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O novo marco regulatório dos Portos, em vigor através da publicação 
da Lei 12.815, de 5 de junho último, traz uma nova expectativa para 
o transporte rodoviário de cargas e logística. 
Esperamos que, em breve, os processos de concessão se concretizem 
dando início a necessária modernização no sistema portuário brasileiro 
com grandes investimentos da iniciativa privada.  Acreditamos que 
desta vez, caminhamos para a solução dos graves problemas no 
transporte na área portuária de todas as regiões do País e que 
provocam enormes prejuízos à economia brasileira.  
Agora, é necessário continuar a gestão da infraestrutura logística para 
que o Brasil possa ser mais competitivo neste mercado globalizado 
que exige maior produtividade e redução de custos.  Precisamos 
de soluções para os grandes gargalos verificados nos acessos aos 
portos, principalmente o de Santos que têm se mostrados insuficientes 
para atender o volume de cargas que chega ao complexo portuário 
da Baixada Santista. 
Não é novidade para ninguém que na época do escoamento da safra 
de grãos muitos caminhões ficam dias aguardando sua liberação 
para efetuar a descarrega nos terminais portuários.  Observamos 

perplexos os sucessivos congestionamento que afetam também outras 
regiões como o Porto de Paranaguá e os terminais ferroviários da 
região Centro-Oeste. São situações recorrentes e que se agravam 
ano a ano, principalmente porque o setor agrícola, felizmente, bate 
novos recordes de produção. 
No entanto, infelizmente pouco tem sido feito na logística de grãos. 
E quando falamos do transporte de cargas no escoamento agrícola, 
chamamos a atenção para o armazenamento na origem da produção.  
Se não houver um planejamento com a ampliação de silos adequados 
para a safra de grãos no campo continuaremos a conviver com 
os problemas que temos enfrentado de congestionamentos nos 
acessos aos portos.
A produção de grãos está ótima da porteira para dentro.  Com a Lei 
dos Portos o sistema portuário também ficará mais competitivo e 
eficiente. Falta uma solução para os entraves da infraestrutura logística 
que ligam o campo e aos modais de transportes, sobretudo os portos.

Flávio Benatti, 
presidente da FetCeSp e da NtC&Logística
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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. 
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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.
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O Sest Senat Parque Novo Mundo realizou atividades para chamar 
a atenção sobre os riscos do uso do tabaco e para a importância da 
conservação do meio ambiente.  Em 31 de maio, Dia Mundial sem 
Tabaco, foram realizadas palestras e implantado o Dia sem fumo 
na Unidade. A adesão foi de praticamente 100% dos presentes na 
Unidade, entre alunos, instrutores, colaboradores e participantes 
das atividades físicas. Para marcar as comemorações do Dia 
Mundial do Meio Ambiente a Unidade preparou outras ações, 
além da palestra Importância da Reciclagem para o Planeta. No 
dia 7 de junho os alunos da escolinha de esportes plantaram 10 
mudas de árvores frutíferas. Placas identificarão o tipo de planta 
e o nome do aluno que plantou. No dia 11 de junho a unidade 

organizou uma feira com produtos reciclados produzidos pela artista 
Beatriz Nunes Teixeira Santos, esposa do promotor de esportes 
da Unidade, Carlos Cézar.

A Copa Sest Senat de futebol society já acontece na Unidade Parque 
Novo Mundo. Os jogos tiveram inicio no último dia 8 de junho, após a 
abertura oficial da competição com o desfile dos times da Braspress, 
Rápido 900 (times A e B); 3P Transportes, Efitrans e Rodorei. O time 
vencedor desta fase local representará a Unidade na fase nacional. 
Os jogos são realizados aos sábados, das 9h30 às 12h00. 
A Escola de Esportes da Unidade já está em pleno funcionamento 
e recebe matriculas das pessoas interessadas em aprender e treinar 
algum tipo de atividade esportiva.  Mais informações com Carlos ou 
Sérgio: telefone (11) 2207-8840.

