de 
motorista?
Figueirôa Jr. - A Lei 12.619/2012 trouxe várias 
mudanças na CLT e no Código de Trânsito, mas 
em relação ao motorista profissional empregado 
podemos destacar a obrigatoriedade do controle 
fidedigno da jornada de trabalho, pelo empregador. 
É através do controle efetivo da jornada que se pode 
apurar a observância ou não dos limites da jornada 
e o gozo dos repousos obrigatórios. Em relação ao 
Código de Trânsito a principal alteração foi o limite do 
tempo de direção, ou seja, descanso de 30 minutos 
a cada 4 horas ininterruptas e o descanso obrigatório 
de 11 horas, dentro do período de 24 horas, podendo 
ser fracionado em 9 horas mais 2 horas.

2) A lei 12.619/2012 também se aplica ao motorista 
que trabalha no perímetro urbano ou apenas ao 
motorista que viaja pelas estradas?
Figueirôa Jr. - Quando a Lei 12.619/2012, no 
parágrafo único do art.1, menciona que integram a 
categoria profissional dos motoristas os profissionais 
de veículos automotores que se ativam no transporte 
rodoviário de passageiros e de cargas, a menção 
a "transporte rodoviário" leva à conclusão que 
se trata do modal rodoviário de transporte e não 
apenas o transporte feito por "rodovias". Logo, 
as regras trazidas pela nova Lei, no que tange 
a CLT, se aplicam tanto aos motoristas que se 
ativam nas rodovias, quanto aqueles que trabalham 
no perímetro urbano. Em relação às alterações 
no Código de Trânsito a aplicação é restrita aos 
motoristas que conduzam veículos de transporte 
de passageiros com mais de 10 lugares e de carga 
com peso superior a 4.536 kg.

3) Onde está previsto na Lei 12.619/2012 a 
corresponsabilidade do embarcador e do 
destinatário?
Figueirôa Jr. - Trata-se de um aspecto inovador da 
Lei 12.619. A corresponsabilidade do embarcador, 

destinatário, transportador, agente de cargas, OTM 
e operador de terminais de carga está prevista 
no par.7, do art.67-A do CTB, ao estabelecer que 
nenhum desse agentes citados anteriormente 
possam permitir ou ordenar a qualquer motorista 
a seu serviço, ainda que subcontratado, que inicie 
viagem com duração superior a um dia, sem cumprir 
o intervalo de 11 horas, dentro do período de 24 
horas. Também há previsão da corresponsabilidade 
no art.9, da Lei 12.619/2012, ao exigir que as 
condições sanitárias e de conforto adequadas 
(Normas Regulamentadoras do Ministério do 
Trabalho e Emprego) nos locais de espera dos 
motoristas de transporte de cargas em pátios de 
transportadoras, embarcador, OTM, consignatários 
e agentes de cargas, aduanas, portos e locais para 
repouso e descanso.

4) Com a Lei 12.619/2012 ainda é possível 
contratar o motorista profissional empregado 
pelo art.62, I, da CLT?
Figueirôa Jr. - Diante da obrigatoriedade do controle 
fidedigno da jornada não é mais possível contratar 
o motorista profissional empregado pela exceção 
contida no inciso I, do art.62, da CLT. Essa mudança 
deve ser anotada na Carteira de Trabalho e na Ficha 
de Registro do empregado.

5) A lei proíbe totalmente o pagamento do 
motorista profissional empregado através de 
comissões?
Figueirôa Jr. - A proibição não é total. O art.235-G da 
CLT pretende coibir a remuneração do motorista em 
função da distância percorrida, tempo de viagem ou da 
natureza e quantidade de produtos transportados, se 
essa remuneração ou comissionamento comprometer 
a segurança rodoviária ou da coletividade ou violar as 
normas da CLT.
Se o comissionamento estiver atrelado a outras 
variáveis que não prejudiquem os limites da jornada 
de trabalho e os repousos obrigatórios é possível 
o pagamento a base de comissões.

6) Há distinção na Lei 12.619/2012 entre jornada 
de trabalho e tempo de direção?
Figueirôa Jr. - Os limites da jornada de trabalho 
e os repousos obrigatórios se aplicam apenas aos 
motoristas profissionais empregados enquanto que 
o tempo máximo de direção e as pausas de 30 
minutos a cada 4 horas ininterruptas de direção e 
o intervalo de 11 horas, dentro do período de 24 
horas, se aplicam tanto aos motoristas empregados 
quanto aos autônomos, neste último caso, desde que 
conduzam veículos com carga superior a 4.536 kg.
 
8) O que é tempo de espera?
Figueirôa Jr. - De acordo com o art.235-C, par.8, da 
CLT, tempo de espera são as horas que excederem 
à jornada normal de trabalho do motorista de 
transporte rodoviário de cargas que ficar aguardando 
para carga ou descarga do veículo no embarcador 
ou destinatário ou para a fiscalização da mercadoria 
transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, 
não sendo computadas como horas extraordinárias, 
devendo ser indenizadas com base no salário-hora 
normal acrescido de 30%.
 
