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pune empresas com cargas roubadas
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Uma semana antes da FETCESP completar 25 anos de atividades, 
em 17 de janeiro, recebemos a visita do Governador Geraldo Alckmin 
para sancionar Projeto de Lei 885/2009 de grande importância 
para combater o roubo de cargas. Transformado na Lei 15.315 
prevê punição às empresas e estabelecimentos comerciais flagradas 
com produto roubado ou furtado como a cassação da inscrição no 
cadastro ICMS, além de outras sanções. Portanto é nesse clima 
de avanços e união que vamos comemorar 25 anos de atividades 
ao longos dos próximos meses.
Foi exatamente em 24 de janeiro de 1989 que presidentes de 
sete sindicatos do Estado de São Paulo se reuniram para fundar 
a Federação Paulista. Hoje são 14 sindicatos regionais. O tempo 
passa muito depressa. Parece que foi ontem que um grupo de 
lideranças do setor trabalhava para criar federações no País para 
melhor defender a categoria. Na época eu exercia o cargo de diretor 
no Sindicato do Litoral Paulista (Sindisan). No ano da criação da 
FETCESP assumi a presidência do Sindisan.
São 25 anos de muito trabalho, de conquistas e avanços que 
precisam ser registrados para as futuras gerações. Para marcar 
esta trajetória desenvolveremos alguns projetos. Um deles é publicar 
um livro contextualizado com o desenvolvimento do transporte no 
estado e no País e a atuação da FETCESP. Para viabilizar esta obra 
encontramos um grande parceiro para patrocinar o livro, a renomada 
Scania, que sempre é parceira da FETCESP. Para trabalhar o 

conteúdo, layout e impressão temos a nossa equipe e a parceria da 
Bellini Cultural, conceituada empresa. Até o final deste ano o livro 
será lançado e distribuído às empresas e entidades de transportes, 
bibliotecas e diversas instituições da área cultural e do setor.
Também serão especiais a realização do 13º Congresso Paulista 
do Transporte Rodoviário de Cargas e as comemorações do Dia 
Nacional do Transportador e entrega da Medalha Mérito do TRC 
Paulista Adalberto Panzan. Vamos ainda promover o Encontro 
Regional da Comjovem para estimular os jovens a desenvolver 
estudos relativos ao setor. 
Além destes projetos continuaremos com as nossas ações de 
representação nas questões regionais e nacionais. 
A história da FETCESP está marcada com a atuação de cada um dos 
sindicatos e lideranças regionais e a participação dos empresários.

Flávio Benatti, 
Presidente da FETCESP
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Entidades filiadas a FETCESP

Expediente

Conquistas e projetos marcam a história de 25 anos
da FETCESP

Santos - SINDISAN

São Caetano do Sul - SETRANS/ABC

São Paulo - SETCESP SECRESP 

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 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
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O Sest Senat Parque Novo Mundo 
tem uma ampla infraestrutura que 
possibilita a realização de diversas 
atividades de integração e confrater-
nização. Vários espaços podem ser 
alugados para eventos das empresas 
de transportes. O campo de futebol 
society, inaugurado em abril do ano 

passado com gramado sintético, é 
ideal para realizar torneios, parti-
das isoladas e treinos dos atletas. 
O quiosque, para reunir a família e 
amigos, acomoda até 20 pessoas. 
O auditório com 204 lugares possui 
equipamentos de áudio e vídeo para 
a realização de palestras, workshops 

e outras ações.A Unidade fica na 
Rua Tuiuti, 9, no Parque Novo 
Mundo, São Paulo/SP (Rua sem 
saída após o prédio do Atacadão 
na Marginal Tietê, sentido Castelo 
Branco). Mais informações através 
do telefone (11) 2207-8840, ramais 
808 e 817.

