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Os números recordes da safra brasileira provocam efeitos importantes no 
produto interno bruto (PIB), conforme tem sido amplamente divulgados.  
Para os setores de transporte e logística e caminhões o quadro é 
bastante positivo. As empresas que atuam no segmento agrícola 
investem na renovação e ampliação da frota de veículos para atender a 
demanda atual e futura. Além do agronegócio contribuem para manter 
o mercado interno de caminhões aquecido as taxas do Programa 
de Sustentação do Investimento (PSI) - Finame -, subsidiado pelo 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
que continuam atrativas. 
As condições favoráveis incentivam os investimentos conforme 
revelam dados divulgados, recentemente, pela Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).  As vendas de 
caminhões este ano acumulam alta de quase 14% até setembro, 
sobre o mesmo período de 2012, e a expectativa da Anfavea é de 
uma aumento de cerca de 8% neste ano.
Tais investimentos, como todos sabem, provocam uma reação em 
cadeia na economia. Para se ter uma ideia segundo dados Associação 
Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir) o volume 
produzido e vendido de janeiro a setembro deste ano foi de 10,05% 
acima do registrado no mesmo período de 2012. 
Nestes setores o otimismo continua e a Fenatran - Salão Internacional 

do Transporte – que é uma excelente referencial, registra aumento 
de 15% em sua área de exposição. 
Apesar destes dados animadores os transportadores de cargas e 
operadores logísticos observam que pouco se avançou na melhoria das 
condições da infraestrutura de transporte. O governo caminha a passos 
lentos na gestão de investimentos e nos processos de concessão. 
O Brasil precisa de maior celeridade e ações mais concretas para 
atender as atuais e futuras demandas da economia. 
 
Flávio Benatti, 
Presidente da FETCESP
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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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O mês de outubro está bastante movimentado na Unidade 
Parque Novo Mundo. Com o objetivo de chamar a atenção para 
a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer 
de mama haverá distribuição de laços na cor rosa na Unidade.  
Nos dias 12 e 14 de outubro as portas da Unidade ficaram 
abertas para comemorar o Dia da Criança. Foram realizadas 
várias atividades como mini torneio de basquete e futebol society, 
exibição de filmes infantis e educativos e desenvolvidas atividades 
na sala de pintura, além da distribuição de brindes. No Dia 

Nacional da Saúde Bucal (25/10) a equipe da clínica odontológica 
da Unidade dará orientações sobre saúde bucal e realizará 
gratuitamente profilaxia. Para incentivar a leitura no Dia Nacional 
do Livro (29/10) a Unidade realizará a troca de literaturas. Para 
viabilizar a atividade, durante a segunda quinzena de outubro os 
alunos, pacientes e demais da Unidade receberam incentivos 
para participar com doações de livros.  Mais informações sobre 
as atividades através do telefone (11) 2207-8840 ramal 813 
ou e-mail: sergioricardo@sestsenat.org.br . 

A Unidade Parque Novo Mundo desenvolve cursos teóricos 
gratuitos para empresas de transporte contribuintes ao Sest 
Senat. Com duração de quatro horas os temas disponíveis são 
os seguintes: Atualização em Direção Defensiva; Básico de 
Condução Segura e Econômica; Noções de Primeiros Socorros; 
Qualidade no Atendimento para Ajudantes e Motoristas em 
Coleta/Entrega; Qualidade no Atendimento ao Usuário do 

Transporte Coletivo; Legislação Básica para Motoristas de 
Transporte Coletivo; Word Básico e Excel Básico. Os cursos 
são presenciais in company para no mínimo 10 participantes 
e podem ser realizados de segunda a sexta-feiras, das 8 
às 18 horas. No final dos treinamentos os alunos recebem 
certificados. Mais informações com Solange: telefone (11) 
2207-8840 ramal 806. 

No próximo dia 5 de novembro, das 13 às 17 horas, a Unidade 
realizará o curso Cálculo de Pagamento de 13º Salário. O curso 
é gratuito para os trabalhadores de empresas de transporte 

contribuintes para o Sest Senat. As inscrições podem ser feitas 
até o dia 4 de novembro, através do telefone (11) 2207- 8840 
ramal 835 ou 836 ou e-mail elianadundr@sestsenat.org.br .

