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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.

Importantes apoios levam sucesso ao 13º Congresso 
Paulista do TRC
Com sucesso a FETCESP realizou o 13º Congresso Paulista do 
Transporte Rodoviário de Carga, na cidade de Águas de São Pedro 
/SP, em meados de maio. O evento marcou as comemorações de 
25 anos de atuação da Federação. 
A pesquisa realizada no final do evento aponta um elevado grau 
de satisfação dos participantes que responderam o questionário. 
Assim atingimos os objetivos deste tradicional encontro da 
FETCESP que é levar informações de qualidade e atualizadas 
sobre temas de interesse do empresário de transportes. Inclusive 
as palestras receberam classificação de ótima da grande maioria 
que respondeu o questionário. 
Além do debate saudável sobre diversos assuntos a programação 
contemplou momentos para a troca de informações entre os 
participantes para um maior entrosamento e envolvimento das 
pessoas na busca de melhorias para o transporte. 
Ao final do encontro observei, confesso que com muito orgulho, o 
fortalecimento dos laços de amizade entre as lideranças do setor, 
empresários, parceiros e seus familiares. Tive a impressão que 
todos saíram motivados e mais bem informados com as palestras 
realizadas durante o evento. 
Este ótimo resultado de sucesso deve-se ao apoio dos presidentes 
dos 14 sindicatos do estado de São Paulo que não mediram esforços 

para participar, juntamente, com seus diretores e assessores. 
Também recebemos importante apoio da Confederação Nacional 
do Transporte, Sest Senat e NTC&Logística. Também foi vital a 
parceria firmada com as empresas ABCR, Autotrac, Man, Nexus, 
Scania e Petrobras Distribuidora que patrocinaram este Congresso. 
À frente da realização deste evento tivemos uma comissão 
organizadora envolvida e que, sempre atenta, não deixou passar 
nenhum detalhe da programação. 
Por tudo isso continuamos motivados para planeja o 14º Congresso 
Paulista do TRC para 2016 e contamos com o apoio de todos.
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Operador de Empilhadeira (24h): 9 a 25/6 (segunda a 
sexta-feiras), das 18h às 22h.
Curso Especial de Treinamento e Orientação para 
Motorista de Táxi (32): 9 a 13/6 (terça a sexta-feiras), 
das 8h às 17h; de 7 a 15/6 (sábados e domingos), das 
8h às 17h; de 9 a 25/6 (segunda a sexta-feira), das 18h 
às 22h.
Mobilidade Reduzida (16h): 28 e 29/6 (sábado e do-
mingo), das 8h às 17h.
Motorista Batedor (50h): 2 a 6/6 (segunda a sexta-
feiras), das 8h às 18h.
Motorista Munck (16): 7,14 e 15/6 (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.  

Programação de cursos - Junho 2014

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

Começam os jogos da Copa Sest Senat de
Futebol Society

Inscrições abertas no projeto troca de habilitação de 
motoristas

Serviços na área da saúde com hora marcada

A Unidade Parque Novo Mundo iniciou no último dia 24 
de maio a Copa Sest Senat de Futebol Society 2014. 
Para facilitar o acesso dos trabalhadores no campeonato 

todos os jogos serão realizados aos sábados. A disputa 
final da Unidade está marcada para 6 de julho. O time 
vencedor vai disputar a fase regional. 

O Projeto Inserção de Novos Motoristas - Troca de Habilitação 
- realizado pelo Sest Senat vai fornecer de forma gratuita a 
mudança de categoria de habilitação para 50 mil motoristas, 
da categoria B para C e da categoria C para D ou E. Os 
interessados terão de cumprir os seguintes pré-requisitos: 
faixa etária de 21 a 45 anos; renda familiar de até três salários 
mínimos; participar dos cursos de formação de novos 