A Unidade Parque Novo Mundo ofe-
rece às empresas de transporte de 
cargas e passageiros cursos gratuitos 
na área de segurança. Com duração 
de apenas quatro horas estão a dis-

posição os temas Primeiros Socorros 
e Direção Defensiva. O curso Olho 
Vivo na Estrada também pode ser 
ministrado para turmas fechadas nas 
empresas. Estes treinamentos são 

importantes para orientar e reciclar 
os colaboradores e podem ser minis-
trados durante a Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes no Trabalho 
(Sipat).

Unidade Parque Novo Mundo | SEST SENAT

ESTRUTURA DA UNIDADE PODE SER ALUGADA PARA 
ATIVIDADES DIVERSAS

UNIDADE OFERECE CURSOS GRATUITOS NA ÁREA
DE SEGURANÇA

• Operador de Empilhadeira (24h): 17 
a 24/2 (segunda a sexta-feiras), das 
18h às 22h. 
• Curso Especial de Treinamento e 
Orientação para Motorista de Táxi (32): 
11 a 14/2 (terça a sexta-feiras), das 
8h às 17h; de 5 a 23/2  (sábados e 
domingos), das 8h às 17h; de 19 a 28/2 
(segunda a sexta-feira), das 18h às 22h.
• Motorista Batedor (50h): 10 a 14/2 
(segunda a sexta-feiras), das 7h às 17h.
• Motorista Munck (16): 1 e 2/2 (sábado 
e domingo), das 8h às 17h.
• Condutores e Auxiliares no Transporte 
Escolar de Crianças com Deficiência e 
Mobilidade Reduzida (16h): 22 e 23/2 
(sábado e domingo), das 8h às 17.
• Especializado Motofretista (30h): 3 
a 10/2 (segunda a sexta-feiras), das 
7h às 11h50  (matrículas até 27/1); 3 

a 10/2 (segunda a sexta-feiras), das 
12h50 às 17h20 (matrículas até 27/1); 
26 a 28/2 (segunda a sexta, das 7h às 
17h20 (matricula até 19/2).
• Movimentação de Transporte de 
Produtos Perigosos – Mopp (50h): 8 
a 23/2 (sábados e domingos), das 8h 
às 17h30 (matrícula até 3/2); de 17 a 
24/2 (segunda a sexta-feiras), das 8h 
às 17h30 (matrícula até 10/2).
• Transporte Coletivo de Passageiros 
(50h): 1 a 16/2 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h30 (matrícula até 3/2).
• Transporte de Emergência (50h): 8 a 
23/2 (sábados e domingos), das 8h às 
17h30 (matrícula até 3/2).
• Transporte de Escolar (50h): 1 a 16/2  
(sábados e domingos), das 8h às 17h30 
(matrícula até 27/1).
• Atualização do Transporte de Produtos 

Perigosos – Mopp (16h): 22 e 23/2 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20 
(matricula até 17/2); dias 13 e 14/2 
(quinta e sexta-feiras), das 8h às 16h20 
(matrícula até 6/2). 
• Atualização Transporte Coletivo de 
Passageiros (16h): 15 a 16/2) sábado 
e domingo), das 8h às 16h20 (matricula 
até 10/2); dias 27 e 28/2 (quinta e 
sexta-feiras), das 8h às 16h20 (matrícula 
até 20/2). 
• Atualização Transporte de Escolares 
(16h): 22 e 23/2 (sábado e domingo), 
das 8h20 às 16h20 (matrícula até 17/2).
• Atualização Transporte Emergência 
(16): 22 e 23/2 (sábado e domingo), 
das 8h20 às 16h20 (matrícula até 17/2).