Unidade Parque Novo Mundo | SEST SENAT

ATiViDADES NA árEA SOCiAl MOViMENTAM A UNiDADE 
EM OUTUBrO

UNiDADE OFErECE CUrSOS grATUiTOS PArA 
CONTriBUiNTES

iNSCriçõES ABErTAS PArA CUrSO DE CálCUlO DO 
13º SAláriO

• Curso Especial de Treinamento e 
Orientação para Motorista de Taxi (32): 5 a 
8/11 (terça a sexta-feiras), das 8h às 17h; 
de 18 a 28/11 (segunda a sexta-feira), 
das 18h às 22h; 23/11 a 1/12 (sábados 
e domingos), das 8h às 17h.
• Motorista Batedor (40h): 25 a 29/11 
(segunda a sexta-feiras), das 7h às 17h.
• Operador de Empilhadeira (24h): 23/11 a 
1/12 (sábados e domingos), das 8h às 17h. 
• Operador de Munck (24h): 23 e 24/11, 
das 8h às 17h. 
• Calculo de Pagamento de 13º Salário 
(4h): 5/11 (terça-feira), das 13 às 17;
Cursos especializados para motoristas
• 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):  9, 
10, 23, 24 e 30/11 (sábados e domingos), 
das 8h às 18h20 (matrícula até 4/11); de 
22 a 29/11 (segunda a sexta-feiras), das 
8h às 17h30 (matrícula até 14/11).
• Transporte Coletivo de Passageiros 
(50h): 9, 10. 23, 24 e 30/11 (sábados e 
domingos), das 8h às 18h30 (matrícula 
até 4/11); de 22 a 29/11 (segunda a 
sexta-feira), das 8h às 17h30 (matrículas 
até 14/11).
• Transporte de Emergência (50h): 9, 10, 
23, 24 e 30/11 (sábados e domingos), das 
8h às 18h30 (matrícula até 4/11).
• Transporte de Escolar (50h): 9. 10, 23, 
24 e 30/11 (sábados e domingos), das 8h 
às 18h30 (matrícula até 4/11). 
• Atualização Transporte de Escolares 

(16h): 30/11 e 1/12 (sábado e domingo), 
das 8h às 16h20 (matrícula até 15/11).
• Atualização Transporte de Emergência 
(16h): 30/11 e 1/12 (sábado e domingo), 
das 8h às 16h20 (matrícula até 15/11).
• Atualização do Transporte de Produtos 
Perigosos – Mopp (16h): 9 e 10/11 (sábado 
e domingo), das 8h às 16h20 (matrícula 
até 4/11); de 18 a 19/11 (segunda e terça-
feiras), das 8h00 às 16h20h (matrículas 
até 08/11). 
• Atualização Transporte Coletivo de 
Passageiros (16h): 11 e 12/11 (segunda 
e terça-feiras), das 8h às 16h20 (matrícula 
até 4/11); dias 23 e 24/11 (sábado e 
domingo), das 8h às 16h20 (matrículas 
até 18/11).