Os trabalhadores das empresas de transportes que são 
contribuintes do Sest Senat podem obter descontos nos cursos 
oferecidos pela Unidade Parque Novo Mundo. O candidato 
deve apresentar a Carteira de Trabalho no ato da matrícula.  

A mesma condição é oferecia ao transportador autônomo que 
apresentar seu comprovante de pagamento. Mais informações: 
telefone (11) 2207-8840 ramal 809 com Maria Inês ou ramal 
806 com Solange.

Unidade Parque Novo Mundo | SEST SENAT

ATiVidAdES ChAMAM ATENção PArA o MEio AMbiENTE E 
oS riSCoS do TAbACo

CoMEçAM oS JogoS dA CoPA FuTEbol SoCiETy

dESCoNToS NoS CurSoS PArA TrAbAlhAdorES do SETor

• Curso Especial de Treinamento e 
Orientação para Motorista de Taxi (32): 
2 a 5/7 (terça a sexta-feiras), das 8h às 
17h; de 10 a 12/7 e 15 a 19/7 (segunda 
a sexta-feira), das 18h às 22h; 13 a 21/7 
(sábados e domingos), das 8h às 17h; de 
23 a 26/7 (terça a sexta-feiras); das 8h 
às 17h.
• Motorista Batedor (40h): 1 a 5/7 
(segunda a sexta-feiras), das 7h às 17h; 
de 22 a 26/7 (segunda a sexta-feira), 
das 7às 17h.
• Operador de Empilhadeira (24h): 13 
a 21/7 (sábados e domingos), 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, 5, 10, 11 
e 12/7, das 8h às 17h30 (matrículas até 
26/6); de13 a 28/7 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h30 (matrículas até 4/7).
• Transporte Coletivo de Passageiros 
(50h): 13 a 28/7 (sábados e domingo), 
das 8h às 17h30 (matrículas até 4/7); de 
15 a 22/7 (segunda a sexta-feira), das 8h 
às 17h30 (matrículas até 4/7).
• Transporte de Emergência (50h): 13 a 
28/7 (sábados e domingos), das 8h às 
17h30 (matricula até 4/7).
• Transporte de Escolar (50h): 13 a 28/7 
(sábados e domingos), das 8h às 17h30 
(matricula até 4/7).
• Atualização Transporte de Escolares 

(16h): 27 e 28/7 (sábado e domingo), das 
8h às 16h20 (matrícula até 22/7).
• Atualização do Transporte de Produtos 
Perigosos – Mopp (16h): 13 e 14/7 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20 
(matrícula até 4/7).
Atualização Transporte Coletivo de 
Passageiros (16h): dias 20 e 21/7 (sábado 
e domingo), das 8h às 16h20 (matrícula 
até 15/7).
• Atualização Transporte de Emergência 
(16h):  27 e 28/7 (sábados e domingos), 
das 8h às 16h20 (matricula até 22/7).
• Condução segura e econômica (16h): in 
company – consultar.
• Treinamento Jovens Motoristas (160h): 
in company – consultar.

ProgrAMAção DE CUrSoS – JULHo/2013

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

Alunos da escolinha de esporte observam Anieli oliveira Silva plantando 
uma muda de manga.

integrantes dos times na abertura da Copa 

Fotos: D
ivulgação
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Participação
Bastante concorrido, o evento de inauguração contou com a 
participação do presidente da Federação do Estado do Espirito 
Santo (Fetransportes), José Antônio Fioroti; presidente 
do Sindicato das Empresas de Transporte Comercial de 
Carga do Litoral Paulista (Sindisan), Marcelo Marques da 
Rocha; presidente do Sindicato de Minas Gerais (Setcemg), 
Sérgio Pedrosa; vice-presidente da Federação das Empresas 
de Transportes de Cargas de Minas Gerais (Fetcemg), 
Gladstone Lobato; conselheiros da Fetcoop, Luiz Guilherme 