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS – FEVEREIRO/2014

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

Governador Geraldo Alckmin, com o secretário Fernando Grella, presidente 
da FETCESP, Flávio Benatti e secretário Adjunto da Fazenda Philippe 
Vedolim Duchateau

O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, 
sancionou a Lei nº 15.315 que prevê penalidades a 
empresas que comercializem produtos roubados ou 
furtados. O documento foi assinado, no último dia 17 
de janeiro, na sede da FETCESP, do Sindicato de São 
Paulo (Setcesp) e da NTC&Logística, com as presenças 
de autoridades e lideranças e empresários do setor. 
“Essa lei é extremamente importante porque ela vai em 
cima do receptador. A maneira mais eficiente, mais eficaz 
de reduzir roubo e roubo de carga, é não permitir a ação 
do receptador. Nós estabelecemos uma legislação em 
que o receptador, aquele que vender carga roubada, 
produto roubado, além de pagar uma multa duas vezes 
o valor do produto, tem a inscrição, o cadastro do ICMS 
cassado, não podendo operar no Estado de São Paulo", 
disse o governador Geraldo Alckmin.
Alckmin ainda destacou ação similar, promovida pelo 
Governo do Estado, para o setor de combustíveis. "Nós 
tínhamos muito posto de gasolina vendendo combustível 
adulterado, fraude volumétrica, fraude fiscal e não 
adiantava multar porque eles eram laranjas, não pagavam 
as multas. A hora que cancelou a inscrição moralizou o 
setor", completou o governador.
Segundo a nova lei, uma empresa será punida caso 
adquirir, transportar, estocar ou revender quaisquer bens 
de consumo, gêneros alimentícios ou outros produtos 
industrializados fruto de crime. “Esta é uma iniciativa que 
vai resultar numa redução não só dos furtos e roubos de 
carga, mas numa diminuição também dos crimes contra 
os veículos”, ressaltou o secretário da Segurança Pública, 
Fernando Grella Vieira.
A punição prevista é a cassação da inscrição no cadastro de 
contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) e impede os proprietários de exercerem 
o mesmo ramo de atividade pelo prazo de cinco anos. 
Também são impedidos de pedir a inscrição de nova 
empresa pelo mesmo período. O estabelecimento ainda 

será multado em duas vezes o valor dos produtos frutos 
de roubo ou furto. 
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, falou da 
importância da lei para o setor. "Para enfrentar o grave 
problema do roubo de cargas são necessárias ações 
de resposta em dois níveis estratégicos: o jurídico e o 
operacional. Sob a ótica operacional já temos o Procarga 
e a criação de núcleos de combate aos delitos de carga 
em todas as delegacias seccionais do Estado. Mas é sob 
a ótica da normatização legal que estamos comemorando 
as maiores conquistas neste início de ano”, ressaltou.
Benatti também se referiu a Lei dos Desmanches, 
sancionada no último dia 2 de janeiro. “O setor que perde 
cerca de 1.500 veículos de carga por ano no Estado de 
São Paulo, recebeu a medida com grande satisfação. 
Estamos esperançosos que dias melhores virão com 
relação ao roubo de cargas” concluiu. 
O Projeto de Lei 885/2009, agora sancionado, tramitou 
por mais de quatro anos na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo e foi aprovado no final de dezembro 
de 2013. A Lei 15.315 foi publicada no Diário Oficial do 
Estado, no último dia 18 de janeiro, e já está em vigor. 

Governador Alckmin e secretário Grella com lideranças do setor

Participação
Participaram deste importante evento na sede da 
FETCESP, o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB/
SP); o secretário estadual de Assuntos Estratégicos, João 
Carlos de Souza Meireles; o secretário estadual adjunto 
da Fazenda Philippe Vedolim Duchateau e os deputados 
estaduais Chico Sardelli (PV), João Caramez (PSDB) e 
Osvaldo Vergínio (PSD) e o delegado Wagner Giudice.  
Também participaram deste momento importante para o 
setor os presidentes de entidade, José Hélio Fernandes 
(NTC&Logística), Manoel Sousa Lima Junior (Setcesp), 
Tiojium Metolina (Setrans), Natal Arnosti Júnior (Setcar), 
Munir Zugaib (Sindbru), José Alberto Panzan (Sindicamp), 
Marcelo Marques da Rocha (Sindisan), Salvador José 
Cassano (Sindetrap), Kagio Miura (Setcarp) e Laércio 
Lourenço (Sindivapa); os vices-presidentes da FETCESP, 
Francisco Pelucio e Carlos Panzan e o diretor para 
assuntos políticos da FETCESP, Antonio Luiz Leite.

