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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



3  

As projeções para a economia brasileira para este ano têm sido 
cautelosas. Governo e estudiosos falam de um crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) da ordem de 3%. Afinal, tal comportamento 
é justificável quando verificamos o “pibinho” previsto para 2012, 
não deve chegar a 1%.
No entanto, como acredito no Brasil sou um eterno otimista. Faço 
planos e trabalho sempre com boas expectativas para o transporte 
rodoviário de cargas, sobretudo para os próximos meses.
Afinal, o governo vem criando ambiente interessante e importante 
para a redução de custos das empresas. A desoneração da folha 
de pagamento é uma realidade em praticamente todos os setores. 
A redução das taxas de juros também tem sido um grande indutor 
para o desenvolvimento das empresas. 
Acompanhamos o interesse de importantes empresas com projetos 
de investimentos que trarão maior desenvolvimento ao mercado 
interno, especialmente agora que nos aproximamos da realização 
da Copa do Mundo e das Olimpíadas no Brasil.
A efetiva aplicação da Lei 12.619/2012, que regulamenta a profissão 

de motoristas, deve continuar a provocar mudanças positivas no 
mercado. Ao restringir o tempo de direção do motorista a lei envolve 
o embarcador à responsabilidade na execução dos serviços de 
transporte rodoviário de cargas. E isto para o bem e para o mal. 
Portanto, a relação comercial entre transportador e cliente precisa 
ser diferente.
Afinal, o pessimismo leva ao desanimo e a falta de perspectiva. 
Sentimentos que não devem nortear o empreendedor. Hoje e 
sempre vale à máxima “nas dificuldades surgem às oportunidades”.
Um bom ano para todos nós!

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

Entidades filiadas a FETCESP

Expediente

Trabalho com boas expectativas 
para o transporte rodoviário 
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Para este ano o Sest Senat lança os seguintes temas para o Ciclo de Palestras: 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 e Fidelização de Clientes. 
O diretor da Unidade Parque Novo Mundo, Duglacy Antunes da Silveira, destaca que também estão disponíveis outros temas 
apresentados em anos anteriores. “As palestras podem ser solicitadas pelas empresas, para ações diversas, especialmente, na 
Semana de Prevenção de Acidentes no Trabalho (Sipat)”, observa.
Os temas desenvolvidos em 2012 e que também estão disponíveis são os seguintes: A Importância da Atividade Física para a 
Saúde; Acidentes Domésticos; Entendendo as Doenças Sexualmente Transmissíveis, Saúde Ocular, Motivação no Trabalho; O 
Programa 5S; Qualidade no Atendimento ao Turista e Utilização e Análise de Tacógrafo. As empresas interessadas em desenvolver 
os temas podem solicitar o agendamento pelo telefone (11) 2207-8840 com Sérgio ou Maria Inês.

Com o objetivo de aumentar o acesso dos trabalhadores em transporte a Educação a Distância, a Unidade Parque Novo 
Mundo disponibiliza computador e internet de sua sala de informática para os cursos do Sest Senat. O interessado encontra 
uma série de temas, alguns gratuitos, como Transporte para Todos; Atendimento Eficaz; Enfrentamento à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes e Noções de Meio Ambiente. Mais informações e agendamento para utilizar os equipamentos: 
telefone (11) 2207-8840 ramal 810; e-mail cursosnovomundo@sestsenat.org.br .

Unidade Parque Novo Mundo | SEST SENAT

SEST SENAT diVulgA TEmAS 
do CiClo dE PAlESTrAS 2013

CurSoS oN-liNE NA SAlA 
dE iNFormáTiCA dA uNidAdE

• Motorista Batedor (40h): de 4 a 8/2 
(segunda a sexta-feiras), das 7h às 17h.
• Curso Especial de Treinamento e 
Orientação para Motorista de Táxi (32h): 
de 5 a 8/2 (terça a sexta-feiras), das 8h 
às 17h; de 13 a 22/2 (segunda a sexta-
feiras), das 18h às 22h; de 16 a 24/2 
(sábados e domingos), das 8h às 17h.
Operador de Empilhadeira (24h): de 16 
a 24/2 (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 16 a 24/2 (nove 
dias consecutivos), das 8h às 18h.
• Olho Vivo na Estrada – Abiquim (6h): 
Consultar.
Cursos especializados para motoristas
• Especializado motofretista (30h): de 1 
a 8/2 (segunda a sexta-feiras), das 7h às 
11h50 (matrículas até 24/1/13); de 2 a 
4/2 (sábado, domingo e segunda-feira), 
das 7h às 17h20 (matrículas até 28/1/13); 
dias 2, 3/2 (sábado e domingo), das 7h às 