A Unidade Parque Novo Mundo oferece serviços de 
fisioterapia, nutrição e psicologia para os trabalhadores 
do setor. No atendimento odontologia estão disponíveis as 
especialidades de clínica geral, prótese, ortodontia, endodontia 
e periodontia. No momento a Unidade finaliza projeto para 
oferecer serviços de implante dentário.  Todos os atendimentos 
são feitos com hora marcada. Mais informações e marcação 
de consultas através do telefone (11) 2207-8840 ramal 2; 
e-mail: sergioricardo@sestsenat.org.br .

motoristas que será oferecido pelas Unidades; e assinar um 
termo de compromisso que irá trabalhar no setor de transporte. 
As inscrições podem ser feitas no site do Sest Senat (www.
sestsenat.org.br) até o próximo dia 30 de junho.
A iniciativa busca atender uma demanda do mercado de 
transporte, que precisa de mais motoristas de caminhão e 
de ônibus.

Horários dos atendimentos
Nutrição: segundas ou sábados (consultar horários).
Fisioterapia: terças e quintas-feiras das 12h às 17h; 
quarta-feira das 11h às 20.
Odontologia: Segundas a quintas-feiras das 7h às 
21h; sexta-feira das 7h às 18h; sábado das 7h às 12h.
Psicologia: segundas-feiras das 7h às 16h; terças 
e quintas-feiras das 7h às 12h; quartas-feiras das 
7h às 11h.

Especializado Motofretista (30h): 9 a 18/6 (segunda a 
sexta-feiras), das 7h às 11h50.
Movimentação de Transporte de Produtos Perigo-
sos – Mopp (50h): 7, 8, 14, 15, 28 e 29/6 (sábados e 
domingos), das 8h às 17h30; de 16 a 27/6 (segunda a 
sexta-feiras), das 8h às 17h30.
Transporte Coletivo de Passageiros (50h): 7, 8, 14, 
15, 28 e 29/6 (sábados e domingos), das 8h às 17h30; 
de 9 a 18/6 (segunda a sexta-feiras), das 8h às 17h30.
Atualização do Transporte de Produtos Perigosos 
– Mopp (16h): 16 e 18/6, das 8h às 16h20; dias 28 e 
29/6, das 8h às 16h20. 
Atualização Transporte Coletivo de Passageiros 
(16h): 24 e 25/6, das 14h às 17h40; dias 14 e 15/6 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20. 
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Lideranças e empresários participam do tradicional 
evento da FETCESP

FETCESP em Destaque | 13º Congresso Paulista do TRC

Lideranças e empresários de transportes do estado de São 
Paulo participaram do 13º Congresso Paulista do Transporte 
Rodoviário de Cargas que a FETCESP realizou de 15 a 18 
de maio em Águas de São Pedro/SP. 
A abertura do evento foi prestigiada pelo diretor- geral da 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) Jorge 
Bastos, o deputado federal (PSDB/SP) Vanderlei Macris e 
o superintendente de Serviços de Transportes da ANTT, 
Marcelo Vinaldo Prado.
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, destacou que 
o 13º Congresso se realiza no momento da consolidação 
de mudanças com novas regras para o setor. “A proposta 
do evento é oferecer oportunidade de acesso a novos e 
maiores esclarecimentos ou informações sobre a nossa 
economia, sobre as mudanças da lei que regula a jornada 
e tempo de direção do motorista, legislação tributária, 
negociações salariais, bem como sobre como adotar novas 
estratégias empresariais para vencer em seu negócio e 
sobre a consolidação do líder empresarial em sua empresa”, 
explicou Benatti. 
Também participaram do evento os presidentes da 
NTC&Logística, José Hélio Fernandes; da Fetcemg 
(Federação de Minas Gerais), Vander Costa;  da 

