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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. Fax: (18) 3642-5099. 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:  
José Alberto 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.
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FETCESP em Destaque | Editorial

Flávio Benatti, presidente da FETCESP.

FETCESP e núcleos da Comjovem de São Paulo fazem 
encontro regional
Uma nova proposta de atuação dos jovens empresários e 
executivos do TRC estará em destaque no primeiro Encontro 
Regional São Paulo da Comjovem que realizaremos em 
agosto no Hotel Vila Rosa, em São Roque/SP. Sabemos que 
os nossos jovens são dinâmicos e têm muito a acrescentar 
para modernizar as empresas e entidades sindicais do 
transporte. Por isso, buscamos inovar ao estimular os 
integrantes da Comjovem a desenvolver trabalhos técnicos.   
Adotamos uma dinâmica diferente dos eventos realizados 
recentemente. Entre os temas que oferecemos para os 
trabalhos estão recursos humanos, comercialização, 
intermodalidade, infraestrutura de transporte e logística, 
segurança e pedágio. No entanto, outros podem ser 
propostos.
No momento os núcleos da Comjovem Paulista do TRC 
escolhem os temas de seus trabalhos que devem ser 
previamente inscritos para compor a Coletânea Técnica 
do Encontro.
Após as apresentações dos trabalhos serão promovidos 
debates com participação de pessoas experientes como 
empresários e especialistas em transportes. As conclusões 

do encontro serão divulgadas pela internet.
O encontro regional tem importantes apoios como a 
NTC&Logística, a Comjovem nacional, o Sest Senat e os 
14 sindicatos filiados a FETCESP. 
Com todos estes grupos envolvidos pretendemos iniciar uma 
nova fase nas entidades sindicais para reunir informações 
diversas e contribuir para a eficiência das empresas e 
entidades do setor. 
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Operador de Empilhadeira (24h): 14 a 23/7 (segunda a sexta-feiras), 
das 18h às 22h.
Curso Especial de Treinamento e Orientação para Motorista de Táxi 
(32): 14 a 17/7 (segunda a sexta-feiras), das 8h às 17h; de 19 a 27/7 
(sábados e domingos), das 8h às 17h.
Mobilidade Reduzida (16h): 26 e 27/7 (sábado e domingo), das 8h às 
17h.
Motorista Batedor (50h): 21 a 25/7 (segunda a sexta-feiras), das 8h às 
18h.
Motorista Munck (16): 19, 26 e 27/76 (sábado e domingo), das 8h às 
17h.
Cursos rápidos para empresas: Direção Defensiva, Direção 
Econômica, Primeiros Socorros, Legislação de Transito, Meio Ambiente 
e Cidadania, Mecânica Básica, Logística, Atendimento Clientes, Vendas 
e outros (4h): in company.  
Especializado Motofretista (30h): 14 a 21/7 (segunda a sexta-feiras), 
das 7h às 11h50.
Movimentação de Transporte de Produtos Perigosos – Mopp (50h): 
5, 12, 19, 20, 26 e 27/7 (sábados e domingos), das 8h às 17h30; de 21 
a 28/7 (segunda a sexta-feiras), das 8h às 17h30.

Programação de cursos - Julho 2014

Informações e inscrições: telefone (11) 2207-8840 ou e-mail  
cursosnovomundo@sestsenat.org.br
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FETCESP em Destaque | SEST SENAT

Sest Senat oferece descontos nos cursos

Atividades reúnem trabalhadores do transporte e 
comunidade

Antecipar curso Atualização Mopp

A Unidade Parque Novo Mundo informa que os 
trabalhadores em empresas de transportes, contribuintes 
para o Sest Senat, podem receber descontos nos cursos 
oferecidos, basta apresentar a Carteira de Trabalho no 
ato da matrícula. Para o transportador autônomo obter 

este benefício é necessário apresentar o registro de 
Transportador Autônomo de Carga emitido pela Agência 
Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) e o comprovante 
de pagamento atualizado, com o desconto efetuado 
para o Sest Senat.