ProgrAMAção DE CUrSoS – NovEMbro/2013

informações e inscrições: (11) 2207-8840;
cursosnovomundo@sestsenat.org.br
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O Sest Senat completou em setembro 20 anos de atividades. 
Criado em 1993 para prestar serviços aos trabalhadores do 
setor de transporte o Sest Senat se destaca nas ações de 
desenvolvimento profissional e para a melhoria da qualidade de 
vida dos trabalhadores. 
O presidente do Sest Senat e da Confederação Nacional do 
Transporte (CNT), senador Clésio Andrade, comenta a atuação 
e os serviços oferecidos. “Acredito no progresso profissional 
como forma de inclusão e ascensão econômica. O Sest Senat 
é um exemplo ao oferecer muitas opções de cursos e manter 
diálogo com os transportadores – empresas e autônomos. Isso 
nos permite atender às necessidades de mão de obra qualificada 
do mercado”, afirma. 
O presidente do Conselho Regional São Paulo, Flávio Benatti, 
lembra do início das atividades. “As primeiras unidades foram 
instaladas na cidade de São Paulo. No decorrer dos anos os 
serviços foram se expandindo para outras regiões do País. 
No estado de São Paulo são 29 unidades localizadas em 
importantes cidades que dão apoio necessário aos trabalhadores 
do transporte”, comenta. 
Os números do Sest Senat são significativos.  As quase 150 
unidades, presentes em todos os estados do país, desenvolvem 
um trabalho exemplar. Desde 1993, foram mais de 100 milhões 
de ações, individuais e coletivas, em todas as áreas de atuação. 
No setor de promoção social, por exemplo, 66 milhões de cidadãos 
foram atendidos e utilizaram serviços de odontologia, psicologia, 
fisioterapia ou participaram de palestras e campanhas de saúde.
Nas ações de desenvolvimento profissional, aproximadamente 
13 milhões de pessoas foram capacitadas pelo Sest Senat nos 
cursos de formação, qualificação e atualização, além de palestras, 
seminários e campanhas de educação para o trânsito. Com os 

cursos, um dos objetivos da entidade é dar aos profissionais 
novas possibilidades de conhecimento, o que os conduz para 
um trabalho mais qualificado, com salários mais elevados, novos 
níveis de consumo e qualidade de vida.
Para o Sest Senat, o desenvolvimento profissional complementa 
a educação escolar. “É Importante para o país que a instituição 
esteja presente no maior número possível de municípios. Por 
isso mantemos uma política de expansão das unidades”, explica 
Clésio Andrade.
A relação dos cursos oferecidos é extensa. Todos utilizam moderna 
tecnologia e combinam conhecimentos práticos e teóricos. Entre 
os treinamentos especializados, por exemplo, se destacam os 
cursos de Transporte Coletivo de Passageiros, de Escolares, 
Produtos Perigosos, Veículos de Emergência, Motofretista e 
Mototaxista. No transporte rodoviário, outros exemplos são 
Cobrador de Ônibus Coletivo Urbano, Motorista de Transporte 
de Carga de Produtos Alimentícios, Transporte de Carga Viva e 
Operador de Empilhadeira.
 No modal ferroviário, algumas unidades oferecem cursos de 
Operador Ferroviário, Mecânico de Manutenção, Eletricista 
de Manutenção Ferroviária, Agente de Estação e Mantenedor 
de Via Permanente. No aquaviário, Formação de Motonauta, 
Arrais Amador e Mestre Amador. No setor aéreo, Mecânico de 
Aeronaves, Comissão de Voo, Agente de Aeroporto e Despachante 
Operacional de Voo.
O Sest Senat também oferece cursos de capacitação a distância. 
Um dos mais conhecidos, por exemplo, é o Taxista Nota 10, que 
já recebeu mais de 30 mil inscrições. Os profissionais podem 
se matricular e ter acesso a aulas sobre gestão de negócios 
ou idiomas (inglês ou espanhol).  Com informações da Agência 
CNT de Notícias.

SEST SENAT COMPlETA 20 ANOS DE ATiViDADES

FETCESP em Destaque | Serviços

Unidades do Sest Senat oferecem ações de desenvolvimento profissional e para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores

Fotos: D
ivulgação
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Homenagens e muita alegria marcaram o evento 
comemorativo ao Dia Nacional do Transportador 
Rodoviário de Cargas realizado pela FETCESP, no 
último dia 20 de setembro, em São Paulo, SP.  Na 
oportunidade a Federação Paulista e os 14 sindicatos 
filiados promoveram a cerimônia de entrega da Medalha 
Mérito do Transporte Rodoviário de Cargas Adalberto 
Panzan. Receberam a comenda o deputado Federal 
Hugo Leal, na Categoria Político; o presidente do 
Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas 
do ABC (Setrans), Tiojium Metolina, na Categoria 
Líder Sindical; o diretor-presidente da Transportadora 
Rodomeu, Ronaldo Gomes de Oliveira, na Categoria 
Empresário do TRC; e a assessora de comunicação 
da FETCESP, Fátima Contardi, na Categoria Especial.
Na abertura do evento, o presidente da FETCESP, 
Flávio Benatti, falou do momento de mudanças no setor 
para atender a Lei 12.619/2012, que regulamenta a 

