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Passados 12 meses de sua publicação, a Lei 12.619/2012, que 
regulamenta a profissão de motorista, continua na ordem do dia das 
entidades sindicais e das empresas de transporte e de vários segmentos 
econômicos.
As primeiras reações não foram boas, com posicionamentos contrários 
à lei e querendo revogá-la. No entanto, com os debates que se 
seguiram os críticos foram descobrindo os pontos positivos e mudaram 
o posicionamento para a necessidade de ajustes e aperfeiçoamentos.
O governo federal que vetou pontos importantes do projeto que previa 
dotar as rodovias com pontos de paradas e apoio aos motoristas, 
reconhece a importância da Lei. Através da Casa Civil promoveu reuniões 
com vários empresários e trabalhadores de setores da economia e se 
manifestou com disposição para os ajustes e adotar providências para 
sua implantação.
Os empresários do TRC também defendem ajustes e aperfeiçoamentos 
da lei. Por isso, discutimos com os trabalhadores com os quais 
mantivemos uma parceria franca na elaboração do projeto inicial que 
resultou na referida lei, por longos quatro anos. Na fase atual temos 

alguns pontos de consenso que apresentamos à Casa Civil e à Câmara 
dos Deputados. Também temos discutido eventuais mudanças com 
o ministério Público do Trabalho para que possa contribuir nesta fase.
A lei que resultou da ampla negociação entre as partes e a sociedade 
volta ao debate na Câmara dos Deputados que realiza audiências 
públicas para ouvir os setores interessados. Esperamos que as propostas 
preservem o sentido da lei. Não concordamos com o prazo de sua 
vigência condicionado a implantação de infraestrutura. Acreditamos que 
precisa de regras impositivas para sua aplicação imediata e de forma 
coercitiva como almejado pelos que participaram da sua discussão e 
elaboração e por toda a sociedade. 
Uma coisa é inegável. A lei 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. 
No entanto, sabemos que não representa a perfeição. Ao contrário 
entendemos que merece aperfeiçoamentos.
Flávio Benatti, 
Presidente da FEtCEsP e da NtC&Logística
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Expediente

Lei 12.619/2012 precisa deajustes e aperfeiçoamentos
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No último dia 4 de maio, o Sest Senat Parque Novo Mundo 
realizou ações especiais para homenagear os trabalhadores do 
setor. Nas instalações da Unidade foram oferecidos serviços 
de massagens, aferição de pressão e exame de glicemia. 
Agora o tema sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DST), apresentada por Robson Zamboni, da Coordenação 
Estadual em DST/AIDS de SP, despertou grande interesse 
dos participantes. A equipe do Sest Senat ainda apresentou 
palestras sobre qualidade de vida e educação financeira.

O Sest Senat Parque Novo Mundo realiza duas atividades especiais 
em 25 de maio. A primeira é o início dos encontros da Oficina Teatral, 
realizado em parceria com a Cia Teatral Café com Pão. As aulas 
serão ministradas aos sábados, das 9 às 12 horas. Agora, a partir 

das 13h30 está programada uma apresentação de tênis de mesa 
com a presença de atletas da seleção brasileira desta modalidade 
esportiva. Mais informações com o coordenador Sérgio: telefone 
(11) 2207-8840; e-mail sergioricardo@sestsenat.org.br.

A Unidade Parque Novo Mundo inicia os jogos da Copa Sest 
Senat de Futebol Society deste ano. Para efetuar as inscrições 
serão necessários os seguintes documentos:  ficha preenchida e 
assinada pelo diretor da empresa e/ou responsável legal. No caso 
de time ser formado por trabalhadores autônomos a ficha deverá ser 
assinada por um representante nomeado pelo grupo. Documentos 
pessoais de cada atleta (trabalhador) e de comprovação de vínculo 
com a empresa ou registro em órgão competente de, no mínimo, 

90 dias. Atestado médico dos integrantes da equipe ou declaração 
da empresa. Termo de compromisso e liberação da equipe para 
jogos em outras localidades, que serão realizados apenas na fase 
nacional pelo time vencedor da 1ª fase, que serão realizados na 
unidade que fica na Rua Tuiuti, nº 9. Mais informações, com o 
coordenador Sérgio ou o promotor de Esporte e Lazer, Carlos: 
telefone (11) 2207-8840; e-mails sergioricardo@sestsenat.org.
br -  carloscezar@sestsenat.org.br