17h20, dias 4 e 5/2 (segunda e terças-
feiras), das 18h às 22h50 (matrículas 
até 28/1/13); dias 6, 7, 8, 13, 14 e 15/2 
(quarta a sexta-feiras), das 18h às 22h50 
(matrículas até 30/01); dias 16, 17/2 
(sábado e domingo), das 7h às 17h20, 
18 e 19/2 (segunda e terça-feiras), das 
18h às 22h50 (matrículas até 6/2); de 
18 a 25/2 (segunda a sexta-feiras), das 
18h às 22h50 (matrículas até 6/2); de 
18 a 25/2 (segunda a sexta-feiras), das 
7h às11h50 (matrículas até 6/2); de 20 
a 22/2 (quarta a sexta-feiras), das 7h 
às 17h20 (matrículas até 13/2); dias 23 
e 24/2 (sábado e domingo), das 7h às 
17h20, dias 26 e 27/2 (segunda e terça-
feiras), das 18h às 22h50 (matrículas 
até 18/2). 
• Movimentação de Transporte de 
Produtos Perigosos - Mopp (50h): de 
2 a 24/2 (sábado e domingo), das 8h 
às 16h20 (matrículas até 28/1); de 18 
a 25/2 (segunda a sexta-feiras), das 8h 
às 17h30 (matrículas até 7/2).
• Transporte de Escolar (50h): de 2 a 
24/2 (sábado e domingo), das 8h às 

17h30 (matrículas até 28/1).
• Transporte de Emergência (50h): de 
2 a 24/2 (sábado e domingo), das 8h 
às 17h30.
• Atualização do Transporte de Produtos 
Perigosos – Mopp (16h): dias 2 e 3/2 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20.
• Transporte Coletivo de Passageiros 
(50h): de 2 a 24/2 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h30 (matrículas até 28/1).
• Atualização Transporte Coletivo de 
Passageiros (16h): dias 16 e 17/2 (sábado 
e domingo), das 8h às 16h20.
• Atualização Transporte de Escolares 
(16h): dias 2 e 3/2 (sábado e domingo), 
das 8h às 16h20.
• Condução segura e econômica (16h): 
in company – consultar.
• Treinamento Jovens Motoristas (160h): 
in company – consultar.

ProgrAMAção DE CUrSoS – FEvErEiro /2013

informações e inscrições:
(11) 2207-8840;
cursosnovomundo@sestsenat.org.br
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No ano passado, vários sindicatos no estado de São Paulo realizaram eleições para o triênio 2013 –2015. Nestes processos surgiram 
novas lideranças que, agora, se unem à FETCESP para apresentar as demandas locais e fortalecer o setor. Os novos presidentes que 
assumiram mandatos no início de janeiro concederam entrevistas para esta edição da Revista FETCESP em Destaque. Desta forma 
encerra-se a série de reportagens Liderança do Setor publicada desde janeiro de 2012. Foram 13 edições apresentando as opiniões e 
os perfis dos presidentes de 14 sindicatos do Estado de São Paulo.

reeleições
Nas eleições realizadas no final do ano passado em alguns sindicatos os empresários locais optaram por reeleger empresários e 
líderes experiente. Na FETCESP, o empresário Flávio Benatti foi reeleito para mais um mandato. “Temos à frente a continuidade 
de um trabalho difícil que desenvolvemos há tempos em busca de melhores condições para setor. Não perderemos o nosso foco 
que é conquistar um mercado mais equilibrado com maior segurança jurídica às empresas”, afirma Benatti. 
No Sindicato das Empresas de Transporte Comercial de Carga do Litoral Paulista e Região (Sindisan), permanece na presidência Marcelo 
Marques da Rocha, entrevistado em junho de 2012. No Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Piracicaba e Região (Sindetrap) 
continua na presidência Salvador José Cassano, entrevistado em março do ano passado. No Sindicato das Empresas de Transporte de 
Cargas de Bauru e Região, Munir Zugaib, entrevistado em julho de 2012, teve seu mandato renovado até 2015. 

