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Em meio a tantas questões que o transporte rodoviário enfrenta, 
recebemos com grande alento as notícias da aprovação na Câmara 
dos Deputados e no Senado da Medida Provisória 610/2013 que 
inclui o setor na desoneração da folha de pagamento.
Como a proposta partiu do executivo, a presidente Dilma Rousseff 
deverá sancionar o texto. Com isso, a partir de 1º de janeiro de 
2014 as empresas do setor passarão a recolher 1% sobre o 
faturamento ao invés de 20% sobre a folha de pagamento.
 A expectativa do mercado é que com a nova sistemática da 
contribuição, que, aliás, já beneficia alguns setores, aumente 
os investimentos. Acreditamos que a economia nacional se 
fortalece bem como a competitividade das empresas brasileiras 
no mercado globalizado. Com isso deverá aumentar a demanda 
por transporte de cargas. 
 A desoneração da folha de pagamento no transporte é uma 
conquista das entidades sindicais. Inclusive, o setor havia ficado 
de fora das medidas do Governo Federal para reduzir a carga 

tributária, anunciadas em março deste ano. As entidades sindicais 
como a FETCESP, a NTC&Logística, as federações e sindicatos 
do País, junto à Confederação Nacional do Transporte (CNT) se 
uniram para incluir o transporte. 
Desta forma o Governo Federal cumpre o compromisso assumido 
com as lideranças do setor. 

Flávio Benatti, 
Presidente da FETCESP
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A equipe da empresa Rápido 900 venceu a Copa Sest 
Senat de Futebol Society da Unidade Parque Novo Mundo. 
Em 2º lugar ficou o time da Efitrans, seguido pela equipe 
3P Transportes. Criada  com o propósito de democratizar  
o acesso  ao esporte, o Campeonato atingiu seus objetivos, 
avalia o diretor da Unidade, Duglacy Antunes da Silveira. 
“A copa de futebol society em nossa unidade promoveu 
o intercâmbio social e a solidariedade e fortaleceu as 
relações sociais entre os trabalhadores, atletas e torcida”. 

A Unidade Parque Novo Mundo desenvolve atividades 
diversificadas para oferecer aos trabalhadores e familiares 
momentos de entretenimento e para chamar a atenção à saúde.  
Em julho dois eventos foram marcantes.  No dia 13 de julho a 
Unidade realizou o Arraiá do Sest Senat.  A iniciativa contou com 
o apoio de 12 entidades assistenciais e apresentação de duas 

quadrilhas caipiras. O evento também foi prestigiado por pessoas 
da comunidade.  Para comemorar o Dia do Motorista, em 25 de 
julho, a Unidade promoveu o evento Transporte e Cidadania, no 
sábado (27/7). Desta vez as atividades foram voltadas à saúde 
dos trabalhadores com aferição de pressão arterial, teste de 
glicemia e avaliação odontológica e oftalmológica.

A Unidade Parque Novo Mundo inicia os cursos do Programa 
Via Rápida Emprego. Trata-se de uma parceira entre o Sest 
Senat São Paulo e o governo do Estado de São Paulo. A 
unidade oferece 270 vagas até dezembro deste ano nos 
cursos Assistente Administrativo em Transporte, Logística 

Básica e Operação de Carga com Habilitação em Operador 
de Empilhadeira. A duração dos cursos pode variar entre 100 
horas e 230 horas. As aulas são ministradas nos períodos 
da manhã, tarde e noite. As inscrições devem ser feitas 
diretamente no site www.viarapida.sp.gov.br.

Unidade Parque Novo Mundo | SEST SENAT

TimE dA RáPido 900 VENCE CAmPEoNATo No PARquE 
NoVo muNdo 

ARRAiá E EVENTo TRANSPoRTE E CidAdANiA 
REúNEm TRAbAlhAdoRES

uNidAdE iNiCiA oS CuRSoS do PRogRAmA ViA 
RáPidA EmPREgo

• Curso Especial de Treinamento e 
Orientação para Motorista de Taxi (32): 
6 a 9/8 (terça a sexta-feiras), das 8h às 
17h; de 14 a 23/8 (segunda a sexta-
feira), das 18h às 22h; 24/8 a 1/9 
(sábados e domingos), das 8h às 17h.
• Motorista Batedor (40h): 5 a 9/8 
(segunda a sexta-feiras), das 7h às 17h.
• Operador de Empilhadeira (24h): 17 
a 25/8 (sábados e domingos), das 8h 
às 17h. 
• Operador de Munck (16h): 31/8 e 1/9 
(sábado e domingo), das 8h às 17h.
• Especializado Motofretista (30h): 
Diversos horários e datas. Consultar 
a unidade. Matrículas devem ser feitas 
cinco dias úteis antes do início das 
aulas. O candidato estará condicionado 
à disponibilidade de vagas. 