ALCKMIN SANCIONA LEI QUE PUNE EMPRESAS COM 
CARGAS ROUBADAS

FETCESP em Destaque | Segurança

Auditório Campo de futebol society Churrasqueiras na Unidade

Fotos: Realce

Fotos: D
ivulgação
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Autoridades na abertura do Congresso Paulista do TRC, em 2010

Assembleia
A Assembleia Geral de Fundação da FETCESP, realizada 
na sede do Setcesp, na Vila Maria, em São Paulo/SP, foi 
convocada pelos sindicatos de São Paulo (Setcesp), Litoral 
Paulista (Sindisan), Campinas (Sindicamp), Presidente Prudente 
(Setcapp), Ribeirão Preto (Sindetrans) Piracicaba (Sindetrap) e 
Bauru (Sindbru). Representaram estes sindicatos os empresários 
Adalberto Panzan, José Villarino Cortes, José Otávio Bigatto, 
Arehy Silva, Ruth Renata Sanerip Piccolo, Braz Paulo Salles e 
Aparecido Fraile. Nesta mesma assembleia foi eleita a diretoria 
da FETCESP, ocupando o cargo de presidente o empresário 
Adalberto Panzan. Os participantes deste pleito também 
aprovaram o estatuto da nova entidade e a filiação da FETCESP 
à Confederação Nacional do Transporte.
A partir daquele momento a FETCESP passou a desempenhar 
ações exemplares formando uma história de brilhante atuação 
junto com os seus sindicatos filiados. 
Para se ter uma ideia, a FETCESP participa, desde a sua 
criação, de debates envolvendo temas diversos como concessões 
rodoviárias, infraestrutura de transporte logística, cobrança de 
pedágio, poluição veicular, transporte de produtos perigosos, 
segurança no trânsito e roubo de cargas, entre tantos outros. Na 
área do direito a FETCESP também busca discutir os diversos 
temas das áreas trabalhista, tributária, civil, fiscal, criminal e 
ambiental. 
O maior envolvimento da FETCESP nestes temas se faz através 
da participação em diversos fóruns de discussão, para esclarecer 
as particularidades e expectativas do setor, bem como contribuir 
com sugestões que se revertam em benefícios para todos os 
envolvidos.

Lideranças
Falar da história de uma entidade sindical é também falar de 
sua liderança formada por pessoas determinadas.  
O presidente fundador da FETCESP, Adalberto Panzan, morto 
em 1996, é um dessas lideranças. Até hoje lembrado por seu 
espírito inovador, determinação e dedicado trabalho lançou 
para o debate importantes temas como inovação tecnológica, 
investimentos na educação e formação dos trabalhadores. A 
criação do Sest Senat foi uma das maiores conquistas do setor 
dos últimos tempos e que teve a participação da Federação de 
São Paulo e do empenho pessoal de Adalberto Panzan, junto 
com outras lideranças. 
Infelizmente, Adalberto Panzan deixou a todos em 17 de setembro 
de 1996. Morreu aos 58 anos de idade, após um grave crise 
de diverticulite que se agravou. Uma parada cardíaca provocou 
sua morte. Meses antes de adoecer ele havia se licenciado 
do comando da FETCESP para ser presidente da Associação 
Nacional de Transporte (NTC). A frente do Setcesp e FETCESP, 
Adalberto Panzan buscou a profissionalização e a qualidade dos 
serviços do TRC.