Unidade Parque Novo Mundo | SEST SENAT

ATiVidAdES PArA hoMENAgEAr o TrAbALhAdor 
do TrANSPorTE

oFiCiNA TEATrAL E APrESENTAção dE MESATENiSTAS

UNidAdE iNiCiA A CoPA SEST SENAT dE FUTEboL SoCiETy

• MOPP: 3 a 10/6 (segunda a sexta-
feiras), das 8h às 17h30 - matrícula 
até 23/5.

• MOPP: 8 a 23/6 (sábados e 
domingos), das 8h às17jh30 - matrícula 
até 3/6/2013.

• Atualização Mopp: 8 e 9/6 (sábado e 
domingo), das 8h às 16h20 - matrícula 
até 3/6.

• Coletivo: 8 a 23/6 6 (sábado e 
domingo), das 8h às 17h30 - matrícula 
até 3/6. 

• Coletivo: 21 a 28/6/2013 (sábado e 
domingo), das 8h às 17h30 - matrícula 
até 14/6.

• Atualização coletivo: 29 e 30/6/2013 

(sábado e domingo), das 8h às 16h20 - 
matrícula até 24/6. Escolar: 15 a 30/6 
(sábado e domingo), das 8h às 17h30 
- matrícula até 10/6. 

• Atualização Escolar: 29 e 30/6 (sábado 
e domingo), das 8h às 16h20 - matrícula 
até 24/6.  

• Emergência: 15 a 30/6/2013 (sábado 
e domingo), das 8h às 17h30 - matrícula 
até 10/6.  

• Mototrete: 3 a 10/6 (segunda a sexta-
feiras), das 18h às 22h50 - matrícula 
até 23/5.

• Mototrete: 10 a 17/6 (segunda a sexta-
feiras), das 18h às 22h50 - matrícula 
até 3/6.

• Mototrete: 21 a 28/6 (segunda a sexta-
feiras), das 18h às 22h50 - matrícula 
até 14/6.
• Táxi: 4 a 7/6 (terça a sexta-feiras), 
das 8h às17h. 

• Táxi: 19 a 28/6 (terça a sexta-feiras), 
das 18h às22h. 

• Táxi: 22 a 30/6 (sábado e domingo), 
das 8h às17h. 

• Operador de Empilhadeira: 22 a 30/6 
(sábado e domingo), das 8h às17h.
Motorista de Escolta (Batedor): 17 a 
21/6 (segunda a sexta-feiras), das 7h 
às 17h.  

ProgrAMAção DE CUrSoS – JUNHo/2013

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

Ações especiais para homenagear os trabalhadores.
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E esta vida em rede pede uma nova economia e um outro jeito de resolver a vida financeira. Mais sustentável e 
humano, mais empreendedor e rentável para todos.

Somos uma instituição financeira cooperativa. Feita por pessoas para pessoas. E isso significa que além de termos 
conta-corrente, investimentos, cartões de crédito e financiamentos como um banco, a gente sabe que os valores 
que importam nem sempre são feitos de números.

Aqui não somos clientes, somos associados. E no lugar de agências, temos unidades de atendimento. São nomes 
diferentes porque a filosofia é diferente. Somos mais de 2 milhões de associados, temos voz de decisão e participamos 
dos resultados. Juntos, viabilizamos produtos e serviços mais acessíveis e reinvestimos os recursos nas comunidades 
onde vivemos, em cada um dos 10 estados em que estamos presentes. Para nós, ninguém precisa perder para todo 
mundo ganhar. Ao contrário, gente que coopera cresce.

Se você também pensa assim, você acredita no que a gente já pratica há mais de 100 anos. 
Agora só falta viver a sua vida financeira assim também.