• Movimentação de Transporte de 
Produtos Perigosos - Mopp (50h): 3, 4, 
10, 17, 18 e 24/8 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h30 (matrícula até 29/7); 
de12 a 19/8 (segunda a sexta-feiras), 
das 8h às 17h30 (matrícula até 5/8).
• Transporte Coletivo de Passageiros 
(50h): 3, 4, 10, 17, 18 e 24/8 (sábados 
e domingos), das 8h às 17h30 (matrícula 
até 29/7); de 19 a 26/8 (segunda a 
sexta-feira), das 8h às 17h30 (matrículas 
até 12/8).
• Transporte de Emergência (50h): 
03, 04, 10, 17, 18 e 24/8 (sábados e 
domingos), das 8h às 17h30 (matrícula 
até 29/7). 
• Transporte de Escolar (50h): 03, 04, 
10, 17, 18 e 24/8 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h30 (matrícula até 29/7).

• Atualização Transporte de Escolares 
(16h): 31/8 e 1/9 (sábado e domingo), 
das 8h às 16h20 (matrícula até 26/8).
• Atualização do Transporte de Produtos 
Perigosos – Mopp (16h): 3 e 4/8 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20 
(matrícula até 29/7): dias 28 e 29/8 
(quarta e quinta-feiras), das 8h às 16h20 
(matrículas até 21/8). 
• Atualização Transporte Coletivo de 
Passageiros (16h): dias 12 a 15/8 
(segunda a quinta-feiras), das 18h20 
às 22h (matrícula até 5/8); dias 31/8 
a 1/9 (sábado e domingo), das 8h às 
16h20 (matrículas até 26/8).

ProgrAMAção DE CUrSoS – AgoSTo/2013

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

Atletas da Rápido 900 comemoram primeiro lugar no certame

D
ivulgação
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Unidade Parque Novo Mundo | SEMINÁrIo

Desembargadores e juízes da justiça do trabalho e empresários, 
executivos e advogados do transporte rodoviário de cargas 
participaram do VI Seminário sobre Relações Trabalhistas no TRC, 
realizado no último dia 13 de junho, em Campinas. A iniciativa do 
encontro, promovido desde 2008, é do Sindicato das Empresas 
de Transportes de Cargas de Campinas (Sindicamp) e tem o apoio 
da FETCESP e seus sindicatos filiados e do Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT) e Escola Judicial da 15ª Região.

O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, lembrou que a Lei 
12.619/2012 está em pleno vigor e que a fiscalização está em 
andamento através do Ministério do Trabalho. “Temos conhecimento 
de que empresas de transportes e embarcadores estão sendo 
questionados pela justiça trabalhista para o cumprimento da jornada 
de trabalho e do tempo de direção dos motoristas”, afirmou.
O presidente do Sindicamp, Carlos Panzan, destacou a importância 
do Seminário que fomenta o debate de temas que preocupam as 
empresas de transporte. “Temos atingido o objetivo de trazer à reflexão 
os entendimentos dos nossos tribunais sobre questões trabalhistas 
no transporte. E para a recente Lei 12.619/2012 o encontro buscou 
conhecer as tendências dos nossos tribunais”, disse Panzan. 
O desembargador, Dr. Samuel Hugo Lima, diretor da Escola 
Judicial da 15ª Região, mencionou a importância de debater a Lei 
12.619/2012. Também reforçou que  a Lei está em vigor e aqueles 
que não a cumprem poderão ter sérias consequências num futuro 
muito próximo. 
O desembargador Lorival Ferreira dos Santos, da 5ª Câmara do 
TRT-15, representou o presidente do Tribunal, desembargador 
Flavio Allegretti de Campos Cooper.