Seminário Trabalhista em Campinas, em 2011

Por tudo isso a tristeza foi geral e dominou o setor. E foi 
exatamente neste clima de comoção que o empresário Flávio 
Benatti assumiu a presidência da FETCESP e não mais apenas 
como interino. No ano seguinte, em 1997, Benatti convocou 
eleições e seu nome foi referendado para continuar presidente 
da FETCESP. Nas eleições posteriores Benatti continuou sendo 
reconduzido ao mesmo cargo. Atualmente cumpre mais um 
mandato que vai até 2015. 
Neste período de 25 anos, em cada um dos sindicatos, surgiram 
nomes de empresários locais que se destacaram e ainda se 
destacam nesta história da representação sindical do transporte 

FETCESP em Destaque | RepresentaçãoFETCESP em Destaque | Representação

A história da representação do setor no Estado de São Paulo 
começou muito antes da criação da FETCESP. Através do 
Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São Paulo 
(Setcesp), criado em 1936, o setor patronal esteve representado 
em várias regiões do Estado. No Litoral Paulista, a região começou 
a ter sua própria representação com a criação do Sindisan, em 
1937. O Sindicato em Campinas (Sindicamp) foi criado em 1983. 
Quando o Setcesp completava 50 anos, em 1986, o movimento 
sindical do transporte rodoviário de cargas começava a se redefinir 
para um novo modelo de representação.
O objetivo era descentralizar para aglutinar mais empresários 
e aumentar a representação sindical e assim conquistar mais 
espaços e trabalhar questões que impediam o crescimento do 
transporte e a qualidade dos serviços das empresas. 
Na época as demandas do setor já envolviam aumento de 
produtividade, necessidade de novas tecnologias, falta 
de segurança, rodovias em péssimas condições e falta de 
regulamentação do setor entre outras questões.
Afinal, o Brasil estava na fase de transição política com o 
fim do regime militar, a eleição indireta de Tancredo Neves, 
seu falecimento e a posse de José Sarney, em 1985. Era 
portanto, o momento ideal para aumentar a organização de 
grupos responsáveis e contribuir para consolidar a democracia 
e aumentar o desenvolvimento e crescimento do País. E neste 
contexto os empresários deveriam ser proativos e o transporte 
não ficou de fora deste processo.
A mobilização nacional no setor resultou na criação de associações 
profissionais regionais que se transformaram sindicatos para criar 
federações nos anos seguintes. 

Caravana
Em São Paulo o processo também começou em 1986. Uma 
caravana de empresários e assessores dos sindicatos de São 
Paulo seguiu viagem rumo ao interior paulista para promover 
reuniões com empresários locais para incentivar e viabilizar a 
criação de novas entidades sindicais. Para criar a FETCESP era 
necessários sete sindicatos e apenas três estavam formados e 
consolidados. Em poucos anos, os tramites burocráticos da época 
foram vencidos e fundados mais quatro sindicatos.
Como resultado deste processo, em 24 de janeiro de 1989 
foi criada a FETCESP com o principal objetivo de representar 
o transporte rodoviário de cargas (TRC) paulista em todas as 
esferas das administrações públicas e privadas no estado de 
São Paulo e em outras regiões do País.

Mario Covas (centro) com os presidentes Flávio Benatti e Adalberto Panzan 
no  3º Congresso em 1994

Abertura do 1º Congresso Paulista do TRC em 1990

Lideranças do setor em audiência com o presidente Lula, em 2006

Fotos: A
rquivo

FETCESP COMPLETA 25 ANOS DE REPRESENTAÇÃO 
DO TRC

Fotos: Arquivo
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Estados. Em São Paulo a Fetcoop ampliou sua presença com 
a inauguração de uma unidade em Santos/SP, em 2013. 

Despoluir
As questões ambientais tem merecido atenção da FETCESP. 
Desde 2007 participa do Programa Ambiental do Transporte 
(Despoluir) que tem o objetivo de melhorar o desempenho 
ambiental do transporte e conscientizar os trabalhadores. A 
iniciativa da  CNT e do Sest Senat busca promover o engajamento 
de transportadores, caminhoneiros autônomos, taxistas e 
sociedade em ações de conservação do meio ambiente e 
assim colaborar para a construção de um modelo sustentável 
de desenvolvimento. O projeto de redução da emissão dos 
veículos no transporte rodoviário de cargas, com a aferição 
veicular, é realizado em São Paulo através da FETCESP e 
participação dos 14 sindicatos do Estado de São Paulo. São 
cinco unidades móveis equipadas com opacímetro para as 
aferições veiculares. Elas estão localizadas na Federação e nos 
sindicatos do ABC (Setrans), Campinas (Sindicamp), São José 
do Rio Preto (Setcarp) e Sorocaba (Setcarso).