FETCESP em Destaque | Liderança do Setor

eMPresários FazeM sUCessão nos sindiCatos 
de são PaULo

nataL antônio de PLáCido é o Presidente 
do setCarso
Nos próximos três anos, o sócio-proprietário da Placido's 
Transporte Rodoviário Ltda., Natal Antônio de Plácido, estará 
na presidência do Sindicato das Empresas de Transporte de 
Cargas de Sorocaba e Região (Setcarso). Prestando serviços 
de transportes desde 1986, Plácido conhece com detalhes as 
demandas do setor. 
“A classe do transportador deve ter mais união. Precisamos 
dinamizar o trabalho das entidades sindicais para que o 
transporte seja valorizado e conquistar cada vez mais o respeito 
e reconhecimento da sociedade da importância do setor para 
a economia”, observa.
Por isso, Plácido tem algumas propostas bem definidas. 
Desenvolveremos trabalho para aumentar a quantidade de 
associados e envolver um maior número de empresários nos 
movimentos sindicais. “Vamos trabalhar junto com a FETCESP, 
Confederação Nacional do Transporte, sindicatos regionais para 
mudar a imagem negativa do setor”.
Com relação à economia, Plácido espera que 2013 seja um 
ano melhor do que o ano passado. “Teremos uma safra de 
grãos recorde que representa muito para o nosso setor. Com a 
recuperação de outros países e as novas licitações no governo, 
esperamos que a economia brasileira tenha uma boa reação, 
o que será bom para todos nós, inclusive o transporte”, avalia.
Entre os grandes desafios do setor Plácido aponta a falta de mão 
de obra qualificada. “Muitos profissionais têm a mentalidade antiga 
e não se atualizaram. Os veículos possuem tecnologia avançada, 
mas falta qualificação dos motoristas. Precisamos mudar esse 
cenário”, destaca. Por isso, uma das propostas da nova diretoria 
é dar continuidade às atividades da escola profissionalizante de 

motoristas do Sindicato. 
Outra questão destacada por Plácido envolve a infraestrutura 
de transportes. “Temos grandes problemas com as rodovias 
que estão em péssimas condições, com exceção das estradas 
privatizadas, que, em geral, cobram altíssimos preços de pedágio”. 
A defasagem do frete e as adequações lei 12.619/2012 que 
regulamenta a profissão de motorista são outros desafios das 
empresas apontadas por Plácido.

André Juliani, presidente do Sindecar
 Natal Antônio de Plácido, presidente do Sindicato de Sorocaba

C
rédito: D

ivulgação
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O empresário Manoel Sousa Lima Jr., do Grupo Argos, é o 
presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga 
de São Paulo e Região (Setcesp) no triênio 2013-2015. Em 
1980, na busca por legislação que amparasse o transporte de 
produtos químicos, Souza Lima entrou no Setcesp para coordenar 
a comissão desta especialidade. Desde aquela época ocupou 
vários cargos, inclusive de vice-presidente. 
Na administração do maior sindicato do setor do país, 
Sousa Lima tem propostas bem definidas para aumentar a 
representatividade do Setcesp. “Com o objetivo de promover o 
debate detalhado estamos criando diretorias de especialidades 
de novos segmentos como carga completa, valores, alimentos 
e automotivo, entre outros. Também formamos diretorias para 
debater temas que envolvem várias especialidades, como por 
exemplo, segurança, mobilidade urbana e seguros, entre outros”, 
observa. Na diretoria executiva, que se reúne semanalmente, 
o Setcesp inova. “Contamos com executivos integrantes da 
Comjovem, que darão novo dinamismo ao sindicato agora, e, 
no futuro, serão nossos novos líderes”, observa. 
Para dar suporte às diretorias, o Setcesp finaliza a formação do 
Núcleo de Apoio Técnico e Jurídico composto por profissionais 
especializados em várias áreas. “Queremos oferecer aos nossos 
diretores estudos, dados estatísticos, avaliações e projeções 
sobre os mais diversos temas. Serão trabalhos que nos ajudarão 

a apresentar propostas e sugestões tanto para o poder público 
quanto às instituições privadas”, destaca Sousa Lima.
Na área da educação, o Setcesp continua a busca da homologação 
no Ministério da Educação (MEC) para a Universidade Corporativa 
de Logística e Transporte (ULT). “Agora, para ampliar a oferta 
de cursos estamos finalizando parceira com a Faculdade de 
Tecnologia de São Paulo (Fatec)”, comenta.
Um grande desafio do Setcesp envolve a mobilidade e 
abastecimento urbano nos grandes centros, especialmente em 
São Paulo. “A grande expectativa é a criação de uma diretoria 
técnica de logística na secretaria Municipal do Transporte 
de São Paulo, que aliás é uma das propostas do Setcesp 
apresentada ao prefeito Fernando Hadad quando estava em 
campanha eleitoral”, informa. O Setcesp acompanha a discussão 
deste tema no Conselho de Desenvolvimento Metropolitano 
ligado a Secretaria Estadual, que tem um acordo que nenhum 
município implantará restrição de circulação de caminhões sem 
o conhecimento deste grupo. 
Com certo otimismo, Souza Lima tem boas expectativas para 
este ano. “Vamos enfrentar problemas com o aumento dos 
combustíveis, metas da inflação e questões com a energia, 
mas, existem muitos projetos que devem injetar recursos no 
País que refletirão, de forma positiva, na nossa economia”, 
avalia Sousa Lima.