PAINÉIS
No Seminário foram promovidos dois painéis sobre aspectos da 
Lei 12.619/2012. No primeiro painel, a desembargadora doutora 

Tereza Aparecida Asta Gemignani, do TRT da 15ª Região, falou dos 
Intervalos intrajornada, interjonada e descanso semanal remunerado. 
Tempo de espera, reserva e direção. “A Lei tornou compatível o 
controle da jornada de trabalho”, disse 
Na opinião da desembargadora a Lei abre uma possibilidade de 
mudança de mentalidade. “Da reparação para a prevenção. Da ideia 
de custo para investimento”, afirmou. 
No final de sua exposição Dra. Teresa ressaltou que a lei inova em 
vários aspectos. “Articula o tempo de descanso com as condições 
de segurança. Articula a preservação da saúde e integridade física 
e mental do motorista com as dos demais usuários da via. Os 
dispêndios não podem ser considerados custos mais investimentos 
para garantir segurança nas estradas em benefício ao trabalhador, 
a empresa e a sociedade”, comentou.  

No segundo painel, o desembargador aposentado doutor José 
Antônio Pancotti, do TRT 15ª Região, falou do tema: Possibilidades 
ou não da remuneração por comissão. Limites da responsabilidade 
do embarcador. Pancotti apresentou alguns acórdãos com o exemplo 
de entendimentos dos tribunais sobre pagamento de comissão ou 
prêmio ao motorista. Mencionou artigos da Constituição Federal 
e da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que inviabilizam a 
redução ou supressão de parcela da remuneração do trabalhador.  
Na opinião do desembargador repassar ou não para o cliente os 
custos operacionais decorrentes da aplicação da nova lei é uma 
questão de natureza econômica e de mercado. 

desembargadores e juízes da justiça do trabalho e empresários, executivos 
e advogados do transporte.

desembargador aposentado José Antônio Pancotti; desembargadora Tereza 
Aparecida Asta gemignani; desembargador Samuel hugo lima; Carlos 
Panzan, presidente do Sindicamp; desembargador lourival Ferreira dos 
Santos e Flávio benatti, presidente da FETCESP

mAgiSTRAdoS do TRT E EmPRESáRioS dE TRANSPoRTE 
dEbATEm A lEi 12.619/2012



6  

O presidente da FETCESP e da NTC&Logistica, Flávio Benatti, 
em artigo distribuído no início deste mês de julho (veja página 7), 
esclarece a posição das entidades sobre a Lei 12.619/2012, que 
regulamenta a profissão de Motorista. Benatti busca informar 
os entendimentos das entidades do setor para a necessidade 
do aperfeiçoamento da Lei. No texto Benatti esclarece: “Não 
concordamos com a simples revogação ou deturpação da lei. 
Queremos com sinceridade o aperfeiçoamento da Lei 12.619/12. 
Apresentamos e defendemos nossas propostas e estamos 
abertos à busca de soluções de consenso”.

Anteprojeto
A discussão sobre o tema voltou para a Câmara dos Deputados. 
A Comissão Especial, criada com o objetivo de analisar 
alterações da atual legislação sobre a profissão de motorista 
de transporte de cargas e de passageiros, aprovou, no último 
dia 3 de julho, o anteprojeto apresentado pelo relator, deputado 
Valdir Colatto (PMDB-SC). Agora, a proposta de mudanças 
passará a tramitar por comissões temáticas. O texto, prevê, 
entre outras mudanças, a possibilidade do motorista cumprir 
uma jornada de seis horas ao volante. A proposta tem gerado 
polêmica entre os deputados. Ela prevê, por exemplo, que se o 
motorista não tiver condições de fazer uma parada no período 
previsto, porque a estrada não apresenta condições seguras 
para parada, deve seguir até o final do trajeto, mesmo que 
com isso ultrapasse o limite de horas na direção. 
O projeto também sugere que o intervalo a cada quatro horas 
de direção passe para seis horas e, em vez de descanso de 30 
minutos a cada parada e uma hora para almoço, o motorista 
possa descansar por três horas. O texto ainda trata de outras 