Sest Senat
O Sest Senat completou em setembro 20 anos de atividades 
no ano passado. Criado em 1993 para prestar serviços aos 
trabalhadores do setor de transporte o Sest Senat se destaca 
nas ações de desenvolvimento profissional e para a melhoria da 
qualidade de vida dos trabalhadores. As quase 150 unidades, 
presentes em todos os estados do país, desenvolvem um trabalho 
exemplar. No estado de São Paulo estão em funcionamento 29 
Unidades em importantes cidades. No período de 20 anos as 
Unidades no país registraram mais de 100 milhões de ações, 
individuais e coletivas, em todas as áreas de atuação. No setor 
de promoção social, por exemplo, 66 milhões de cidadãos 
foram atendidos e utilizaram serviços de odontologia, psicologia, 
fisioterapia ou participaram de palestras e campanhas de saúde.
Sobre a qualificação profissional, aproximadamente 13 milhões 

de pessoas foram capacitadas pelo Sest Senat nos cursos 
de formação, qualificação e atualização, além de palestras, 
seminários e campanhas de educação para o trânsito.

Inauguração da Unidade Sicredi Fetcoop Santos, em 2013

Assessorias
A FETCESP tem destacada atuação e conta com profissionais 
da área jurídica, técnica, de segurança e de comunicação para 
avaliar, discutir as demandas dos sindicatos regionais e propor 
sugestões. 
A FETCESP sempre busca atualizar e diversificar os seus 
meios de comunicação, com o objetivo de agilizar e aumentar o 
intercâmbio de conhecimentos e informações entre as entidades 
de classe e empresários no estado de São Paulo. A revista 
mensal impressa Fetcesp em Destaque circula desde 1998, 
sempre com layout renovado e linha editorial atualizada.
Além do site www.fetcesp.com.br a Federação distribui pela 
internet o Informe FETCESP as terças e quintas-feiras. Desde 
2011 circula, quinzenalmente o Informe Jurídico.

Nesta edição da Revista FETCESP em Destaque estão 
publicadas algumas fotos e informações de apenas 
poucos momentos importantes da história de 25 anos 
da federação paulista.

FETCESP em Destaque | Representação

Fotos: A
rquivo

rodoviário paulista. 
Depois da criação da FETCESP o sentimento de representação 
estava fortalecido e as associações recém criadas se 
transformaram em sindicatos. Neste contexto estão os sindicatos 
do ABC Paulista (Setrans), Araçatuba (Setcata), Araraquara 
(Setcar), Porto Ferreira (Sindecar), São José do Rio Preto 
(Setcarp), Sorocaba (Setcarso) e Vale do Paraíba (Sindivapa). 
Hoje, 14 sindicados paulistas são associados à FETCESP e 
integram a trajetória e evolução da categoria.

Inauguração do Sest Senat Guarulhos, em 2012

Atuação
No seu primeiro ano de atividades, a diretoria da FETCESP 
incentivou a realização de eventos regionais. Promoveu diversas 
reuniões de diretoria nas bases dos sindicatos para discutir 
questões locais e divulgar as entidades do setor. 
O grande marco da FETCESP em 1990 foi a realização da 
primeira edição do Congresso Paulista do TRC, na cidade 
de Águas de Lindoia/SP. No evento foram debatidos temas 
como sucessão nas empresas, logística, relações trabalhistas, 
rastreamento de veículos via satélite e política. A iniciativa é um 
sucesso até os dias de hoje. Neste ano será realizada a 13ª 
deste Congresso, em maio, no Grande Hotel São Pedro, em 
Águas de São Pedro/SP.