Fetransportes (Federação do Espirito Santo) José Fiorot; do 
Setcergs (Sindicato do Rio Grande do Sul) Sergio Neto; do 
Setceb (Sindicato da Bahia), Antonio Pereira de Siqueira; do 
Sindetrap (Sindicato de Piracicaba), Salvador José Cassano; 
do Setrans (Sindicato do ABC Paulista), Tiojium Metolina; do 
Setcar (Sindicato de Araraquara), Natal Arnosti Júnior; do 
Setcata (Sindicato de Araçatuba), Sérgio Rubens Figuerôa 
Belmonte; do Sindbru (Sindicato de Bauru), Munir Zugaib; do 
Sindicamp (Sindicato de Campinas), José Alberto Panzan; 
do Sindecar (Sindicato de Porto Ferreira), André Juliani; do 
Setcapp (Sindicato de Presidente Prudente), Antonio Carlos 
Fernandes; do Sindetrans (Sindicato de Ribeirão Preto), 
Wilson Picolo Soares; Setcarso (Sindicato de Sorocaba), 
Natal Antônio Plácido; do Setcarp (Sindicato de São José 
do Rio Preto), Kagio Miura; do Setcesp (Sindicato de São 
Paulo), Manoel Sousa Lima Júnior; do Sindivapa (Sindicato 
do Vale do Paraíba), Laércio Lourenço e do Transcares 
(Espírito Santo) Liemar Pretti e o vice-presidente do Sindisan 
(Litoral Paulista), Vicente Aparicio Y Moncho.
O evento teve o apoio da Confederação Nacional do 
Transporte (CNT), do Sest Senat e da NTC&Logística e o 
patrocínio da ABCR, Autotrac, Man Latin America, Nexus, 
Scania e Petrobras Distribuidora.

Congressistas na abertura solene do 13º Congresso Paulista do TRC Empresários e lideranças do setor durante as palestras do Congresso 

Autoridades e lideranças do setor na abertura do Congresso

R
ealce

R
ealce
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FETCESP em Destaque | 13º Congresso Paulista do TRC

Palestras
O tema Conjuntura Econômica Nacional foi apresentado 
pelo economista Luiz Carlos Mendonça de Barros, no dia 
16 de maio. Ele observou que as alavancas do crescimento 
perderam força e reduziram o crescimento econômico. 
Comentou que o crédito bancário para o consumo chegou 
a limites saudáveis e o endividamento crescente apenas 
para aquisição de imóveis. “Os membros da nova classe 
media, criada nos últimos anos, atingiram limites de seu 
endividamento e começaram a ter dificuldades para honrar 
seus compromissos. Os últimos trimestres têm sido de 
ajustes do balanço das famílias”, observou.
Na avaliação de Barros a piora da política econômica 
deve-se a vários fatores, como mudanças na condução do 
sistema de metas de inflação; a menor independência do 
Banco Central; riscos com a política cambial; maiores gastos 
com seguridade social e salários dos servidores públicos 
que resultam em aumento das despesas do governo e 
o posicionamento da presidente Dilma mais inclinados 
ideologicamente com a participação direta do governo na 

economia quando comparada com seu antecessor (Pré-sal, 
Petrobrás, BNDES, Telebrás).
O Brasil necessita de reformas, afirmou o economista e 
avaliou que o maior desafio nos próximos anos será retomar 
o crescimento em um ambiente local e global distintos do 
último ciclo de crescimento. “Para que este objetivo seja 
alcançado será preciso retomar as reformas”. Ele apontou 
a necessidade da mudança do perfil de crescimento da 
economia chinesa (mais voltada para o mercado interno 
de consumo do que para o investimento) que levará a 
um ritmo menor de expansão do PIB. “O governo deve 
acelerar a exploração de serviços públicos pelo setor 
privado, principalmente no setor de infraestrutura e políticas 
que aumentem a produtividade do trabalho também são 
necessárias. Será preciso retomar o controle dos gastos 
públicos e ancorar novamente o superávit primário, 
mesmo que em nível inferior ao que vigorou nos anos 
2000. Adicionalmente, o governo deve adotar uma política 
menos agressiva de aumento real do salário mínimo para 
os próximos anos”, observou.