A iniciativa da FETCESP em se associar ao Sicredi para 
criar a cooperativa de crédito Fetcoop está totalmente 
consolidada. A grande receptividade dos empresários de 
transportes de várias regiões do Estado com a primeira 
Unidade localizada em São Paulo/SP, motivou a inauguração 
de mais uma, no Litoral Paulista, região com grande potencial 
econômico. As empresas de transporte e logística desta 
região sentiam a necessidade de ter uma unidade mais 
próxima para concretizar seus negócios. Para atender esta 
demanda, a cooperativa Sicredi Fetcoop inaugurou, no último 
dia 6 de junho, sua segunda unidade de atendimento, que 
fica no centro histórico de Santos. Um local de 200 metros 
quadrados com estrutura moderna e equipe de profissionais 
especializada para prestar atendimento diferenciado e 
personalizado aos associados.
O momento foi comemorado pelos empresários da região. O 
presidente da FETCESP, Flávio Benatti, um entusiasta pelo 
cooperativismo destacou o trabalho desenvolvido pela Fetcoop. 
“Em pouco mais de um ano foram atingidas importantes metas 
traçadas pelo Conselho que consolidou o empreendimento. 

Assim realizamos o grande sonho de nossa Federação de ter 
uma cooperativa de crédito totalmente voltada ao transporte 
rodoviário de cargas”, destacou.
O presidente da Sicredi Fetcoop São Paulo, Francisco Pelucio, 
comentou que o sucesso da iniciativa da FETCESP desperta o 
interesse de outras federações e sindicatos do País. “Estamos 
conversando com as lideranças de Minas Gerais, Rio de Janeiro 
e Espírito Santo que estão interessadas em instalar unidades 
de atendimentos em cidades destes estados”, informou Pelucio.  
O presidente da Central PR/SP e presidente da Sicredi 
Participações e Confederação Sicredi, Manfred Alfonso 
Dasenbrock, falou do sistema no País.  Destacou que a 
Sicredi tem como ponto principal o relacionamento. “Queremos 
oferecer solução financeira para agregar renda e não tirar renda 
do associado”, ressaltou. Ele ainda observou que o foco do 
investimento não está no ganho financeiro mas voltado para 
melhorar as taxas oferecidas aos associados.
O padre Valfran, da Igreja Católica Nossa Senhora do Rosário, 
falou com bastante otimismo sobre as atividades da unidade e 
abençoou as novas instalações e todos os presentes. 

FETCESP em Destaque | Cooperativa de crédito
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Instalações da segunda unidade Sicredi Fetcoop

Fachada da segunda unidade Sicredi Fetcoop

Marcelo Marques da Rocha, presidente do Sindisan; Manfred Alfonso 
Dasenbrock, presidente da Central PR/SP e presidente da Sicredi Participações 
e Confederação Sicredi; Francisco Pelucio, presidente da Sicredi Fetcoop São 
Paulo; e Flávio Benatti, presidente da FETCESP
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Schnor e Roberto Mira Júnior; superintendente da Ouvidoria 
da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), 
Osvaldo de Freitas Vale Barbosa; gerente regional administrativo 
financeiro da superintendência de São Paulo, Paulo Monezi;  
gerente da unidade Santos, Ricardo de Castro Gomes; gerente 
da unidade Palácio do TRC da cidade de São Paulo,  Hélio 
Cagnacci; colaboradores das Unidades Sicredi Fetcoop e 
associados.

Conselho Sicredi Fetcoop
Fazem parte do Conselho de Administração da cooperativa 
Sicredi Fetcoop Manoel Lima; Rui Alves; Roberto Mira 
Junior; Marcos Aurélio Ribeiro; Rogério Simão Helou e 
José Hélio Fernandes. O Conselho Fiscal é formado pelos 
seguintes executivos Luiz Guilherme Schnor; Antonio Luiz 
Leite; Roberto Granero; Thiago Benatti; Vicente Aparício e 
Celso Rodrigues Salgueiro.