O curso Atualização Mopp, de 16 horas, pode ser feito até 
180 dias antes do vencimento do curso de cinco anos. Esse 
procedimento evita que o motorista esteja com o curso 
registrado em sua CNH, mas vencido, o que, num eventual 

sinistro ou acidente poderá acarretar prejuízos tanto para 
o motorista quanto para a empresa. Mais informações 
sobre as próximas turmas na Unidade Parque Novo Mundo 
através do telefone (11) 2207 8840, ramais 835 e 836.

A Unidade Parque Novo Mundo realizou em junho diversas 
atividades com a participação de trabalhadores do 
setor e pessoas da comunidade. O Dia Mundial sem 
tabaco, em 1º de junho, foi marcado por palestras 
alertando sobre os riscos do fumo na vida de todos. 
A Unidade também implantou o Dia sem fumo, com 

grande adesão das pessoas. Para chamar atenção ao 
Dia Mundial do Meio Ambiente, foram promovidas, em 
6 e 7 de junho, palestras sobre a Importância do meio 
ambiente para o planeta Terra. Em parceria com a ONG 
NCCV, a Unidade realizou no dia 5 apresentação dos 
alunos dos cursos de percussão, flauta e teclados.

Transporte Coletivo de Emergência (50h): 5, 12, 19, 20, 26 e 27/7 
(sábados e domingos), das 8h às 17h30; de 9 a 18/6 (segunda a sexta-
feiras), das 8h às 17h30.
Transporte Escolar (50h): 5, 12, 19, 20, 26 e 27/7 (sábados e domin-
gos), das 8h às 17h30; de 9 a 18/6 (segunda a sexta-feiras), das 8h às 
17h30.
Transporte Coletivo de Passageiros (50h): 5, 12, 19, 20, 26 e 27/7 
(sábados e domingos), das 8h às 17h30; de 9 a 18/6 (segunda a sexta-
feiras), das 8h às 17h30; 14 a 21/7 (segunda a sexta-feiras), das 8h às 
17h30.
Atualização de Escolar (16h): 14 a 17/7, das 13h às 17h30.
Atualização de Emergência (16h): 21 a 24/7, das 18h às 22h30. 
Atualização do Transporte de Produtos Perigosos – Mopp (16h): 30 
e 31/7, das 8h às 16h20; dias 19 e 20/7, das 8h às 16h20.
Atualização Transporte Coletivo de Passageiros (16h): 28 e 29/7, 
das 8h às 16h20; dias 26 e 27/7 (sábado e domingo), das 8h às 16h20.

Apresentação dos alunos dos cursos de percussão, flauta e teclados



Benefícios

Módulos
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Validade Jurídica

Desmaterialização/Automatização do pagamento de frete

 
 

Não Repúdio

 

Assinatura Digital Certificada

Emissão de Canhoto Eletrônico

Extinção da Carta Frete

Controle da Jornada e Tempo de Direção

Relatórios de Performance

Desmaterialização de Processos

Integração WMS/ERP/TMS/Fontes de Dados

KPI/SLA

Dashboards  para Gestão 

Terminal Móvel MDCert
Garanta informações em tempo 

real. Com o Terminal Móvel 
MDCert todas as suas transações 
eletrônicas passam a ter validade 

jurídica, homologadas pelo ITI.

Meio eletrônico idôneo para controle da jornada e outros 
apontamentos sobre o tempo de trabalho do motorista, em 
tempo real e com validade jurídica, adequação à legislação, 
aumento da segurança e da responsabilidade do motorista, 
redução do risco de passivo trabalhista.

Comprovante eletrônico com informações em tempo real sobre 
a entrega e recebimento de mercadorias, preservação dos 
dados, desmaterialização de processos, validade jurídica.