questões que não estão relacionadas com a Lei 12.619/2012, 
como isenção das tarifas de pedágio e a criação de um fundo 
para que os caminhoneiros autônomos possam fazer o seguro 
do veículo.
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, avalia que a proposta 
apresentada na comissão especial da Câmara, acaba por 
extrapolar o principal objetivo de aperfeiçoar a Lei 12.619/2012. 
“É importante que o texto preserve o sentido da lei, que 
representa um grande avanço na prevenção de conflitos 
trabalhistas para o setor, bem como para a solução de graves 

problemas sociais de trânsito e de saúde dos profissionais do 
volante para aperfeiçoamento da nova legislação”, informa. 
Além deste anteprojeto, tramita na Câmara dos Deputados 
outras propostas de alteração da lei do motorista. “Estamos 
acompanhando os processos antigos e novos que tramitam no 
Congresso Nacional, com o objetivo de continuar contribuindo 
para o aperfeiçoamento da nova lei”, informa Benatti.

Fiscalização
Com as discussões envolvendo a lei do motorista, algumas 
pessoas ficam em dúvidas sobre o seu cumprimento. Por isso, 
o assessor jurídico da FETCESP e da NTC&Logística, Marcos 
Aurélio Ribeiro, destaca que a lei 12.619/2012 está em vigor e 
deve ser cumprida, inclusive as regras que envolvem a jornada 
de trabalho e tempo de direção. 
Neste sentido o Ministério do Trabalho tem fiscalizado o 
cumprimento da lei do motorista em empresas de transporte 
e embarcadores em várias regiões do País.

FETCESP em Destaque | Lei 12.619/2012
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As novas regras sobre tempo de direção e jornada de trabalho estão em vigor
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A NTC&Logística vem a público deixar claro o seu posicionamento 
sobre as mudanças na Lei 12.619/12 que regulamenta a profissão 
do motorista, sua jornada de trabalho e o tempo de direção e 
descanso, conhecida como lei do motorista.
Vale lembrar a participação da entidade durante quatro anos 
na fase de elaboração da lei em vigor, cuidando a NTC em 
promover amplo debate entre empresários do setor, em todo 
o país, para depois participar das negociações que ocorreram 
entre empresários, trabalhadores empregados e autônomos, 
com a mediação do Ministério Público do Trabalho para o envio 
de um projeto, contendo o consenso possível naquele momento 
ao congresso nacional, onde foi discutido sofrendo modificações 
no senado e na câmara e depois de aprovado foi enviado para 
o executivo, sendo sancionada a lei com vetos sobre temas 
importantes para a aplicação da mesma.
Logo após a publicação da lei, a NTC&Logística já se posicionou 
em defesa de aperfeiçoamentos da lei, não só em razão dos vetos 
que dela suprimiram disposições consideradas essenciais para a 
sua aplicação, mas também para a correção de distorções nela 
contidas, que dificultam sua perfeita interpretação e aplicação.
Já nesta fase a NTC tem participado de todos os foros onde se 
discute a lei, quer para sua perfeita compreensão e aplicação – 
seminários com o judiciário trabalhista, com o Ministério Público do 
Trabalho, com advogados trabalhistas, com empresários do setor 
e com embarcadores – quer para seu aperfeiçoamento através 
de acordos ou convenções coletivas e de alterações legislativas 
– junto ao congresso nacional, à Casa Civil da Presidência da 
República, ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público do 
Trabalho, às entidades de representação dos trabalhadores, às 
entidades de variados setores da economia.

Em defesa do aperfeiçoamento da lei, a NTC encaminhou 
suas sugestões em todos os foros mencionados e não tem se 
furtado em participar de toda e qualquer discussão que vise 
com seriedade e lealdade buscar um consenso para o seu 
aprimoramento.
As propostas encaminhadas e defendidas pela NTC&Logística 
são frutos de novos debates e sugestões dos empresários do 
setor e têm por objetivo:

1. Estabelecer igualdade de tratamento entre motorista 
empregado e o transportador autônomo;

2. Flexibilizar o descanso diário do motorista em oito horas 
contínuas, mais três horas durante o mesmo dia;

3. Permitir ao motorista empregado trabalhar quatro horas 
extraordinárias num mesmo dia;

4. Definir o descanso semanal como sendo de vinte e quatro 
horas, seguido ou antecedido do descanso diário;

5. Flexibilizar o descanso semanal permitindo sua acumulação 
por três semanas;

6. Permitir ao motorista pequenas movimentações durante o 
tempod espera;

7. Permitir ao motorista em dupla o descanso no próprio veículo 
e o descanso com veículo parado por seis horas a cada três dias;

8. O cadastramento dos postos de combustíveis das rodovias 
de todo o país em cento e oitenta dias e a vigência da lei após 
esse prazo;

9. Fiscalização educativa nos primeiros cento e oitenta dias de 
vigência da lei;

10. Regra de transição para os trechos de rodovia em que não 
existam pontos de parada a cada cento e cinquenta quilômetros, 
permitindo a direção até chegar ao ponto existente ou outro 
local de descanso.