As pessoas, juntas, são a força que move o mundo.

sicredi.com.br
gentequecooperacresce.com.br

Conta-corrente • Investimentos
Poupança • Consórcios • Crédito 
Cartão de Crédito • Seguros

Sicredi FETCOOP
Palácio do TRC - Rua Orlando Monteiro, nº 21
Vila Maria - SP | Tel.: (11) 2632 1004 

ZS_0064_13_An_Manifesto_20,5x26,5.indd   1 06/03/13   16:33
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Um projeto grandioso, que reúne assinaturas de renome em 
arquitetura e museologia e que tem agora o desafio de arrecadar 
os recursos necessários para cumprir o cronograma previsto: 
estar pronto e à disposição do público em dois anos.
A criação e implantação do Museu Brasileiro do Transporte 
estão a cargo da Fundação Memória do Transporte (FuMtran), 
entidade configurada como Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP), ligada ao sistema da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT). 
“ Comprometido em levar informação e cultura para a sociedade, 
um museu é um forte pilar da educação em qualquer comunidade 
na qual estiver presente. Assim como as artes e a literatura, 
um museu tem o papel de expressar uma cultura e contribuir 
para disseminar o que uma sociedade construiu ao longo do 
tempo”, destaca Elza Lúcia Panzan, presidente da FuMtran e 
gestora do projeto. 
 O Museu Brasileiro do Transporte nasce com essa missão. 
Pensado sob a luz do conhecimento e a partir da união 
dos maiores talentos em museologia, cenografia, história, 
arquitetura, marketing e gestão do mercado nacional. Único 
e sustentável, o Museu quer ser um espaço que traduza a 
complexidade e a riqueza de um setor importante à economia 
nacional, o transporte. 
O Museu Brasileiro do Transporte será construído às margens 

da Rodovia Dom Pedro I, em Campinas (SP), atenderá a região, 
o estado de São Paulo e demais Estados. A localização é 
privilegiada, pois está próxima de grandes rodovias, aeroportos 
e centros regionais do Estado. Para que a primeira fase do 
projeto ganhe fôlego e seja concluída em seis meses, são 
necessários cerca de R$ 17 milhões. A conclusão integral do 
projeto exigirá investimento de R$ 90 milhões, com captação 
a ser feita junto ao BNDES e com o apoio da iniciativa privada.

Criar um espaço único, para que as pessoas possam vivenciar 
o transporte de maneira interativa, em uma experiência ímpar. 
Um ambiente limpo, no qual a modernidade se expressa 
nas formas, impactando o visitante, sem tirar o brilho do 
próprio Museu Brasileiro do Transporte.  Esta missão coube 
ao escritório Athié/Wohnrath no desenvolvimento do conceito 
arquitetônico do novo museu. A proposta é de uma obra que 
traduza toda a realidade do setor de transportes no Brasil em 
um terreno urbano. Além disso, transformar parte desse espaço 

em um centro de convenções contemporâneo, flexível, voltado 
à comunidade, ao mercado e, consequentemente, ancorado em 
bases sustentáveis, de forma a tornar-se rentável. Aço, concreto 
e vidro conferem ao projeto elegância, força e transparência. 
O museu Brasileiro do Transporte será um espaço inteligente, 
moderno, democrático. Todos os aspectos do projeto foram 
pensados de forma a criar um conjunto que representará os 
elementos – Água, Terra e Ar, abrigando todos os modais do 
transporte – terrestre, aéreo, ferroviário e aquaviário.

FETCESP em Destaque | História

Elza Lúcia Panzan, presidente da FuMtran e gestora do projeto do Museu 
Brasileiro do Transporte

ProjETo do MUSEU do TrANSPorTE EXigE 
iNVESTiMENToS dE r$ 90 MiLhõES

CoNCEiTo ArqUiTETôNiCo

Perfl interno do Museu do Transporte
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Extraordinariamente grande e complexo. Assim é o universo dos 
transportes no Brasil. A base para o desenvolvimento de um 
conceito de museologia é a pesquisa. A partir dela se aprofunda 
o olhar em aspectos históricos, sociais, culturais, estruturais 
e econômicos. Cada elemento precisa ser considerado e 
contextualizado para que se possa chegar a uma linguagem 
adequada e possa se escolher, então, a partir de que atributos 
se contará aquela história. Foi preciso elencar pilares dessa 
informação e organizá-la de forma que o conteúdo apresentado 
tenha valor, eduque, entusiasme, inspire e represente, com 
fidelidade, clareza e abrangência, o legado do transporte no 
Brasil. O desafio dessa etapa ficou para a Arte3, escritório 
que tem em seu currículo projetos como os predicados 
que o Museu do Transporte no Brasil exigirá: criatividade, 