Hasteamento de bandeiras na inauguração do Sest Senat Araçatuba, em 2001

Em 1991 a FETCESP trabalhou intensamente. Conquistou 
para o setor alíquota reduzida para o cálculo do IPVA e prazo de 
pagamento diferenciado. No ano seguinte, em 1992, a FETCESP 
lançou a Medalha Mérito do TRC Paulista para homenagear 
pessoas que prestam importantes serviços ao setor. Em 1996 
a Medalha passou a ter como patrono Adalberto Panzan, para 

homenagear o líder do setor e idealizador da comenda.
Ao longo dos anos vários acontecimentos marcaram a atuação da 
FETCESP. As conquistas e avanços foram resultados do trabalho 
coeso em conjunto com as entidades, como a FETCESP, CNT, 
associações, federações e sindicatos. As lideranças não mediram 
esforços e se empenharam na tramitação das reivindicações da 
categoria. Um verdadeiro trabalho de persistência e paciência de 
um grupo de pessoas, que busca encaminhar as reivindicações 
do setor e conscientizar os integrantes do executivo, legislativo 
e judiciário.

Inauguração do Sest Senat Ribeirão Preto, em 1998

O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, que também 
preside a seção de cargas da CNT e o Conselho Regional São 
Paulo do SEST/SENAT, é um destes líderes envolvidos no 
encaminhamento das propostas do setor.
A regulamentação do TRC, discutida desde os anos 1980, 
foi conquistada ao longo dos anos. Neste contexto está a Lei 
11.442/2007 que regulamenta a atividade comercial do TRC e 
cria o registro nacional do transportador e o responsável técnico. 
Depois veio a Lei 12.619/2012 que regulamenta a profissão 
de motorista com regras para tempo de direção e jornada de 
trabalho. Apesar de estar em vigor, a lei ainda precisa de alguns 
aperfeiçoamentos, que estão sendo analisados pelo Governo 
Federal e Congresso Nacional.

Lideranças do setor com o senador Romeu Tuma no 7º Congresso Paulista, 
em 2002

Fetcoop
A entrada em funcionamento da primeira unidade de atendimento 
da Cooperativa de Crédito Sicredi Fetcoop foi um importante 
acontecimento registrado em 2011. Nestes anos a Fetcoop 
se consolidou e despertou o interesse de entidades de outros 

Audiência com o governador Geraldo Alckmin, em 2011

Fotos: A
rquivo
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Durante o ano de 2013 a Unidade Vila Jaguara  atendeu 58.295 clientes nos diversos serviços oferecidos nas áreas de desenvolvimento 
profissional, saúde, esporte, cultura e lazer. 

O Sest Senat Vila Jaguara abre inscrições para as oficinas de 
teatro que serão realizadas no período de 3 de fevereiro a 11 
de junho. Neste ano são 120 vagas distribuídas em seis turmas 
de teatro. As oficinas são gratuitas para todos ou trabalhadores 
e dependentes da área de transporte. Os estudantes da rede 
pública de ensino terão descontos especiais nas mensalidades 
e a comunidade pagará valores menores que os praticados no 
mercado. Todos os alunos terão a oportunidade de se apresentar 
para o público na 2º Mostra de Teatro da Unidade. A primeira 
edição da Mostra, realizada no final de 2013, foi um sucesso. 
Com 14 apresentações reuniu mais de 2100 pessoas entre 
familiares dos trabalhadores do setor e das comunidades carentes 
da região. 

Oficina de Teatro Infantil – Proporciona as crianças e 
adolescentes oportunidade de evoluírem aspectos de sua 
formação que, muitas vezes, fogem à educação formal. 
São jogos e dinâmicas que estimulam o aluno de forma 
lúdica a encontrar respostas para questões muitas vezes 
complicadas. São 20 vagas para candidatos que tenham 
entre 7 a 14 anos. 