Atendimento nas Unidades
A Sicredi Fetcoop SP oferece estrutura semelhante às agências 
bancárias, com caixas, colaboradores da área administrativa e 
comercial. Atua também com cashs dispensers e com sistema 
on-line como nos bancos. A cooperativa também atenderá 

através de canais de atendimento como o internet banking e 
ATMs com convênio 24 horas, entre outros. 
A Unidade em São Paulo fica no prédio sede da FETCESP, 
SETCESP e NTC&Logística, na Rua Orlando Monteiro, nº 
21 (esquina da Rua da Gávea), Vila Maria, São Paulo/SP. 
Mais informações com o gerente Hélio Cagnacci; telefone 
(11) 2632-1081; e-mails - helio_cagnacci@sicredi.com.br e 
carolina_krohn@sicredi.com.br
A Unidade em Santos fica na Rua Vasconcelos Tavares, nº 
10, no centro histórico de Santos/SP. Mais informações com 
o gerente Ricardo de Castro Gomes, telefone (13) 3219-4077; 
e-mail Ricardo_gomes@sicredi.com.br
O horário de atendimento das unidades é o mesmo ao do sistema 
bancário, de segunda a sexta-feiras, das 10 às 16 horas.

Sicredi
Entre os vários tipos de cooperativas, existem as de crédito, 
criadas para oferecer soluções financeiras, constituindo-se 
em instrumento para que seus associados tenham acesso 
a produtos e serviços adaptados às suas necessidades e 
condições.
O sistema Sicredi é um conjunto de cooperativas de crédito 
que está presente em 11 estados brasileiros. Possui mais 
de 1.200 pontos de atendimento e mais de 2 milhões de 
associados. Através das 108 cooperativas de crédito do 
Sicredi, pessoas físicas ou jurídicas podem ter acesso a 
produtos financeiros como conta corrente, cartão de crédito, 
investimentos, seguros, além de facilidades como caixas 
eletrônicos e serviços pela Internet. A principal diferença 
em relação aos bancos convencionais é que os clientes do 
Sicredi são os associados. São todos donos do negócio, que 
crescem junto com suas cooperativas e ganham sempre que 
usam os produtos e serviços, uma vez que os resultados de 
uma cooperativa de crédito são repassados aos seus sócios, 
proporcionalmente ao volume de suas operações.

Francisco Pelucio, presidente da Fetcoop (centro), com equipe de profissionais 
da unidade Santos

Lideranças do setor, empresários e associados na inauguração da unidade Santos
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Transportadora Americana
Redesenhar todo o sistema de conferência, garantindo maior 
confiabilidade e rapidez. Com este objetivo, a Transportadora 
Americana (TA) iniciou um projeto de padrões rigorosos nessa área 
há dois anos. O ponto de partida foi reescrever todo o fluxo que 
a carga percorre – coleta, transferência e distribuição. A primeira 
etapa, concluída ainda em 2012 promoveu a automação em todo 
o processo de distribuição, que passou a contar com conferência 
eletrônica nas oito principais filiais da empresa, instaladas na 
região Sul e Sudeste do país, responsáveis por mais de 90% das 
entregas da empresa.  Cumprida essa parte do projeto, foi a vez 
da TA implantar a melhoria na fase de coleta. “Seis filiais, desse 
universo de oito, já estão com o sistema totalmente implantado e 
operando com sucesso. Em até 60 dias, chegaremos nas filiais 
de São Paulo e Rio de Janeiro, fechando o circuito”, explica o 
gerente de tecnologia da empresa, Dalton Vecchini, Totalmente 
desenvolvido pelas equipes de TI e Automação da Transportadora 
Americana, o projeto exigiu cerca de R$ 2 milhões em recursos 
tecnológicos, pesquisas e treinamento dos profissionais envolvidos 
com as etapas de conferência de carga. O novo sistema opera com 
banco de dados Oracle, em plataforma Microsoft e com coletores 
Intermec. “Outra inovação foi a troca das etiquetas com código 
de barras unidimensional para bidimensional, com leitura óptica. 
Com esse formato, de leitura em 2D,  ganhamos em espaço físico 
para agrupamento das informações, qualidade da impressão e 
redução bem significativa nas despesas com reimpressão. Isso 
porque neste formato, as etiquetas têm sua integridade melhor 
preservada durante todo o trajeto que a carga percorre”, explica 
Dalton. O resultado final de todo o projeto é ter uma empresa mais 
produtiva. Com sistema de conferência de carga mais preciso, de 
alta confiabilidade e agilidade no atendimento.