Solução tecnológica de compliance que 
elimina 100% do tramite de papéis nos 
processos logístico, gerando validade jurídica 
a partir do uso do certificado digital em suas 
operações

Tel. (11)3471-2500
email: nexu@autofax.com.br
nexu.autofax.com.br

H O M O L O G A D O
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FETCESP em Destaque | Representação

No ano de 1983 surgiu a Associação Nacional de 
Transporte Rodoviário de Cargas de Bauru (Apetbru) 
para atender as necessidades das empresas da região 
que se organizaram para ampliar sua representação 
no cenário regional, estadual e nacional. Teve como 
primeiro presidente o empresário Edson Mortari. Quatro 
anos depois, em 11 de maio de 1987, a Associação se 
transformou no Sindicato das Empresas de Transportes 
de Cargas de Bauru e Região (Sindbru). Recebeu sua 
carta sindical em 14 de julho de 1988. Desde então 
mantém sua sede na cidade de Bauru e tem como 
base territorial mais de 52 cidades num raio de 150 
quilômetros.
O presidente do Sindbru, Munir Zugaib, destaca as 
pessoas que se esforçaram para criação do Sindicato. 
“Adalberto Panzan, na época presidente do Setcesp 
(Sindicato de São Paulo), não mediu esforços para ceder 
parte de sua base territorial ao Sindbru. O empresário 
Braz Paulo Salles, que acompanhou de perto desde a 
fundação da Associação até a formação do Sindicato 
auxiliou com orientações e incentivo”. Na base do 
Sindbru os destaques são para as primeiras pessoas 
que exerceram cargo de presidente e diretores, como 
Aparecido Fraile, Gilberto de Jesus Moreira, Milton 
Yamada e Claudilino dos Santos. 
Neste período a atuação do Sindbru em buscar o 
aprimoramento profissional dos empresários do TRC 
se intensificou. Por isso, mantém estrita ligação com 
os poderes públicos visando a defesa dos interesses 

Arquivo

Sede do Sindbru inaugurada em 1998 Lideranças do setor, diretores do Sindbru e assessores na festa de 25 
anos do Sindicato de Bauru

Nesta edição de FETCESP em Destaque são publicadas algumas informações de mais três sindicatos 
das empresas de transporte no estado de São Paulo e filiados a Federação paulista: Sindetrans (Ribeirão 
Preto), Sindetrap (Piracicaba) e Sindbru (Bauru).

da categoria. Entre os grandes feitos do Sindicato 
de Bauru está a compra de área na cidade de Itapui/
SP, em 1993. O local é privilegiado às margens do rio 
Tietê e tem estrutura para atender o empresário e seus 
familiares nos momentos de lazer. 
Outro grande destaque da atuação dos empresários 
da Região aconteceu em 1998 com a inauguração 
da sede própria. O imóvel é de fácil localização, tem 
concepção moderna e oferece conforto e infraestrutura 
para atender os associados e visitantes.
Em atuação incessante de sua diretoria, o Sindbru apoia 
as ações do Sest Senat e tem em sua base territorial 
quatro Unidades instaladas nas cidades de Agudos, 
Bauru, Santa Cruz do Rio Pardo e Marília. O Sindbru 
ainda promove, regularmente palestras e seminários 
com temas da atualidade e de interesse para o setor. 
Mantém ainda em sua sede assessoria para auxiliar as 
empresas associadas. 
Uma importante atividade realizadas pelo Sindbru é a 
passeata de São Cristovão que virou tradição na cidade. 
O ponto de partida é a sede do Sindicato e se encerra 
na Igreja de São Cristovão, padroeiro dos motoristas. 
A festa reúne mais de 250 veículos e tem o apoio da 
comunidade, das empresas e caminhoneiros. 
O presidente do Sindbru, Munir Zugaib, tem como 
meta priorizada, a execução de um terminal de cargas, 
com parceria com o poder municipal, que atenderá 
principalmente os pequenos empresários, para 
instalação de sua sede na cidade.

Sindicatos de Bauru, Piracicaba e Ribeirão Preto 
fortalecem atuação da FETCESP
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FETCESP em Destaque | Representação

O Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de 
Piracicaba e Região (Sindetrap) surgiu em 2 de junho 
de 1988. Antes a representação do setor na região era 
exercida pela Associação Profissional das Empresas de 
Transporte de Carga de Piracicaba (Adetrap), criada 
em 31 de outubro de 1980. No momento o Sindetrap 
representa as empresas do setor de 37 cidades da 
região de Piracicaba. 
O presidente fundador da Associação e Sindicato foi o 
empresário Braz Paulo Salles que ocupou o cargo até 
fevereiro de 2005 quando veio a falecer. O empresário 
Raul Rezende Campos esteve na presidência no período 
de 2005 a 2006. No final de 2006, os empresários da 
região elegeram o empresário Salvador Cassano para 
dirigir a entidade no triênio 2007 a 2009. Nas eleições 
seguintes, no final de 2009, Cassano foi reeleito para 
mais um mandato no período de 2010 a 2012. Em 2012 
foi reeleito para mais outro mandato de 2013 a 2015. 