contemporaneidade, tecnologia e, acima de tudo, respeito 
ao visitante. 
 À frente do conceito museológico, três fortes talentos desta 
área do país. Os profissionais da Arte3, Pedro Mendes da 
Rocha, responsável pela cenografia -, e curadoria de Ana 
Helena Curti. Pedro Mendes da Rocha é arquiteto e responsável 
pelo conteúdo do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, 
entre outros. Ana Helena Curti tem mais de 20 anos de 
experiência em assessoria e produção na área de marketing 
cultural. O conteúdo do Museu do Transporte no Brasil leva a 
assinatura do renomado professor Fabio Magalhães, museólogo 
e ex-curador-chefe do Museu de Arte de São Paulo (MASP). 
Magalhães integra os conselhos da Fundação Padre Anchieta, 
da Fundação Bienal de São Paulo.

A Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC) aprovou, em 
abril, o Projeto de construção do Museu Brasileiro do Transporte 
nos moldes da Lei Rouanet, lei federal de incentivo à cultura, 
sob a gestão do Ministério da Cultura (MinC). A aprovação pelo 
MinC é um certificado da qualidade do projeto e um aval aos 
patrocinadores interessados em alinhar sua marca a um grande 
e relevante Museu, utilizando parte de seu imposto de renda. 
Com isso, o sonho caminha para tornar-se realidade. A partir 
de agora, pode-se dar início à captação de recursos junto a 
patrocinadores. Pessoas jurídicas, que poderão direcionar até 
4% de seu IR devido à cultura; e pessoas físicas, com 6%; 
para a execução da primeira fase do projeto de construção e 
implantação do Museu Brasileiro do Transporte. Esta etapa, 
com orçamento aprovado da ordem de R$ 10 milhões, permitirá 
a execução de todos os projetos preliminares de arquitetura e 
engenharia, a limpeza e preparação do terreno (terraplanagem), 
montagem do canteiro de obras, obtenção dos alvarás e 
licenças necessárias à obra, administração, segurança, além 
da pré-produção de toda a dinâmica de exposição de suas 
obras (museologia, expografia e museografia). O Museu 
adotará um modelo inédito de exposição, com a interatividade 

das obras expostas com o público frequentador, por meio 
de recursos de multimídia de alta tecnologia. Valorizando a 
acessibilidade do público em todas as suas dependências, na 
parte externa haverá um moderno projeto de paisagismo e com 
total conforto para receber os futuros frequentadores. Também 
adotará as atuais normas de sustentabilidade e certificação, 
com valorização e preservação do meio ambiente de seu 
entorno. O período para execução dessa primeira fase será 
de 24 meses - de junho de 2013 a maio de 2015. As fases 
seguintes serão objeto de novos projetos que serão submetidos 
oportunamente ao MinC. 

FETCESP em Destaque | História

C
rédito: D

ivulgação

MUSEoLogiA

iNCENTiVoS dA LEi roUANET

Visão Noturna do Museu do Transporte

Perfil lateral externo do Museu do Transporte
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Jamef 
A Jamef Encomendas Urgentes continua com seu projeto 
de expansão. Inaugurou a unidade em Itajaí e ampliou as 
instalações da filial Joinville, ambas em Santa Catarina, 
para atender ainda melhor a demanda da região. A nova 
unidade Itajaí vem consolidar Santa Catarina como um dos 
estados mais importantes para a Jamef na expedição de 
carga, além de melhorar ainda mais os prazos de entrega 
para a região, garantindo maior eficiência para os clientes. 
Já a filial de Joinville mudou de endereço para atender o 
aumento demanda da localidade que tem crescido muito nos 
últimos anos. Em Maceió/AL a Jamef mudou de endereço. 
A nova unidade, instalada no município de Rio Largo, 
região metropolitana de Maceió, conta com uma área total 
de 11 mil m² e está preparada para carga e descarga por 
meio de crossdocking. A capacidade de movimentação do 
terminal é de 7 mil toneladas ao mês, pronta para atender 
todo o estado de Alagoas. Com a nova unidade, o objetivo 
é oferecer um serviço de transporte cada vez melhor aos 
clientes do estado de Alagoas