Esta é a verdade sobre a posição da NTC Logística: não 
concordamos com a simples revogação ou deturpação da lei. 
Queremos com sinceridade o aperfeiçoamento da Lei 12.619/12 
apresentamos e defendemos nossas propostas e estamos 
abertos à busca de soluções de consenso bem como para discutir 
outras propostas honestas e sinceras de aprimorar a lei que surgir.

Flávio Benatti é presidente da NTC&Logística e da FETCESP

FETCESP em Destaque | Lei 12.618

buSCA PoR SoluçõES dE CoNSENSo
ARTigo - A VERdAdE SobRE A lEi do moToRiSTA

Flávio Benatti, presidente da FETCESP
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FETCESP em Destaque | Empresas

Banco Volkswagen
O Banco Volkswagen alcançou a 17ª posição entre os 50 maiores 
bancos do País, no quesito Patrimônio, segundo o levantamento 
da Exame Melhores & Maiores, um dos mais importantes e 
significativos prêmios de negócios do Brasil.  Além disso, de 
acordo com a pesquisa, a instituição alcançou a 9ª posição em 
Empréstimos e Financiamentos; 13ª no item Depósitos a Prazo; 
e 15ª em Total de Ativo Ajustado. “Muito mais do que retratar 
conquistas e recordes históricos, os números do fechamento de 
2012 refletem novas e melhores condições de competitividade 
do Banco Volkswagen, que ficou à frente de muitas instituições 
que não estão focadas num único nicho, como é o nosso caso”, 
diz Décio de Almeida, diretor-presidente do Banco Volkswagen. 
Em 2012, o Banco obteve um aumento de 9% no total de ativos, 
encerrando o exercício com R$ 25,9 bilhões ante R$ 23,7 bilhões 
em 2011. A carteira de crédito avançou 8%, e fechou o ano com 
R$22,4 bilhões.

Ford
A Ford produz a nova linha de caminhões Cargo para o segmento 
de veículos extrapesados, inaugurando a sua entrada nesta 
faixa de mercado no Brasil. As duas primeiras unidades do tipo 
cavalo-mecânico, formadas pelos modelos Cargo 2042 e Cargo 
2842, deixaram a linha de montagem da fábrica de caminhões da 
Ford em São Bernardo do Campo/SP, no final de junho. A Ford 
ainda anuncia o relançamento dos caminhões F-350 e F-4000, 
no segmento de semileves e leves, respectivamente, previsto 
para 2014. Com capacidade de até 56 toneladas, a linha de 
extrapesados Ford é formada por dois modelos: o Cargo 2042 
com tração 4x2 e o Cargo 2842 com tração 6x2. São modelos 
totalmente novos de classe global que circulam na Europa desde o 
primeiro trimestre deste ano. Ambos são equipados com motor de 
420 cv e projetados para oferecer alto desempenho, excepcional 
dirigibilidade, robustez e economia.  Destinados principalmente ao 
setor de transporte de carga de longa distância, o Cargo 2042 e 
o Cargo 2842 foram desenvolvidos em conjunto pelos times de 
desing e engenharia da Ford do Brasil e da Turquia. 

Transposul
A 15ª Feira e Congresso de Transporte e Logística (Transposul) 
apresentaram resultados acima do esperado. Nos três dias 
de evento, realizado de 3 a 5 de julho, na Fiergs, em Porto 
Alegre/RS, estiveram reunidos mais de 13,5 mil visitantes. O 
volume de vendas superou as expectativas da organização. Dentre 
os expositores, só em caminhões e implementos rodoviários, 
foram comercializados R$ 135 milhões, em 479 caminhões e 25 
implementos semirreboque.  A Feira e Congresso são promovidos 
pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística 
no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs). A Transposul reúne 
as novidades tecnológicas dos maiores fabricantes de caminhões, 
pneus, distribuidores de combustíveis e fornecedores do ramo de 
implementos do país, além de modernos sistemas, equipamentos 
e serviços voltados para a logística e multimodalidade.