Objetivos - O Sindetrap promove várias ações para 
defender os direitos coletivos e individuais dos 
associados, bem como de todo o transporte rodoviário 
de cargas e logística. O Sindicato foi constituído para 
realizar estudos, coordenar, proteger, dar assistência 
e representar legalmente os seus integrantes em sua 
base territorial. O Sindetrap participa, ativamente, das 
negociações trabalhistas com os representantes dos 
trabalhadores de sindicatos e federação de sua base 
territorial, conforme previsto na Constituição Federal e 
na Consolidação das Leis do Trabalho.
Em parceria com a Confederação Nacional do Transporte 
(CNT),a FETCESP e a Associação Nacional do Transporte 

Arquivo

Diretores do Sindetrap na comemoração de 30 anos de representação da associação e sindicato de Piracicaba, em 2011

de Cargas & Logística (NTC&Logística), o Sindetrap 
participa de atividades na defesa dos interesses das 
empresas do setor. Entre os temas em pauta estão a 
melhoria da infraestrutura de transporte, intermodalidade, 
meio ambiente, mobilidade urbana, concessões 
rodoviárias, gestão das empresas, tecnologia da 
informação e questões tributárias e trabalhistas, entre 
outros temas.
Para manter os associados informados sobre o trabalho 
das entidades do setor e tendência no mercado, o 
Sindetrap distribui semanalmente um informativo on-line. 
Agora para esclarecer dúvidas aos associados sobre 
questões jurídicas mantém assessoria especializada.
Uma das grandes conquistas do setor sem dúvida é a 
criação do Sest Senat que completa 20 anos. Na região 
do Sindetrap em todos os momentos os diretores sempre 
apoiaram as iniciativas do Sest Senat, tanto que na 
região estão três unidades instaladas nas cidades de 
Piracicaba, Rio Claro e Limeira.

Base Territorial - A base territorial do Sindetrap 
está formada pelas seguintes cidades e áreas a elas 
agregadas no estado de São Paulo: Águas de São 
Pedro; Anhembi; Analândia; Araras; Bofete; Boituva; 
Brotas; Capivari; Cerquilho; Cesário Lange; Charqueada; 
Conchas; Cordeirópolis; Corumbataí; Elias Fausto; 
Ipeúna; Iracemápolis; Itirapina; Jumirim; Laranjal 
Paulista; Leme; Limeira; Mombuca; Pereiras; Piracicaba; 
Porangaba; Porto Feliz; Rafard; Rio Claro; Rio das 
Pedras; Saltinho; Santa Cruz da Conceição; Santa 
Gertrudes; Santa Maria da Serra; São Pedro; Tietê e 
Torrinha.

Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de 
Piracicaba e Região
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O Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e 
Logística de Ribeirão Preto e Região (Sindetrans) foi criado 
há 30 anos, com o objetivo de defender os interesses das 
empresas de transportes, em questões como segurança 
nas estradas, valor do frete compatível com as despesas, 
valorização do setor como um todo, promoção de palestras 
e eventos, entre outros aspectos. A sede própria do 
Sindicato está localizada no Parque Industrial Avelino 
Alves Palma, em Ribeirão Preto/SP. 
Antes do Sindicato havia a Associação Profissional 
Das Empresas de Transportes de Cargas de Ribeirão 
Preto (Apetrans) criada em 6 de junho de 1983. O atual 
presidente do Sindetrans, Wilson Píccolo Soares iniciou-se 
no setor sindical em 1980, como associado da Apetrans. 
Integrou a diretoria da entidade nos anos 1984 a 1986, 
junto com sua esposa, a professora Ruth Renata Sanerip 
Píccolo (in memoriam). Em 1986, conseguiram transformar 
a Associação em Sindicato e a "Dona Renata", como era 
carinhosamente chamada por todos, foi então a primeira 
presidente mulher de um Sindicato patronal de transportes. 
Depois Soares foi eleito presidente. Muitos foram os 
diretores que contribuíram para o desenvolvimento do 
Sindetrans como Célio Ribeiro de Mendonça (in memoriam) 
e Mauro César Paschoal (in memoriam).
Homenagem - Por toda a sua luta pelos interesses da 
classe Renata atuou no transporte por 26 anos. Trabalhou 
pela união das empresas na busca por melhores 
condições ao setor. O seu importante legado teve grande 
reconhecimento das entidades sindicais, quando em 
março de 2010, a Unidade Sest Senat de Ribeirão Preto 
passou a ter a denominação de Ruth Renata Sanerip 
Píccolo.
Ações como palestras, simpósios e cursos de atualização 
são realizadas regularmente. Um dos eventos de destaque 
nos últimos tempos foi o Programa Motorista Cidadão, que 