Jamef
A Jamef Encomendas Urgentes anuncia mais um investimento para 
ampliar e renovar parte de sua frota. Foram adquiridos 285 veículos 
das marcas Scania, Mercedes Benz e Facchini. Visando manter 
a idade média da frota em 2,5 anos, parte dos veículos adquiridos 
substituiu os que já alcançaram essa idade máxima. Isso demonstra 
o compromisso da Jamef com a segurança de seus colaboradores 
e toda a carga transportada e a preocupação com o meio ambiente. 
Assim, a frota da Jamef passa a ter mais de mil veículos, totalizando 
um aumento de 20%. “Estamos crescendo vertiginosamente, 
passando por um processo de expansão e inaugurando diversas 
filiais. Chegamos ao Nordeste no ano passado e já abrimos oito 
unidades só na região. Parte dessa frota também vem para atender 
essa demanda”, afirma Pedro Maniscalco, diretor de operações da 
Jamef. Com as inaugurações e a ampliação da frota, a Jamef está 
contratando motoristas em todo o Brasil.

Braspress
A Braspress inaugurou a  filial de Eunápolis (BA), a sua 112ª unidade 
instalada no País, no final de abril. O novo terminal com área total 
de 6.065 metros quadrados atenderá toda a região do Extremo 

Sul do estado da Bahia, abrangendo 43 cidades, num raio de 206 
quilômetros quadrados. Segundo o diretor-presidente da Braspress, 
Urubatan Helou, o novo terminal agilizará o emprazamento nessa 
região de 24 horas a 48 horas. “ O terminal trará reflexos positivos 
nas operações, contribuindo para a diminuição dos prazos de entrega 
e da melhoria da qualidade de atendimento”, afirma Helou. A filial de 
Eunápolis é a sexta unidade da Braspress no estado baiano, aonde 
também estão instaladas as filiais de Barreiras, Feira de Santana, 
Itabuna, Salvador e Vitória da Conquista. O novo terminal tem 940 
metros quadrados de área construída, com cinco docas para o 
carregamento e descarregamento e emprega 21 colaboradores.  
A filial de Eunápolis está estrategicamente instalada na Rodovia 
BR  101, 2700, Galpão 2, no Bairro de Urbis 1, telefone (73) 
3166-2500.

ID Logistics
A ID Logistics conquistou na Anvisa a habilitação para armazenagem 
de cosméticos, saneantes/domissanitários e produtos para a 
saúde. Agora, a ID Logistics pode administrar a logística em seus 
próprios armazéns para estes produtos, agregando mais um item 
ao seu portfólio de serviços oferecidos ao mercado. Atualmente 
a ID dispõe de área com estas habilitações em Santa Maria, no 
Distrito Federal.  Maior filial do Grupo ID Logistics no Mundo, 
sendo a segunda em faturamento depois da matriz Francesa, a 
filial brasileira corresponde a 15% das atividades e faturamento do 
grupo. O Brasil serve como apoio técnico para a filial Argentina, 
bem como base para o desenvolvimento de outras filiais na América 
Latina. A operação brasileira é também a que mais cresce numa 
taxa média superior a 25% nos últimos cinco anos.

América Latina Logística
A ALL – América Latina Logística – inicia parceria inédita com a 
GE Transportation ao assinar o primeiro contrato de serviços com 
longo prazo  no modelo full service para locomotivas de carga na 
América do Sul. Com o acordo, a GE passa a ser parceira da ALL na 
manutenção de locomotivas. Essa união tem como objetivo garantir 
produtividade e alto desempenho de uma frota de 81 locomotivas 
dos modelos AC44 e Dash utilizadas no corredor de bitola larga, 
de Mato Grosso até Santos. Todo este trabalho será realizado na 
oficina da ALL localizada em Araraquara, no interior de SP. “A GE 
agrega know how técnico ao processo, novas tecnologias e garante 
confiabilidade e disponibilidade às máquinas, no mesmo nível de 
uma locomotiva nova pelos próximos 15 anos”, explica Leonardo 
Barradas, superintendente de mecânica da ALL.