9) O que é tempo de reserva?
Figueirôa Jr. - O tempo de reserva, de acordo com 
o artigo 235-E par.6, da CLT, é aquele aplicado na 
hipótese do empregador adotar revezamento de 
motoristas trabalhando em dupla no mesmo veículo, 
sendo considerado como o tempo que exceder a 
jornada normal de trabalho em que o motorista 
estiver em repouso no veículo em movimento e 
será remunerado na razão de 30% da hora normal.
 
10) Como pode ser controlada a jornada de 
trabalho do motorista?

Figueirôa Jr. -. A jornada de trabalho do motorista 
empregado e o tempo de direção podem ser 
controlados através de anotação em diário de bordo, 
papeleta ou ficha de trabalho externo (par.3º do 
art. 74 da CLT) ou de meios eletrônicos idôneos 
instalados nos veículos, a critério do empregador.
 
11) O que é tempo de direção? Quem é 
responsável pelo seu controle?
Figueirôa Jr. - De acordo com o art.67-A, par. 4, do 
CTB, tempo de direção ou de condução de veículo 
é o período em que o condutor estiver efetivamente 
ao volante de um veículo em curso entre a origem e 
o seu destino, respeitado o intervalo mínimo de 30 
minutos para descanso a cada 4 horas, sendo-lhe 
facultado descansar no interior do próprio veículo, 
desde que este seja dotado de locais apropriados 
para a natureza e a duração do descanso exigido. 
Em se tratando de motorista empregado cabe ao 
empregador proceder ao controle do tempo de 
direção, através da papeleta de serviço externo ou 
de meios eletrônicos idôneos instalados no veículo. 
No caso de transportador autônomo de cargas 
(agregado ou independente) caberá ao mesmo 
controlar o tempo de direção através do tacógrafo 
ou diário de bordo.
 
12) Quais são os limites de jornada de trabalho 
e tempo de direção? Quem deve obedecê-los?
Figueirôa Jr. - Os limites da jornada de trabalho 
devem ser obedecidos por todos os motoristas 
empregados e de acordo com o art.235-C da CLT a 
jornada de trabalho é aquela fixada na Constituição 
Federal ou mediante instrumentos de acordos ou 
convenção coletiva de trabalho, aplicando-se a 
regra de 8 horas diárias e 44 horas semanais, sendo  
admitida a prorrogação da jornada de trabalho por 
até 2 horas extraordinárias. Também devem ser 
respeitados o intervalo intrajornada de, no mínimo 1 
hora e interjornada de 11 horas e descanso semanal 
remunerado de 35 horas. No caso de motoristas 
empregados que se ativam em viagens de longas 
distâncias, além dos intervalos anteriores, devem 
ser observados o descanso semanal de 36 horas e 
de intervalo de 30 minutos a cada 4 horas de tempo 
de direção ininterrupto. Os limites para o tempo de 
direção estão previstos no art.67-A, par. 1, do CTB, 
devendo ser respeitado o intervalo de descanso de 
30 minutos a cada 4 horas contínuas no exercício 
da condução. Também há previsão no CTB, artigo 
67-A, §3, de que o condutor é obrigado a, dentro 
do período de 24 horas, observar um intervalo de, 
no mínimo, 11 horas de descanso, podendo ser 
fracionado em 9 horas mais 2 horas, no mesmo dia.

A Lei 12.619, de 30 de abril de 2012, que regulamenta a profissão de motorista e altera a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) e o Código de Transito Brasileiro (CTB) entrou em vigor em 17 de junho de 
2012 e ainda suscita algumas dúvidas. O assessor jurídico da FETCESP, Narciso Figueirôa Junior, se-
lecionou alguns dos principais questionamentos feitos em diversos congressos, seminários e palestras 
de que participou nos últimos meses e formulou as respostas, procurando dar maiores esclarecimen-
tos sobre a nova lei.

Lei 12.619/2012 está em vigor desde 17 de junho
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Unidade implanta clínica de nutrição

Novos cursos e aumento de vagas do Pronatec

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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O cuidado com a alimentação muitas vezes 
passa despercebido na correria do dia a dia, 
especialmente para os trabalhadores do transporte, 
devido a sua atividade profissional. 
Por isso, a proposta do Sest Senat é implantar 
clinicas de nutrição em várias Unidades para formar 
uma nova conscientização alimentar através da 
educação nutricional. A Unidade Vila Jaguara já 
implantou a sua clínica e oferece atendimento 
gratuito da nutricionista Valéria Bordin, nas terças 
e quintas, das 8 às 12 horas, e das 13 às 17 horas 
e nas sextas-feira-das 8 às 12 horas.
A diretora da Unidade Francisca Biagioni, explica 
que a atuação da profissional está voltada à 
orientação sobre os cuidados com a alimentação 
e auxiliar os trabalhadores a adotar uma nova 
rotina alimentar. “Realizar melhores escolhas 
alimentares quando se está ao volante, não é 
uma indicação apenas à pessoas que querem 
e precisam readequar seu peso, mas é uma 
realidade também para quem deseja evitar o 
cansaço e a fadiga após o almoço ou quando 
ainda terão que enfrentar um longa jornada que 
exige bom desempenho e disposição”, avalia. 