Oficina de Teatro Avançado – Voltada para quem já tem alguma 
experiência com teatro. Aplica-se o método de Stanislavski. A 
mesma linha de pesquisa usada em Los Angeles, Nova York e 
Rússia, ou seja, na formação dos melhores atores do cenário 
internacional. Com uma grande vantagem: a adaptação dessa 
metodologia aos alunos brasileiros, respeitando as características 
e comportamentos. São 25 vagas para alunos que tenham ensino 
fundamental completo.

Oficina de Grupo de Desenvolvimento Profissional – 
Especialmente elaborada para os alunos que querem seguir a carreira 
profissional e gostariam de participar de um grupo de desenvolvimento 
artístico, para aperfeiçoar a técnica de interpretação. Os alunos ainda 
terão noções de maquiagem, iluminação, produção, cenário e música. 
Para se inscrever o candidato precisa ter participado de alguma oficina 
ministrada pelo artista Paulo Moraes, no Sest Senat ou em algum 
projeto paralelo. Haverá seleção para as 15 vagas abertas.
As inscrições devem ser feitas diretamente na Unidade (Av. Cândido 
Portinari, 1100), de segunda a sexta-feiras da 8 às 17 horas. Mais 
informações:telefones (11) 3623-1304/1325; e-mail paulomoraes@
sestsenat.org.br.

Unidade Vila Jaguara | SEST SENAT

UNIDADE VILA JAGUARA REGISTRA MAIS DE 58 MIL ATENDIMENTOS

SEST SENA VILA JAGUARA ABRE INSCRIÇÃO PARA OFICINAS
DE TEATRO

• Atende – Van (8h): 15/2.
• Capacitação para Motoristas de Táxi 
(32h): final de semana – de 8/2 a 16/2. 
• 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 – 1 a 16/2.
• Formação de Condutores de Veículo de 

Produtos Perigosos – Mopp (50h): final 
de semana – 1 a 16/2.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (50h): semanal 
noturno – 1 a 16/2.
• Formação de Condutores de Veículos 
de Passageiros (50h): semanal noturno 
– 3 a 20/2.
• Formação para Operador de Empilhadeira 
(24h): final de semana – 15 a 22/2/.

• Reciclagem de Condutores de Veículo 
de Produtos Perigosos – Mopp (16h): 
semanal noturno – 3 a 6.
• Reciclagem de Condutores de Veículo 
de Transporte de Escolares (16h): a 
combinar.
• Reciclagem de Condutores de Veículo 
de Transporte de Passageiros (16h): 
semanal noturno – 3 a 6.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS – FEVEREIRO/2014

- Quatro viaturas móveis no Estado de São Paulo

 - Aferição veicular com o aparelho opacímetro

- Selo Despoluir para os veículos aprovados   

- Orientação de técnicos especializados

- Atendimento nas empresas

- Visita com hora marcada

- Reconhecido para o Sassmaq (Sistema de Avaliação 

de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade).

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

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

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

PARTICIPE DO
PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE

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

Serviços Atendimentos
Cursos Presenciais Diversos
Campanhas  e palestras (Educação no  trânsito)
Educação à Distância
Palestras e ações Educativas (Educação para a Saúde)
Consultas Médicas/Odontológicas
Esporte, lazer e cultura

8.491
1.164
417
7.403
13.568
27.252
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Já pensou se uma das maiores instituições � nanceiras do País oferecesse um 
atendimento personalizado para a sua empresa? No Sicredi é assim. Aqui sua 
empresa é associada e conta com soluções � nanceiras adequadas às suas 
necessidades. E isso com a força de uma instituição � nanceira cooperativa presente 
em 10 estados brasileiros, que movimenta R$ 28 bilhões em ativos e cresce 25% 
ao ano. Um parceiro de porte, cooperando para a sua empresa crescer. Porque o 
Sicredi sabe que isso também gera emprego e renda e ajuda a desenvolver toda a 
comunidade. Venha para o Sicredi.

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

Até mesmo a vida da sua empresa.

sicredi.com.br
gentequecooperacresce.com.br

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

Sicrediempresas
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