Raízen 
A MAN Latin America acaba de entregar 86 caminhões VW para a 
Raízen. O principal diferencial dos produtos da marca para a compra 
está na motorização. A Raízen priorizou a solução EGR como sistema 
de pós-tratamento de emissões, oferecida com exclusividade pela 
montadora no Brasil em seu motor MAN D08. O maior volume de 
caminhões adquiridos foi do VW Constellation 26.280, com 37 
unidades, que adota a motorização MAN.
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FETCESP em Destaque | Capacitação

Cursos gratuitos
Através de sucessivas parcerias firmadas entre o Conselho 
Regional Sest Senat e o governo do estado de São Paulo, 
através do Departamento Estadual de Transito (Detran), as 
Unidades paulistas já ministraram os treinamentos gratuitos 
para mais de 25 mil motociclistas que atuam nos setores de 
carga e passageiros. No momento, está em pleno vigor um 
novo contrato para treinar mais 20 mil pessoas. 

A assessora da FETCESP, Sandra Caravieri, explica que a 
maior procura se   concentra na cidade de São Paulo e região 
metropolitana. “A prioridade é treinar os   profissionais que 
atuam em cidades, como SP, que já possui regulamentação   
municipal. Por isso reservamos mais de 5 mil vagas para esta 
região. No entanto poderão ser feitas alterações nesse número 
para atender a demanda”, explica.
Segundo a legislação para se inscrever o candidato precisa 
atender os seguintes requisitos: ter completado 21 anos, estar 
habilitado, no mínimo, há dois anos na categoria A e não estar 
cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação 
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), decorrente de 
crime de trânsito, bem como estar impedido judicialmente de 
exercer seus direitos. Os documentos necessários para efetivar 
a matricula são os seguintes: 1 foto   2x2 colorida e recente; 
Cópia da   CNH; Certidão   original de prontuário do Detran 
para fins de direito; original de distribuição criminal (retirada 

no fórum da cidade onde foi emitida a CNH).
As Unidades com vagas gratuitas estão nas seguintes cidades: 
São Paulo (Vila Jaguara, Parque Novo Mundo e Fernão Dias), 
São Vicente, Jacareí, Taubaté, Guarulhos, Santo André, Limeira, 
Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, Marília, Presidente 
Prudente, Araçatuba, Araraquara, Votuporanga, Agudos, 
Bauru, Cubatão, Registro, Rio Claro, Piracicaba 
e Franca.  
 O curso de 30 horas de duração é ministrado através aulas 
teóricas e práticas e atende a Resolução Contran 350/2010 
que prevê abordar noções básicas de legislação; gestão do 
risco sobre duas rodas; segurança e saúde, transporte de 
carga e pratica veicular individual. 
Mais informações sobre a agenda dos treinamentos podem ser 
obtidas nas Unidades Sest Senat ou no Conselho Regional 
(telefone 11- 2632-1022).

Equipamentos
Além do curso os profissionais interessados em obter o 
Condumoto (documento expedido pelo Departamento de 
Transporte Público), precisam atender as demais regras da 
Lei 12.009/2009 e também a legislação municipal. Entre 
os equipamentos exigidos estão o uso de equipamentos de 
segurança como colete com faixa reflexiva, antena corta linha e 
proteção “mata-cachorro” para os pés, entre outros acessórios. 
Também é exigida placa vermelha na motocicleta, indicando 
ser um veículo destinado a fretes. 

O Sest Senat, cumprindo uma de suas missões de capacitar os trabalhadores do transporte, se preparou para atender 
os motociclistas. Portanto, as Unidades no Estado de São Paulo estão aptas para oferecer os cursos específicos para os 
motofretistas e mototaxistas previstos na Lei 12.009/2009 e da legislação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). 