DHL
A DHL anunciou recentemente a expansão de seus negócios 
em diversos países de América Latina.  A ampliação da atuação 
da companhia nos países latinos iniciou no final de 2012, por 
meio do investimento de US$ de 20 milhões na abertura de uma 
nova área de carga no aeroporto de Miami, onde as remessas 
terão como destino final a América Latina. De acordo com Frank 
Appel,  CEO do Grupo Deustche Post DHL, esta expansão 
vai de encontro com o crescimento alavancado da produção 
de diversos setores em países como Brasil, México, Panamá, 
Peru e Colômbia, onde concentram as maiores operações da 
DHL. “Percebemos um crescimento em diversas cadeias da 
econômica latina, principalmente nos setores de consumo, 
varejo, automobilístico e Oil&Gas”, ressalta.

Panalpina
A Panalpina desenvolveu o programa de sustentabilidade 
PanGreen, formado por quatro pilares: uma certificação global 
ISO 14001:2004; sistema interno da empresa de monitoramento 
de emissão de CO2, que tem sido rigorosamente integrado aos 
processos de trabalho diário; medição das emissões de CO2 
geradas pelos subcontratados do grupo em todo o mundo; 
e medição das emissões de CO2 geradas pelos clientes da 
empresa. “Com essa ferramenta inovadora nossos clientes 
podem monitorar as emissões geradas durante a execução de 
suas ordens e, sempre que possível, para encontrar alternativas 
práticas e de baixo custo que possam manter as expectativas de 
serviço com um menor impacto ambiental”, diz Adriano Bronzatto, 
diretor de qualidade da Panalpina. O executivo explica que a 
ferramenta é capaz de converter dados das atividades com base 
em peso da expedição, o modal e distância em informações 
sobre as emissões de CO2 geradas por nossos clientes. “Ela 
utiliza patamares de emissão reconhecidos internacionalmente 
para calcular os dados necessários. Ela calcula as emissões 
e relata os dados obtidos aos nossos clientes em uma base 
trimestral”, diz Bronzatto.

Repom 
A Repom se consolida no mercado por oferecer um conjunto de 
serviços abrangente, disponibilizando a gestão de pagamento 
de frete e pedágio por meio de um cartão pré-pago, suporte 
operacional e atendimento 24 horas aos envolvidos. Tudo isso 
embasado por um sistema que permite o controle de toda a 
operação de transporte. Através do meio de pagamento Repom 
o contratado tem a possibilidade de consumir em diversos locais, 
sacar dinheiro, ter cartão adicional para a família, entre outras 
funcionalidades, ou mesmo optar por economizar os valores 
recebidos em seu trabalho, deixando o seu dinheiro no cartão.
“Com nossa solução, o caminhoneiro passa a ser de fato o 
consumidor e não somente o usuário de um cartão-frete”, 
diz Rubens Naves, presidente da empresa. A Repom atua 
na conexão da cadeia de logística do transporte rodoviário 
de carga.
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sicredi.com.br

O Sicredi chegou para
construir boas relações.

Santos ganhou uma instituição
financeira cooperativa: o Sicredi.
Um sistema de cooperativas de crédito que funciona 
de um jeito diferente. Não tem clientes, tem sócios. 
E, por isso, oferece soluções financeiras focadas no 
crescimento de seus associados. Afinal, eles também 
são donos do negócio. Saiba mais sobre nossas 
soluções financeiras. 
Visite nossa unidade de atendimento e venha 
cooperar e crescer com a gente.

Entre a cooperação e 
o crescimento, entre a 
gente e você.

SAC Sicredi - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria Sicredi - 0800 646 2519.

Sicredi FETCOOP - Unidade de Atendimento de Santos.
Rua Vasconcelos Tavares, 10, Centro - Santos/SP.