Braspress
A Braspress inaugurou a filial de Barreiras (BA) em uma 
área total de 6.000 metros quadrados para atender 
toda a região Oeste do estado da Bahia, abrangendo 
55 cidades, num raio de 240 quilômetros quadrados. 
Segundo Urubatan Helou, diretor-presidente da Braspress, 
o novo terminal agilizará o emprazamento nessa região 
de 24 horas a 48 horas. “O novo terminal trará reflexos 
positivos nas operações, contribuindo para a diminuição 
dos prazos de entrega e da melhoria da qualidade de 
atendimento”’, afirmou Helou. A filial de Barreiras é a 
quinta unidade da Braspress no estado baiano, onde 
também estão instaladas as filiais de Feira de Santana, 
Itabuna, Salvador e Vitória da Conquista. O novo terminal 
tem 1.000 metros quadrados de área construída, com 7 
docas para o carregamento/descarregamento e emprega 
11 colaboradores. O investimento para a implantação da 
unidade foi de R$ 1 milhão

ID Logistics
A ID Logistics Brasil registrou crescimento de 41% em 
2012. A empresa mantém o crescimento de 2011, de 50%, 
com uma variação de 9%. Nos últimos dois anos, dobrou o 
faturamento, que em 2010 foi de R$ 115 milhões, e chegou 
a 218 milhões em 2012, depois de faturar R$ 155 milhões 
em 2011. O ótimo resultado da empresa coincide com a 
mudança da sede para Alphaville, que antes se localizava 
junto à operação de um cliente em Osasco. “O objetivo é 
focar na estratégia, separando o centro de decisões das 
operações, além de gerar um ambiente confortável e de 
bem estar para os colaboradores”, explica Nicolas Derouin, 
diretor geral da empresa. O desempenho da ID Logistics do 

Brasil deve integrar o percentual de 20%, expectativa para 
o faturamento da América Latina para 2013, o que inclui a 
filial Argentina. Os negócios internacionais já representam 
40% do volume de negócios do grupo.

Tegma
A Tegma Gestão Logística fechou 2012 com uma receita 
bruta de R$ 2,2 bilhões, resultado de todas as divisões 
de negócios. Dessa forma, a companhia registrou um 
crescimento de 18% da receita em relação ao ano anterior. 
A receita bruta do quarto trimestre foi de R$ 613,9 milhões, 
13,2% maior se comparada ao mesmo período de 2011. 
Nos serviços de logística de veículos, de janeiro a dezembro 
de 2012, a receita bruta registrou crescimento de 15,3%, 
ao atingir R$ 1,4 bilhão. No consolidado do ano, foram 
transportadas 1,3 milhão de unidades, volume 5,6% maior 
que em 2011. Na logística de autopeças a receita bruta 
de janeiro a dezembro de 2012 aumentou 3,6%, atingindo 
R$ 209,7 milhões. A receita bruta do setor de logística 
integrada de 2012 foi de R$ 587,9 milhões, 32,9% mais 
do que o mesmo período no ano passado. A Tegma investiu 
R$ 8,8 milhões no quarto trimestre de 2012 e totalizou 
R$ 47,9 milhões em investimentos ao longo de todo o 
ano, destinados para a aquisição de equipamentos para 
as operações do setor automotivo e de bens de consumo.