SEST SENAT São PAulo oFErECE CurSoS 
grATuiToS AoS MoToFrETiSTAS

Aulas práticas para motofretista na Unidade Parque Novo Mundo

Equipamentos da moto e do motociclista exigidos pela legislação

Fotos: D
ivulgação
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Com o objetivo de tornar mais atrativa as aulas de Mecânica Diesel, 
os alunos do Programa Jovem Aprendiz observam o funcionamento 
do motor no veículo. Atentos acompanham as instruções do 
professor que esclarece as etapas dos tempos do motor: admissão, 
compressão, combustão e exaustão. Outro ponto que chama a 
atenção dos alunos é a visualização do funcionamento do conjunto 
de transmissão de um veículo de grande porte. Com este método de 
ensino os jovens acabam retendo mais as informações melhorando 
as etapas de suas especializações. Mais informações e inscrições 
sobre o Programa Jovem Aprendiz: telefones (11) 3623-1300/ 
1301 e 1302 

A Unidade Vila Jaguara realizou, em parceria com as secretarias municipais 
do Verde e da Saúde, diversas atividades para comemorar o Dia do Meio 
Ambiente, em 4 de junho. Uma das ações foi à exibição do documentário 
“Entre Rios” que aborda a fundação da cidade de São Paulo e traz à 
reflexão a interferência do homem no curso dos rios e as consequências 
para a cidade. Trata também da priorização da sociedade pelo transporte 
público individual o que impacta de forma negativa na mobilidade urbana.  
A atividade Diálogo sobre Alimentação Saudável/Consciente chamou 
a atenção das pessoas para o consumo de produtos de qualidade, 
através das reflexões sobre o Pensar - Comer – Conservar - Contra 
o Desperdício. As instruções estiveram voltadas à campanha lançada 
pela UNO para conscientizar as pessoas que 1,3 bilhão de toneladas 
de comidas são desperdiçadas a cada ano.  Uma oficina incentivou a 
plantação de temperos em casa e apresentou dicas de como evitar as 
compras desnecessárias destes produtos.

Unidade Vila Jaguara | SEST SENAT

obSErVAção PráTiCA AuMENTA iNTErESSE doS APrENdizES

ATiVidAdES CoMEMorATiVAS Ao diA do MEio AMbiENTE

• Arrumação e Conferência de Carga 
(24h): a combinar.
 • Operador de Empilhadeira (24h): 13,14 
e 20/7.
• Formação de Condutores de Veículos 
de Passageiros: final de semana – 20/7 
a 4/8; semanal diurno - 15 a 22/7.
 • Formação de Condutores de Veículo 
de Transporte de Escolares (50h): final 
semana – 20/7 a 4/8.
• Programa Olho Vivo na Estrada - 
Abiquim (6h): a combinar. 
• Formação de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos - Mopp (50h): final 
de semana – 20/7 a 4/8 semanal diurno 
– 10 a 19/7; semanal noturno 15 a 30/7.
• Condução Segura e Econômica (16h): 
semanal - a combinar.
• Reciclagem de Condutores de Veículo 
de Produtos Perigosos - Mopp (16h): final 

de semana – 6 e 13/7 ou 27 e 28/7.
• Matemática Financeira (24h): sábados 
- a combinar.
• Atende – Van (8h): 11/7.
• Capacitação para Motoristas de Táxi 
(32h): final de semana – 6 a 14/7; 
semanal – 24 a 29/7.
• Formação de Manutenção de Pneus 
na Frota (16h): semanal - a combinar.
• Reciclagem de Condutores de Veículo 
de Transpor te de Escolares (16h): 
Noturno: 16 a 19/7.
• 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 – 7 e 14/7 ou 28/7 e 4/8.

• Treinamento e Or ientação 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 
-29/6 a 13/7.
• Liderança - gratuito (8): 27/7. 
• Como Selecionar Tecnicamente 
motoristas – gratuito (8): 13/7.
• Noções Didática para Instrutores – 
gratuito: (8h): 20/7. 
• Reciclagem do Atende – Van (8h): 
25/7.
• Curso Especializado para Motofrete 
(30h): semanal (manhã, tarde e noite) e 
final de semana.

ProgrAMAção DE CUrSoS – JULHo/2013

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

Alunos observam o funcionamento do motor do caminhão

Oficina de plantio de temperos para pequenos espaços

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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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.
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