ZS_0240_13_Chegou01_210x297.indd   1 04/06/13   11:45
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O Sest Senat Vila Jaguara promoveu a palestra O Sentido do Trabalho 
- O Valor da Aprendizagem, em junho, para 120 alunos do Programa 
Jovem Aprendiz. A palestra foi ministrada por Tiemi Yamashita, 
considerada uma referência em sustentabilidade corporativa. Os 
objetivos da iniciativa foram o de promover uma nova visão sobre o 
papel do trabalho na vida e o entendimento do valor do programa de 
aprendizagem no âmbito profissional e reconhecer o valor de todos os 
envolvidos no processo de trabalho, e ainda conscientizar os alunos 
sobre a importância da integração pessoal x trabalho. A diretora da 
Unidade, Francisca Biagioni, comenta que o conteúdo da palestra 
foi uma orientação valiosa para o desenvolvimento profissional dos 
jovens de modo agregar um futuro profissional mais consciente.

A final da Copa Sest Senat Futebol Society na Unidade Vila Jaguara 
aconteceu em junho com a vitória da empresa Trasmaroni Transportes 
Brasil Rodoviário Ltda. que comemorou o bicampeonato. Além de 
levar o troféu de 1º lugar, dois integrantes da equipe se destacaram. 
O atleta Rubens Martins Bueno Júnior recebeu o troféu de melhor 
goleiro. Com 17 gols marcados o atleta Diego Ferreira da Silva recebeu 
troféu de melhor artilheiro. Agora a equipe da Trasmaroni guarda a 
continuidade no  certame rumo a fase nacional. O próximo jogo será 
em 17 de agosto na cidade de Cariacica (ES) com  o  time  vencedor  
daquela região. A diretora da Unidade, Francisca Biagioni, avalia que 
as  empresas  participantes   se  apresentaram  com  profissionais/
atletas  comprometidos   e motivados. “Agora as equipes continuam 
com seus treinamentos para competirem em outros  campeonatos”. 
As classificações dos times foram as seguintes: 2º e 3 colocados – 
equipes da Rodonaves e  Encomendas  Ltda; 4º - Corus Armazém, 

Logistica, Transporte e Distribuição Ltda.;  5º -  Rodo Garcia 
-Transportes  Rodoviários; 6º - Transportes  e  Serviços  Super  Já  
Ltda.; 7º Trans M  Transporte  de  Cargas  Ltda. Mais informações 
sobre as atividades esportivas: e-mail  luz@sestsenat.org.br ; telefone 
(11) 3623-1304. 

Unidade Vila Jaguara | SEST SENAT

PAlESTRA AboRdA o SENTido do TRAbAlho E o VAloR dA APRENdizAgEm

EquiPE dA TRASmARoNi VENCE CAmPEoNATo NA uNidAdE

• Arrumação e Conferência de Carga (24h): 
a combinar.
• Operador de Empilhadeira (24h): 17,18 
e 24/8.
• Formação de Condutores de Veículos de 
Passageiros: final de semana – 10 a 25/8; 
semanal diurno - 14 a 23/8. 
Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (50h): final semana 
– 10 a 25/8.
• Programa Olho Vivo na Estrada - Abiquim 
(6h): a combinar. 
• Formação de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos - Mopp (50h): final de 
semana – 10 a 25/8 semanal diurno – 28/8 
a 6/9; semanal noturno 14 a 29/8.
• Condução Segura e Econômica (16h): 
semanal - a combinar.

• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos - Mopp (16h): final de 
semana – 25 e 31/8.
• Matemática Financeira (24h): sábados 
- a combinar.
• Atende – Van (8h): 10/8.
• Capacitação para Motoristas de Táxi (32h): 
final de semana – 3 a 11/8.
• Formação de Manutenção de Pneus na 
Frota (16h): semanal - a combinar.
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (16h): 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 – 17 e 18/8; semanal noturno: 
6 e 9/8.
• 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): a combinar.
• Reciclagem do Atende – Van (8h): a 
combinar.
• Curso Especializado para Motofrete (30h): 
semanal (manhã, tarde e noite) e final de 
semana.

ProgrAMAção DE CUrSoS – AgoSTo/2013

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

Jovens aprendizes na palestra especial na Unidade Vila Jaguara

Equipe da Trasmaroni vence Copa Futebol Society na Vila Jaguara

Fotos: D
ivulgação
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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
SETRANS (ABCD)
SETCARP (São José do Rio Preto)
SINDICAMP (Campinas)
 

PARTICIPE DO
PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE
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