JadLog
Para a JadLog os três primeiros meses do ano foram 
11,7% superiores ao mesmo período do ano passado, 
em volume transportado. Segundo o diretor comercial da 
JadLog, Ronan Hudson, esse incremento nas operações 
foi resultado, principalmente, do crescimento do número 
de clientes, o que resultou em aumento de participação de 
mercado da empresa no segmento de cargas fracionadas. 
“Elevamos o transporte de encomendas principalmente das 
áreas de assistência técnica, peças automotivas, produtos 
adquiridos pelo e-commerce, materiais promocionais e 
artigos da indústria têxtil”, destaca o diretor. A logística 
reversa, muito em função da capilaridade nacional das 
franquias JadLog, também registrou representatividade 
nos resultados da empresa. Segundo Hudson, outro fator 
preponderante de mercado, que contribui com o negócio da 
JadLog é que as demandas por transporte e logística de 
empresas que atuam nesses setores, como o automotivo, 
eletroeletrônico e promocional, antes direcionadas mais 
fortemente ao modal rodoviário, estão migrando para 
operadores logísticos que oferecem serviços de carga 
expressa, principalmente o aéreo.

Panalpina
Alberto Caputi acaba de assumir o cargo de diretor marítimo 
da Panalpina no Mercosul, região que engloba além do 
Brasil, Chile, Argentina e Uruguai. Alberto Caputi é bacharel 
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em Administração de Empresas pela PUC-RJ e conta 
com 20 anos de experiência no setor de agenciamento 
de fretes e logística, tendo exercido diversas posições de 
liderança em empresas como a Kuehne+Nagel, Wilson 
Sons e Hamburg Sud, entre outras. “Existe um otimismo 
por parte do mercado quanto ao aumento dos níveis de 
frete e volume de cargas para o ano de 2013. Além disso, 
existe uma previsão de queda do preço do combustível 
que certamente reduzirá o custo operacional. Falando 
especificamente do mercado de exportação, o cenário é 
desafiador, pois diversos indicadores já sinalizam queda 
nos volumes de exportação de 11,5% no primeiro trimestre 
para os principais parceiros comerciais do Brasil (China, 
Estados Unidos, Argentina e Holanda). A Panalpina está 
bem posicionada no cenário internacional, atingindo um 
importante crescimento no produto marítimo no último 
ano e nossa meta é alavancar ainda mais o volume de 
negócios aqui no Brasil”.

RTE Rodonaves
A RTE Rodonaves, de Ribeirão Preto, acaba de fazer mais 
um importante investimento. A empresa adquiriu 40 novos 
cavalos Iveco Stralis 460S36T 2013/2013, que comportam 
baús tamanho carreta, e estarão em funcionamento em 
breve nas filiais e unidades da empresa em todo o Brasil. 
Com a nova aquisição, a empresa completa mais de 
1.800 unidades em sua frota. Os novos veículos vão 
proporcionar ainda mais agilidade e segurança na entrega 
de encomendas, reforçando o compromisso da empresa com 
a satisfação de seus clientes. Além disso, o investimento 
vai contribuir com a preservação do meio ambiente, pois 
os caminhões novos exigem pouca manutenção e registra 
baixo consumo de combustível.

FedEx Express
A FedEx Express, subsidiária da FedEx Corp. (NYSE: 
FDX) está expandindo sua infraestrutura de logística 
integrada e para aperfeiçoar suas rotas no Brasil. Os novos 
investimentos são decorrência do processo de integração 
com o Rapidão Cometa e têm por objetivo atender às 
crescentes necessidades logísticas das empresas 
brasileiras. Até o começo do segundo semestre deste 
ano, será finalizada a abertura de três novas e modernas 
instalações, estrategicamente localizadas para aproveitar 
o aumento da demanda nas regiões Nordeste e Sudeste 
do país, e fortalecer a capacidade da companhia, que já 
conecta 95% do PIB brasileiro. Uma das instalações fica 
na região metropolitana do Recife e a outra, em Guarulhos, 
São Paulo. Para completar o investimento, há ainda uma 
nova estação de entrega e coleta no bairro de Santo Amaro, 
na capital paulista. A unidade está operando desde o início 
de março, ajudando a melhorar a entrega de encomendas 
nessa área urbana.  Juntas, as instalações terão uma 

área construída de mais de 50 mil metros quadrados e 
ampliarão em quase 7% a atual capacidade da empresa 
no país, que passa a ser de aproximadamente 720 mil 
metros quadrados.