mANoEl SouSA limA JúNior é o PrESidENTE 
do SETCESP

FETCESP em Destaque | retrospectiva 2012

manoel Sousa lima Júnior, presidente do Sindicato de São Paulo
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TioJium mEToliNA ASSumE A PrESidêNCiA 
do SETrANS

FETCESP em Destaque | retrospectiva 2012

Com muita disposição para o trabalho, o empresário Tiojium 
Metolina, assume a presidência do Sindicato do ABC (Setrans). 
Experiência e informações dos problemas do transporte 
rodoviário de cargas não lhe faltam. Metolina foi um dos 
fundadores do Setrans e sempre esteve atuante nas diretorias 
do sindicato nos últimos 20 anos. Na gestão anterior foi vice-
presidente e antes disso exerceu o cargo de tesoureiro do 
Sindicato. Diretor da Transportadora Mauá, Metolina também 
conhece com detalhes as questões do dia a dia do empresário 
e todos os desafios que as empresas enfrentam para prestar 
serviços com qualidade e segurança.
Metolina assume o sindicato num momento em que o mercado 
ainda se adapta à Lei 12.619/2012 que regulamenta a profissão 
de motoristas. “Apesar de estar em vigor desde meados do 
ano passado a nova legislação provoca dúvidas e, infelizmente, 
gera impasses com os clientes. Por isso, vamos promover 
encontros para esclarecer a lei e trocar experiência entre as 
empresas, criando um importante fórum de discussões sobre 
o tema”, afirma o presidente Tiojium Metolina.
O presidente do Setrans, também destaca a necessidade 

de um maior envolvimento dos embarcadores. “Os nossos 
clientes precisam se conscientizar sobre a necessidade de 
adaptações dos processos logísticos com o tempo de direção 
dos motoristas exigido pela nova lei. Trata-se de uma questão 
de segurança dos nossos profissionais, das cargas e da 
sociedade”, observa. 
A mobilidade urbana nas cidades da região é outro tema que 
exigirá atuação do Setrans. “Continuamos acompanhando a 
discussão de implantar rodízio e restrição de circulação de 
caminhões em nossa base e queremos participar para expor 
nossas preocupações e sugestões”, destaca Tiojium Metolina. 
Para o Programa Ação ABC Empresarial a nova gestão do 
Setrans dará continuidade aos encontros, com palestras sobre 
a legislação no setor e gestão nas empresas, entre outros 
temas atuais e de interesse dos associados. 
A Comissão dos Jovens Empresários e Executivos do ABC 
também receberá grande atenção da nova diretoria. “Queremos 
aumentar o número de jovens participantes nas nossas reuniões 
integrando-os com os mais experientes e assim formar novos 
lideres sindicais”, destaca o presidente do Setrans.

Tiojium metolina, presidente do Sindicato do ABC
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Sócio da Arnosti Transportes há 32 anos, Natal Arnosti Júnior, 
conhecido como “Alemão”, é o presidente do Sindicato das 
Empresas de Transporte de Cargas de Araraquara (Setcar) eleito 
para o período de 2013 a 2015. Integrante da diretoria do Setcar 
há 25 anos, Arnosti foi presidente interino na gestão anterior e 
conhece bem as necessidades do setor.
Empresário experiente, Arnosti tem importantes propostas para 
dinamizar o Sindicato. “A principal delas se refere à aproximação 
com os associados, que têm de sentir seguros e amparados. Na 
prática, isso significa que reservarei boa parte de meu tempo 
para estar presente em nossa sede, com o objetivo de atendê-los 
diretamente, sem intermediários. Apesar da importância histórica 
dos sindicatos no Brasil, muitos empresários têm uma noção 
bastante vaga a respeito do funcionamento, da abrangência, do 
princípio de coletividade de um sindicato. Para tornar essa presença 
mais efetiva, eu me comprometi com a diretoria a participar das 
reuniões da FETCESP nas demais bases paulistas, em São 
Paulo (SP) e em Brasília (DF), a fim de me atualizar e repassar 
as informações”, explica.
Além destas atividades, o presidente do Setcar quer reforçar o já 
tradicional Transpapo, um evento informal cuja função é integrar 
os associados e conquistar outros novos. “O Transpapo precisa 
envolver as demais cidades da base territorial do Setcar e ser 
mais inclusivo”, avalia.
Na opinião de Arnosti não existe um grande problema regional 
específico, característico, mas o transporte enfrenta questões 