aconteceu nos anos de 2008, 2009 e 2010. Promovido 
pelo Sindetrans contou com a parceria da Polícia Militar 
Rodoviária, Posto Maravilha 2, Centro Universitário Barão 
de Mauá, Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto, 
Sest Senat Ribeirão Preto, FETCESP, Autovias e empresas. 
Nestes eventos, o objetivo foi o de oferecer orientação e 
prevenção a saúde do caminhoneiro, por intermédio de 
exames específicos e tópicos relacionados ao dia a dia 
nas estradas. O Seminário Itinerante Comjovem 2013 
- Edição Ribeirão Preto, realizado no ano passado e o 
Ciclode Palestra Atualização de Gestão para o Transporte 
Rodoviário de Cargas, promovido em 2008 reuniram 
empresários e executivos das empresas de transportes, 
operadores logísticos e embarcadores. Os eventos foram 
organizados pela NTC&Logística em parceria com a 
FETCESP e Sindetrans. Também está entre as importantes 
realizações o Programa Nacional de Seminários promovido 
em 2010. Além destas atividades o Sindetrans disponibiliza 
para seus associados os departamentos contábil e jurídico, 
além de uma assessoria técnica especializada e convênio 
médico.
Com relação ao atual momento do Sindicato, Wilson 
Píccolo Soares, enfatiza que é constante o interesse dos 
associados e o Sindetrans começa a ter seus primeiros 
sócios mantenedores. “Obras de expansão das instalações 
de sua sede, também estão na pauta, como a construção 
do anfiteatro da entidade, de concepção moderna, com 
capacidade para 160 pessoas, o que proporcionará aos 
associados, um espaço ideal para encontros, palestras, 
reuniões festivas, entre outras atividades”, observa. Além 
deste grande desafio Soares quer realizar muito mais. 
“É projeto nosso, transformar uma área que o Sindicato 
possui nas proximidades do Rio Pardo, em uma colônia 
de férias e construir um hotel fazenda para a manutenção 
deste local”, afirma Soares.

Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e 
Logística de Ribeirão Preto e Região

Lideranças do setor na homenagem à Renata Sanerip Piccolo, no 
Sest Senat que recebeu o nome dela

Sede do Sindetrans no Parque Industrial Avelino Alves Palma, em 
Ribeirão Preto/SP

Arquivo
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Curso destaca segurança no trânsito

Projeto viagem pela copa do mundo

Sucesso na 2ª Mostra de Teatro Amador

O Sest Senat Vila Jaguara realizou o Curso de Segurança 
no Trânsito, ministrado pelo engenheiro Gilberto M. 
Lehfeld, membro do Conselho Estadual para a Diminuição 
de Acidentes de Trânsito e Transporte do governo do 
Estado de São Paulo.  Participaram do treinamento no 
último dia 29 de maio, representantes de empresas da 

região e instrutores da Unidade.  O objetivo do curso foi 
ressaltar a importância do conhecimento dos múltiplos 
aspectos da segurança de trânsito para a preservação da 
vida, na redução da gravidade dos ferimentos e mostrar 
a importância de tornar rotineiras as fáceis medidas de 
prevenção.

• Atende – Van (8h): dia 19/7.

• Capacitação para Motoristas de Táxi (32h): dias 5, 

6, 12 e 13/7. 