R
ealce

Economista Luiz Carlos Mendonça de Barros

Dr. Malcolm Montgomery

Congressistas no evento da FETCESP  realizado em Águas de São 
Pedro

Jornalista Cristiana Lôbo



7  

FETCESP em Destaque | 13º Congresso Paulista do TRC

Legislação no TRC
As questões referentes à Legislação no Transporte 
Rodoviário de Cargas foram abordadas no dia 16 de maio 
por três assessores jurídicos da FETCESP.
O assessor Marcos Aurélio Ribeiro falou do projeto de 
lei nº 4.246-a de 2012, que altera dispositivos da Lei nº 
12.619/2012 que regulamenta a profissão de motorista. O 
PL foi aprovado na Câmara dos Deputados no final de abril 
e agora o texto tramita no Senado. Em sua apresentação 
Ribeiro alertou que a Lei 12.619/2012 está em vigor e 
que suas regras devem ser aplicadas pelas empresas de 
transportes. Com relação ao texto do PL, Ribeiro explicou 
que prevê uma jornada diária de trabalho do motorista 
profissional de oito horas, admitindo-se a sua prorrogação 
por até duas horas extraordinárias ou, mediante previsão 
em convenção ou acordo coletivo, por até quatro horas 
extraordinárias. Ainda segundo o texto que tramita no 
Senado e não está em vigor, dentro do período de 24 
horas, são asseguradas 11 horas de descanso, sendo 
facultados o seu fracionamento e a coincidência com os 
períodos de parada obrigatória na condução do veículo 
estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 

R
ealce

R
ealce

Participantes do 13º Congresso Paulista do Transporte Rodoviário de Cargas

Temas de interesses das palestras reuniram os congressistas

1997(Código de Trânsito Brasileiro), garantidos o mínimo 
de oito horas ininterruptas no primeiro período e o gozo 
do remanescente dentro das 16 horas seguintes ao fim 
do primeiro período. O assessor Ribeiro ainda falou das 
mudanças propostas no PL sobre o tempo de espera, 
fiscalização, descanso semanal, dupla de motoristas e 
cargas especiais, entre outras. 
Tributos - Atualidade da legislação tributária foi apresentada 
pela assessora jurídica Valdete Marinheiro, que falou das 
contribuições previdenciárias sobre as verbas trabalhistas 
julgadas ilegais pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e 
da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que limita 
juros de mora à taxa Selic. Outro tema comentado foi a 
Súmula nº 509, do STJ sedimentando o entendimento 
de que “É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os 
créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente 
declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da 
compra e venda”. A recente decisão do Confaz que autoriza 
parcelamento de ICMS para fatos geradores até 31 de 
dezembro de 2013 também foi abordada. Valdete ainda 
comentou temas que estão em discussões no Congresso 
Nacional como o PL 381/2014 que trata de Normas 

Assessores jurídicos Marcos Aurélio Ribeiro, Valdete Marinheiro e 
Narciso Figueirôa Júnior
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Gerais sobre o Processo Administrativo Tributário. Sobre 
a proposta de revisão da Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas, explicou que o texto base do projeto de Lei 
221/2012, aprovado na Câmara dos Deputados tem como 
principais alterações enquadramento do Supersimples. 
“Também prevê que deixará de ter enquadramento de 
acordo com a categoria profissional para o faturamento da 
atividade exercida; fim da substituição tributária para micro 
e pequenas empresas; reajuste do teto de R$ 3,6 milhões 
para R$ 4,32 milhões”, observou. Valdete recomendou que 
as empresas procurem detalhes da lei 12.846, que trata da 
anticorrupção brasileira e que entrou em vigor no último 
dia 29 de janeiro de 2014.  Por fim Valdete fez um alerta.  
“Os contribuintes que ficarem inertes e que não revisarem 
sua metodologia de apuração de seus tributos, no sentido 
de adequarem ao atual posicionamento jurisprudencial 
certamente estarão perdendo competitividade no mercado, 
frente às empresas que adotam a revisão periódica de 
suas apurações fiscais e, por conseguinte, identificam 
possíveis reduções da carga tributária, não somente no que 
concerne a recuperar o indevidamente pago nos últimos 
cinco anos como, também, se planejar para o futuro, cuja 
consequência imediata é um retorno financeiro para as 
empresas que agirem rápido”, afirmou.
Negociações - O assessor jurídico da FETCESP, Narciso 
Figueirôa Júnior falou sobre negociações coletivas do 
trabalho. Incentivou as empresas a manter um diálogo 
aberto e permanente com os empregados e sindicatos da 
categoria; ter boa política de recursos humanos; conhecer 
os sindicatos profissionais e os seus serviços; não impedir 
que os sindicatos divulguem suas atividades e participar 
no processo de negociação coletiva.
Nas negociações coletivas de trabalho são discutidos 
diversos itens previstos na legislação, destacou Figueirôa. 
Entre os temas estão à jornada de trabalho (redução e 
compensação de horário); salários; normas e condições 
de trabalho além das previstas na legislação; banco de 
horas; PLR e sistema alternativo de controle eletrônico 
de ponto entre outros.