A nutricionista Valéria explica que, embora o 
sobrepeso e obesidade, a hipertensão, diabetes 
e colesterol elevado são problemas de saúde 
que levam os trabalhadores a buscar mudanças 
no estilo de vida e na alimentação, procurando 
um profissional de nutrição, a prevenção também 
deve fazer parte desse rol de cuidados. “Muitos 
até sabem o que faz parte de uma alimentação 
saudável, como por exemplo, aumentar o consumo 
de frutas e verduras, diminuir o consumo do açúcar 
e do sal e controlar o consumo de gorduras. No 
entanto, na prática do dia a dia, acabam não 
conseguindo colocá-las em prática. Nestes casos 
é que entra o acompanhamento nutricional, que 
se for realizado de maneira periódica, oferece 
as ferramentas certas para iniciar mudanças. 
Inclusive, pequenas intervenções na rotina 
alimentar já começam a fazer a diferença, como 
reduzir o consumo de refrigerantes e bebidas 
açucaradas e introduzir mais água mineral no dia 
a dia, aprender a mastigar e a ouvir seus sinais 
internos de fome e saciedade e introduzir novos 
grupos alimentares como as frutas”, ensina a 
nutricionista. 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (Pronatec), criado pelo Governo Federal, 
em 2011, tem o objetivo de ampliar a oferta de cursos 
de educação profissional e tecnológica. Através do 
Bolsa-Formação são oferecidos, gratuitamente, 
cursos técnicos, de formação inicial e continuada ou 
qualificação profissional. No ano passado a Unidade 
Vila Jaguara atendeu 225 pessoas nos cursos 
de Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Recursos 
Humanos, Inglês Básico e Inglês Intermediário. 
Neste ano a Unidade amplia o seu atendimento 
para 1.178 vagas. A oferta de treinamentos também 

aumentou com a inclusão dos cursos de Almoxarife, 
Auxiliar de Pessoal, Auxiliar Financeiro, Cobrador de 
Ônibus, Espanhol Básico, Inglês Aplicado a Serviços 
Turísticos, Mecânico de Motocicletas, Mecânico 
de Motores a Diesel, Motorista de Transporte 
de Cargas, Operador de Caixa, Organizador de 
Eventos, Recepcionista, Recepcionista de Eventos, 
Recepcionista de Eventos e Recepcionista em Meios 
de Hospedagem. Para participar, os interessados 
devem procurar a prefeitura de suas cidades ou 
preencher o formulário no site pronatec.mec.gov.
br/inscrição.

• Atende – Van (8h): 15/3.
• Capacitação para Motoristas de Táxi (32h): noturno - 
  de 24/2 a 12/3. 
• Curso Especializado para Motofrete (30h): turmas a 
  noite e finais de semana.
• Formação de Cargas Indivisíveis: a combinar. 
• Formação de Condutores de Veículo de Emergência 
  (50h): final semana - 22/2 a 16/3.
• Formação de Condutores de Veículo de Produtos 
  Perigosos - Mopp (50h): noturno - 5 a 20/3.
• Formação de Condutores de Veículo de Transporte de 
• Escolares (50h): fim e semana – 8 a 23/3.

• Formação de Condutores de Veículos de Passageiros 
  (50h): fim de semana -22//2 a 16/3.
• Formação para Operador de Empilhadeira (24h): fim 
  de semana – 15 a 22/3.
• Reciclagem de Condutores de Veículo de Produtos 
• Perigosos - Mopp (16h): semanal noturno -10 a 13/3
• Reciclagem de Condutores de Veículo de Transporte 
  de Escolares (16h): a combinar.
• Reciclagem de Condutores de Veículo de Transporte 
  de Passageiros (16h): fim de semana – 22/2 a 8/3.

Programação de curso - Março 2014

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

FETCESP em Destaque | SEST SENAT
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Participe do Programa
Ambiental do Transporte

Serviços

Unidades móveis:
FETCESP - São Paulo - Telefone: (11) 2632-1022
SETRANS -  ABCD - Telefone: (11) 4330-4800
SINDICAMP - Campinas - Telefone: (19) 3781-6200
SETCARP - São José do Rio Preto - Telefone:(17) 3232-1488
SETCARSO - Sorocaba (em breve) - Telefone: (15) 3234-3430

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

rodoviário de cargas

 Aferição veicular com o aparelho opacímetro

Selo Despoluir para os veículos aprovados 

Visita na empresa com hora marcada
Reconhecido para o Sistema de Avaliação de 

Segurança, Saúde, Meio Ambiente
e Qualidade (Sassmaq)

Coordenação Nacional
CNT (Confederação Nacional do Transporte) 

SEST SENAT

Despoluir noTRC em São Paulo
Coordenação: FETCESP