DVA Express
Um canal importante para a distribuição de mercadorias 
nas principais cidades do Brasil, a filial da DVA Express 
em Porto Alegre é muito competitiva na prestação de 
serviços para diversos segmentos econômicos. “A primeira 
constatação com a qual se deparam os clientes da DVA 
Express de nossa base de negócios no Rio Grande do 
Sul é presença da empresa com a filial de Porto Alegre, 
estrategicamente localizada, oferecendo um importante 
trabalho de conexão entre o Sul do Brasil com outras 
localidades e vice versa”, afirmou o novo gerente da filial 
da transportadora em Porto Alegre, Newton Cezano.
Diariamente a transpor tadora realiza o processo de 
distribuição de mercadorias recebidas das várias filiais da 
empresa, realizando sua distribuição em todo Rio Grande 
do Sul. No sentido inverso desta localidade, a DVA Express 
em Porto Alegre realiza a coleta dos produtos que serão 
distribuídos nos grandes centros localizados nas principais 
capitais e cidades brasileiras.

Sicredi
O ano de 2012 ficará marcado na história do cooperativismo. 
Ao declará-lo como o Ano Internacional das Cooperativas, a 
ONU destacou o papel das cooperativas como promotoras 
do desenvolvimento socioeconômico das comunidades 
onde estão presentes. Para o Sicredi, instituição financeira 
cooperativa, também foi mais um ano de resultados 
positivos. Em 2012, as cooperativas Sicredi que atuam 
nos estados de São Paulo e Paraná cresceram 23,5% em 
ativos totais, passando de R$ 5,7 bilhões em 2011 para 
7,2 bilhões. O número de associados aumentou 18,2%, 
chegando a mais de 560 mil cooperados na região. No início 
de 2013, mais uma conquista importante: as cooperativas 
ultrapassaram a marca de R$ 1 bilhão em patrimônio líquido, 
um crescimento de mais de 30% nos últimos 12 meses. 
Em relação às sobras- resultado positivo das cooperativas 
-, o percentual foi 40,9% maior. Nacionalmente, o Sistema 
Sicredi registrou crescimento de 20% em ativos totais, 
pulando de R$ 26 bilhões em 2011 para R$ 31,3 bilhões. 
O patrimônio líquido passou de R$ 3,6 bilhões, em 2011, 
para R$ 4,5 bilhões - um aumento de 27%. O volume 
de sobras totalizou R$ 671,4 milhões, incremento de 
29,5% ao que foi alcançado em 2011, R$ 518,1 milhões. 
Este resultado, acrescido do valor de R$ 101,3 milhões, 
relativos ao pagamento de juros ao capital, representa um 
crescimento nominal de 16,8% sobre o patrimônio líquido. 
O número de associados também cresceu 13% em relação 
a 2011, o que representa mais de 2,3 milhões.
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O Sest Senat Vila Jaguara e a prefeitura de Embu das Artes, através 
da Secretaria de Assistência, Trabalho e Qualificação Profissional, 
firmaram parceria para o desenvolvimento do Programa Taxista Nota 
10, no último dia 22 de abril. O prefeito Chico Brito destacou a 
importância da qualificação da mão de obra, não apenas para atender 
eventos como a Copa de 2014, mas, também para acompanhar o 
crescimento da cidade. A diretora da Unidade Vila Jaguara, Francisca 
Biagioni, ressaltou que esta parceria é apenas o ponto de partida de um 
trabalho que terá continuidade através de outros programas realizados 
pelo Sest Senat como Pronatec, Via Rápida e Formação de Novos 
Motoristas, entre outros. Também participaram do evento a secretária 
de Assistência, Trabalho e Qualificação Profissional de Embu, Daniela 
Almeida Brito; o diretor do Núcleo de Trabalho e Qualificação, José 
Reinaldo de Moraes; o secretário de Turismo, Isac Félix; o secretário 
adjunto de Cultura, Valdir Barbosa; e os vereadores Rosana de 
Almeida e Clidão do Táxi, entre outros. O Programa Taxista Nota 10 

é desenvolvido pela Confederação Nacional do Transporte, Escola de 
Transporte, Sest Senat e Sebrae. Os cursos oferecidos no Programa 
são Inglês e Espanhol a distância.  Os formandos receberão o selo do 
Programa Taxista Nota 10 para fixar no seu veículo. Os 42 taxistas que 
se inscreveram receberam o kit do curso e ficaram animados com a 
possibilidade de estudar, através do CD que ouvirão nos seus veículos.