Motivação - Com método altamente dinâmico e envolvente 
o palestrante Dr. Malcolm Montgomery abordou, no dia 17 
de maio, o tema A Menor Empresa do Mundo com o Maior 
Resultado do Mundo. A palestra, roteirizada no sucesso dos 
Beatles e na astronômica repercussão comercial, social, 
cultura e trans-geracional da banda, é uma criação do Dr. 
Montgomery. Ele mistura informação, música, cinema e 
arte em um show composto de músicas dos Beatles. O 
grande exemplo explorado na palestra é de uma empresa 
que começou muito cedo, e que tinha apenas quatro 
funcionários, mas todos trabalhavam com dedicação 
e muito amor. Criando uma analogia da banda a uma 
empresa destacou que o trabalho realizado com grande 
paixão, dedicação e responsabilidade traz à vida um novo 
significado. A palestra destacou ainda o lado humano, a 
qualidade das pessoas, sua capacidade de interagir com 
os outros, formando uma equipe.
Política - A jornalista Cristiana Lôbo, encerrou o ciclo de 
palestras do 13ºCongresso Paulista do TRC, no dia 17 de 
maio, abordando o tema Eleições 2014: Panorama Político. 
Cristiana destacou que as últimas pesquisas revelam que 
o resultado da eleição para Presidente da República está 
em aberto entre Dilma Rousseff, Aécio Neves e Eduardo 
Campos. “A queda de Dilma nas pesquisas indica que 
haverá eleição em dois turnos”, observou. Cristiana ainda 
falou de um levantamento pouco conhecido dando conta 
que em 2010 as pesquisas apontavam que 63% das 
pessoas queriam continuidade e que neste ano o quadro 
é inverso, são 64% que querem mudanças. 
Com respeito aos primeiros colocados nas pesquisas para 
Presidente da República Cristiana avaliou que Eduardo 
Campos quer ser alternativa para receber votos do PT e 
aposta no discurso direto de Marina. Agora, Aécio quer 
conquistar o campo mais conservador, tem discurso 
calculado e mais palanques estaduais. Enquanto isso, 
Dilma vai tentar ocupar o espaço politizando o debate 
eleitoral – sem temas como religião, casamento entre 
pessoas do mesmo sexo. Outra avaliação de Cristiana é 
que o desempenho econômico não ajuda Dilma.

R
ealce

Flávio Benatti, presidente da FETCESP, entrega troféus aos presidentes dos sindicatos do estado de São Paulo
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44º Café da Manhã trata da magia do atendimento Disney

Segunda Mostra de Teatro Amador Sest Senat

Com o objetivo de promover a troca de experiências 
com exemplos de empresas e sistemas de sucesso aos 
profissionais do transporte, o Sest Senat Vila Jaguara 
realizou o 44º Café da Manhã abordando o tema Magia do 
Atendimento Disney. Na palestra foram apresentadas as 

experiências bem sucedidas relacionadas a excelência no 
atendimento ao cliente. O case fundamenta a importância 
de criar padrões de qualidade em serviços e processos 
para elevar o nível de satisfação do cliente, com base 
na experiência Disney.

• Atende – Van (8h): 14/6.

• Capacitação para Motoristas de Táxi (32h): de 7/6 

(fim de semana). 

• Curso Especializado para Motofrete (30h): 16/6 

(semanal noite).