conjunturais. “Neste contexto, destaco a Lei 12.619/2012, que 
é uma legislação moderna e necessária. Demandou bastante 
tempo para ser elaborada e aprovada, e precisará de outro tanto 
em acertos de redação e, especialmente, de adaptações do 
mercado. O embarcador, por exemplo, ainda não admite ser 
corresponsável pelo transporte, segundo a nova lei. Isto porque o 
tempo de direção e jornada de trabalho dos motoristas são limitados 
e devem ser respeitados. No entanto, na maioria dos casos, a falta 
de organização do embarcador resulta em incremento do custo 
fixo do transporte. Mas, com certeza, aprenderemos a conviver 
com tais novidades. Afinal, adaptação é a palavra-chave para a 
evolução do ser humano”, comenta.
Para este ano, as expectativas de Arnosti são otimistas. E não 
seria para menos: foram anunciados, no ano passado, seis 
empreendimentos, que respondem, somados, por quase R$ 
1,6 bilhão em investimentos em Araraquara, com a geração 
de algo em torno de 2,7 mil empregos até 2017. Uma dessas 
empresas é a Randon Implementos, maior fabricante de reboques 
e semirreboques da América Latina. “O Setcar está no centro do 
estado mais rico do Brasil, a inclinação para logística é natural, 
quase uma vocação por excelência. As três esferas do poder 
público, federal, estadual e as municipais, sabem da importância da 
manutenção dos investimentos em infraestrutura na região. Diante 
desse cenário, as expectativas são positivas, com possibilidades 
reais de crescimento da economia e dos serviços de transportes 
na nossa região”, observa o presidente do Setcar.

NATAl ArNoSTi JúNior é o PrESidENTE do SETCAr

Natal Arnosti Júnior, presidente do Sindicato de Araraquara

C
rédito das fotos: d

ivulgação
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O Sest Senat Vila Jaguara em 2012 realizou 54.934 atendimentos nas 
áreas de saúde, esporte, lazer, cultura e desenvolvimento profissional. 
Foram registradas 12.435 consultas nas especialidades de psicologia, 
fisioterapia e odontologia. Nas palestras e ações educativas para a 
saúde a Unidade realizou 12.731 atendimentos. 
A diretora da Unidade, Francisca Oliveira Biagioni, destaca que o ano 
foi bastante produtivo. “Tivermos importantes parcerias governamentais 
que possibilitaram um grande fluxo de pessoas nos treinamentos 
direcionados aos trabalhadores do transporte,entre eles a qualificação 
dos motofretistas que fizeram cursos gratuitos”, informa. 
Outro destaque na Unidade foi o crescimento dos atendimentos na área 
de saúde. “Os trabalhadores em transporte e seus familiares usaram 
os serviços de fisioterapia, psicoterapia e atendimentos odontológicos 

gratuitamente e com profissionais de altíssima qualidade”, destaca.
Para este ano a Unidade planeja oferecer uma gama maior de ações 
e continuar a ter o apoio dos transportadores utilizando os serviços.

Unidade vila Jaguara | SEST SENAT

uNidAdE rEgiSTrA CErCA dE 55 mil ATENdimENToS

• Arrumação e Conferência de Carga (24h): 
a combinar.
• Operador de Empilhadeira (24h): fim de 
semana - dias 16, 17 e 23/2.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (50h): final de 
semana - de 16/2 a 3/3; semanal diurno 
- de 20/2 a 1/3
• 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 2/2 a 24/2; semanal noturno 
- de 14/2 a 1/3.
• 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 10/2. 
• Matemática Financeira (24h): Sábados 
- a combinar.
• Capacitação Didático Pedagógica para 
Instrutores (32h): a combinar.
• Atende – Van (8h): Sábado dia 2/2.
• Capacitação para Motoristas de Táxi (32h): 
final de semana - dias 2 a 17/2.
• 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 23 e 24/2.

• 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 
16/2 a 3/3.
• 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 – FEvErEiro /2013

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

Atendimento odontológico na unidade

Atividades esportivas movimentam a unidade

Treinamento para 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



12  