• Curso Especializado para Motofrete (30h): dias 2, 

3 e 9/8.

• Formação de Condutores de Cargas Indivisíveis 

(50h): dias 21 a 25 e 28/7. 

• Formação de Condutores de Veículo de Emergência 

(50h): de 2, 3, 16, 17, 23 e 24/7. 

• Formação de Condutores de Veículo de Produtos 

Perigosos - Mopp (50h): dias 12, 13, 19, 20, 26 e 

27/7; de 1 a 8/7.

• Formação de Condutores de Veículo de Transporte 

de Escolares (50h): de 7/6 (fim de semana).

• Formação de Condutores de Veículos de Passageiros 

(50h): dias 7, 8, 10, 11, 14 e 15/7; dias 12, 13, 19, 

20, 26 e 27/7.

• Formação para Operador de Empilhadeira (24h): 

dias 12, 13 e 19/7.

• Reciclagem de Condutores de Veículo de Produtos 

Perigosos - Mopp (16h): dias 10 e 11/7; de 28 a 31/7.

• Reciclagem de Condutores de Veículo de Transporte 

de Escolares (16h): a combinar.

• Reciclagem de Condutores de Veículo de Transporte 

de Passageiros (16h): dias 1 e 2/7; de 28 a 31/7.

Programação de cursos - Julho 2014

Informações e inscrições: telefones (11) 3623-1300 / 1313 
e 1316

FETCESP em Destaque | SEST SENAT

10  

O Projeto Viagem pela Copa do Mundo realizado pela 
Unidade Vila Jaguara, desde o dia 9 de junho consiste 
em proporcionar ao jovem aprendiz, aproximar-se da 
realidade dos países que fazem parte desse evento 
esportivo. A cada semana, os alunos conhecem o conteúdo 
de seis países, totalizando ao final de seis semanas, a 
quantidade de 32 países. Através de reportagens, filmes, 
história, geografia e outras referências culturais, os alunos 

fazem um paralelo entre os jogos e o conteúdo das aulas, 
tornando o ambiente além de educativo, mais agradável 
e interessante. O objetivo da atividade é promover um 
conteúdo interativo ao aluno; criar um estímulo para fazer 
pesquisa histórica; despertar o interesse pelas novas 
culturas; desenvolver uma análise crítica dos benefícios 
que um evento deste porte traz ao país e motivar os 
alunos à prática de atividades esportivas.

A 2ª Mostra de Teatro Amador Sest Senat da Unidade Vila 
Jaguara foi realizada com sucesso nos dias 31 de maio e 
7 de junho. O auditório esteve lotado, com 266 pessoas 
nos dois dias. Foram apresentados os espetáculos Os 
Saltimbancos, Brincadeira de Criança,  A Revolução das 
Mulheres e o Coral Sest Senat. Os espetáculos foram 
produzidos a partir das oficinas ministradas na Unidade 
e com ONGs parceiras. O artista e educador do Sest 
Senat, Paulo Moraes, atendeu mais de 150 alunos, a partir 
de seis anos de idade. Os alunos colocaram em prática 
ensinamentos para vencer bloqueios, possibilitando uma 

melhor linguagem de vida através de criações lúdicas 
coletivas, utilizando o ato de atuar como instrumento 
de sensibilização. As oficinas são gratuitas para os 
trabalhadores e dependentes da área de transporte e 
pessoas da terceira idade. Para o segundo semestre 
do ano estão disponíveis 120 vagas nas modalidades 
Teatro Infantil, Teatro Livre e Teatro Adulto.  As inscrições 
devem ser feitas na Unidade (Av. Candido Portinari, 
1100), das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feiras.  
Mais informações: telefones (11) 3623-1304 e 3623-1325; 
e-mail paulomoraes@sestsenat.org.br



Participe do Programa
Ambiental do Transporte

Serviços

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

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

rodoviário de cargas

 Aferição veicular com o aparelho opacímetro

Selo Despoluir para os veículos aprovados 

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

Segurança, Saúde, Meio Ambiente
e Qualidade (Sassmaq)

Coordenação Nacional
CNT (Confederação Nacional do Transporte) 

SEST SENAT

Despoluir noTRC em São Paulo
Coordenação: FETCESP