• Formação de Condutores de Cargas Indivisíveis 

(50h): 23/6 (semanal). 

• Formação de Condutores de Veículo de Emergência 

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

• Formação de Condutores de Veículo de Produtos 

Perigosos - Mopp (50h): de 9/6 (semanal); 21/6 (final 

de semana).

• Formação de Condutores de Veículo de Transporte 

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

• Formação de Condutores de Veículos de Passageiros 

(50h): 2/6 (semanal).

• Formação para Operador de Empilhadeira (24h): de 

14/6 (final de semana).

• Reciclagem de Condutores de Veículo de Produtos 

Perigosos - Mopp (16h): turmas semanais e finais 

de semana.

• Reciclagem de Condutores de Veículo de Transporte 

de Escolares (16h): a combinar.

• Reciclagem de Condutores de Veículo de Transporte 

de Passageiros (16h): turmas semanais e finais de 

semana.

Programação de cursos - Junho 2014

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

FETCESP em Destaque | SEST SENAT
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O Sest Senat Vila Jaguara promove a 2ª Mostra de Teatro 
Amador de 31 de maio a 6 de junho para trabalhadores 
e dependentes de transporte, comunidade e estudantes. 
No dia 31 de maio serão apresentadas as peças Os 
Saltimbancos (16h) e A Revolução das Mulheres 
(20h). No dia 7 de junho estão programadas as peças 
Brincadeira de Criança (14h); Os Saltimbancos (16h); 
Coral Sest Senat (18h) e A Revolução das Mulheres 
(20h). Os espetáculos são produzidos a partir das 
oficinas ministradas na Unidade e também em ONGs 
parceiras. No primeiro semestre deste ano, a Unidade, 
através do artista e educador, Paulo Moraes, atendeu 
150 alunos, a partir de seis anos de idade. Durante as 
oficinas os alunos tiveram a oportunidade de colocar em 
prática à busca para vencer bloqueios, possibilitando 
assim uma melhor linguagem de vida, para desenvolver 
autonomia e cooperação, desenvolver habilidades 
artísticas, da criatividade e da percepção do corpo, 
desenvolvendo a expressão e a comunicação através de 
criações lúdicas coletivas, utilizando o ato de atuar como 
instrumento de sensibilização. O objetivo das oficinas é 

utilizar instrumentos de cultura no desenvolvimento de 
capacidades para um melhor equilíbrio das pessoas. A 
proposta é tanto de introdução quanto de aprofundamento 
na área de atuação, proporcionando ao aluno qualificar-
se, atualizar-se, enriquecer sua experiência de vida e 
formação através das suas possibilidades de criação e 
habilidades artísticas que envolvem o projeto. As oficinas 
são gratuitas para os trabalhadores e dependentes da 
área de transporte e terceira idade. Para o segundo 
semestre do ano, a Unidade oferece 120 vagas em seis 
turmas de teatro, divididas em: Oficina Teatro Infantil 
(pré-requisito ter de 7 até 13 anos); Oficina Adulto (Pré-
requisito ter ensino fundamental completo e mais de 
18 anos) e Oficina Intermediário (pré-requisito ter entre 
14 a 17 anos). Em todas as oficinas, os alunos terão a 
possibilidade de terem uma experiência de palco com a 
montagem de um espetáculo. As inscrições devem ser 
feitas diretamente na Unidade (Av. Candido Portinari, 
1100), das 8h às 17h, de segunda à sexta.
Mais informações: telefone (11) 3623-1304/1325; e-mail 
paulomoraes@sestsenat.org.br .





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

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

Até mesmo a vida da sua empresa.

sicredi.com.br
gentequecooperacresce.com.br

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

Sicrediempresas

SA
C

 S
ic

re
d

i -
 0

80
0 

72
4 

72
20

 / 
D

e�
 c

ie
n

te
s 

A
u

d
it

iv
o

s 
o

u
 d

e 
Fa

la
 - 

08
00

 7
24

 0
52

5.
 O

u
vi

d
o

ri
a 

Si
cr

ed
i -

 0
80

0 
64

6 
25

19
.