A Unidade Vila Jaguara recebe inscrições das equipes para a Copa Sest 
Senat de Futebol Society 2013. A atividade realizada desde 2010, destaca 
o professor Carlos Fortini, promotor de esporte e lazer, recebe novas 
adesões de grupos de trabalhadores que gostam do futebol e do espírito 

de equipe deste esporte. “É gratificante realizar ações de integração que 
fortalecem os laços de amizade e incentivam a prática de atividades 
físicas”, afirma Fortini. Mais  informações: e-mails: luz@sestsenat.org.
br e carlosfortini@sestsenat.org.br ; telefone (11) 36231304/1325.

A Unidade Vila Jaguara inicia uma nova modalidade de inclusão 
das pessoas na arte da cultura. Desta vez com a Oficina de Teatro 
Livre que será ministrada pelo ator Paulo Moraes, conhecido por 
sua atuação em peças de sucesso como A fofoca Mora ao Lado, 
Tarja Preta e Santo Cupido entre outras. Paulo Moraes atuará como 

oficineiro teatral com grupos de alunos que terão a oportunidade 
de aprender a trabalhar a concentração, observação, ação em 
palco, atuação em conjunto, a improvisação, a desinibição e a 
sociabilização. Mais informações e inscrições: luz@sestsenat.org.
br; telefone (11) 3623-1304.

Unidade Vila Jaguara | SEST SENAT

UNidAdE FAz PArCEirA CoM PrEFEiTUrA dE EMbU dAS ArTES

iNSCriçõES AbErTAS PArA CoPA SEST SENAT dE FUTEboL SoCiETy

UNidAdE rECEbE iNSCriçõES PArA oFiCiNA dE TEATro LiVrE

• Arrumação e Conferência de Carga (24h): 
a combinar.
• Operador de Empilhadeira (24h): 15,16 
e 22/6.
• Formação de Condutores de Veículos de 
Passageiros: final de semana – 8 a 23/6 
ou 19 a 28/6 (sábados); semanal diurno - 
19 a 28/6.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (50h): final semana 
- 15 a 30/6.
• Programa Olho Vivo na Estrada - Abiquim 
(6h): a combinar. 
• Formação de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos - Mopp (50h): final de 
semana – 08 a 22/6 (sábados); semanal 
- 5 a 14/6.
• Condução Segura e Econômica (16h): 
semanal - a combinar.
• Excelência no Atendimento ao Cliente - 
gratuito (16h): 12/6.

• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos - Mopp (16h): final de 
semana – 15 e 22/6. 
• Matemática Financeira (24h): sábados 
- a combinar.
• Atende – Van (8h): 15/6.
• Capacitação para Motoristas de Táxi (32h): 
final de semana – 8 a 16/6; semanal – 20, 
21, 26 e 27/6.
• Formação de Manutenção de Pneus na 
Frota (16h): semanal - a combinar.
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (16h): Noturno: 18, 
19, 20 e 2/6.
• 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 – 2 e 9/6 ou 22 e 23/6.
• Treinamento e Orientação de Condutores 
e Auxiliares no Transporte Escolar de 
Crianças com Deficiência e Mobilidade 
Reduzida (16h): a combinar.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Emergência (50h): final de semana -29/6 
a 13/7.
• Excel Intermediário - gratuito (24h): 18/5 
a 8/6.
• Direção Defensiva - gratuito (8h): 11/6.
• Rotinas de Departamento Pessoal - 
gratuito (8h): 22/6.
• Reciclagem do Atende – Van (8h): 20/6.
• Curso Especializado para Motofrete (30h): 
semanal (manhã, tarde e noite) e final de 
semana.

ProgrAMAção DE CUrSoS – JUNHo/2013

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

Prefeito Chico Brito e diretora da Unidade Francisca Biagioni entregam kits aos alunos
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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)
SETRANS (ABCD)
SETCARP (São José do Rio Preto) 
 

PARTICIPE DO
PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE
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