profissão de motorista. “Apesar de existir um consenso 
generalizado de que a lei representa um avanço na 
segurança jurídica para o empresário de transporte e 
para o trabalhador empregado motorista, além de maior 
segurança no trânsito um benefício para toda sociedade 
e, ainda, melhor proteção à saúde do trabalhador, ainda 
assim a lei vem sofrendo contestações de setores 
refratários à sua aplicação. São setores representativos 
de atividades econômicas tomadores do serviço de 
transporte que manifestam uma única preocupação 
de lutar contra qualquer mudança que lhes traga 
aumentos nos custos do frete pouco se importando 
com as questões sociais que a lei busca dar solução”, 
comentou. Benatti, ainda, destacou que a legislação 
precisa de aperfeiçoamentos e que o tema está sendo 
avaliado por parlamentares do Congresso Nacional e 
as entidades do setor acompanham as discussões com 
o objetivo de contribuir com propostas.

FETCESP em Destaque | Medalha

FETCESP COMEMOrA DiA DO TrANSPOrTADOr E 
FAz hOMENAgENS

Ronaldo Gomes de Oliveira, homenageado na Categoria Empresário do TRC, 
com sua esposa Maria Aparecida, e Flávio Benatti, presidente da FETCESP

Fátima Contardi, assessora de comunicação, com seu irmão Osvaldo 
Contardi e Flávio Benatti, presidente da FETCESP

Evento reuniu autoridades e lideranças e empresários de transporte

Fotos: Realce
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O Deputado Hugo Leal, agradeceu a homenagem e falou que 
o setor de transporte pode continuar contando com o apoio 
dele na busca pelo aperfeiçoamento da Lei 12.619/2012. 
Hugo Leal cumpre seu segundo mandato como deputado 
federal e se destaca por iniciativas em temas ligados ao 
transporte e logística e prevenção e segurança do trânsito. Ele 
é autor da Lei 11.705/2008 (Lei Seca), que é exemplo para 
o mundo e, da Lei 12.760/2012, que ampliou a produção 
das provas para constatação da embriaguez. Em 2012 foi 
eleito pela revista Veja, como o segundo parlamentar que 
mais trabalhou para um Brasil mais moderno e competitivo. 
O presidente do Setrans, Tiojium Metolina, bastante 
emocionado comentou a honra que sentia em receber a 
Medalha. Disse ainda estar totalmente comprometido com 
as bandeiras do setor. Metolina é diretor da Transportadora 
Mauá integrou o grupo de empresários que fundou o Setrans 
em 29 de julho de 1992. Desde então participa das diretorias 
eleitas no Sindicato e exerceu importantes cargos, como 
tesoureiro e vice-presidente. Sempre participativo Metolina 
se destacou nestes 21 anos de trabalho no Sindicato do 
ABC. Persistente, determinado Metolina atua para aumentar 
o envolvimento dos empresários para o setor enfrentar os 
desafios e conquistar avanços.
O diretor-presidente da Transportadora Rodomeu, Ronaldo 
Gomes de Oliveira, também emocionado com o reconhecimento 
da FETCESP falou um pouco de sua trajetória no setor 
de transporte. Oliveira transformou a sua pequena frota 
na Transportadora Rodomeu que, atualmente, tem grande 
destaque no mercado. A empresa tem cinco filiais e frota de 
500 equipamentos próprios. Emprega 300 colaboradores e 
se especializou em diferentes segmentos. A empresa tem 
uma história marcada por muito trabalho, determinação, 
superação e sucesso.
A assessora de comunicação da FETCESP e dos sindicatos 

do ABC (Setrans) e de Piracicaba (Sindetrap) falou de seu 
orgulho em receber a Medalha que leva o nome do eterno 
líder do setor, Adalberto Panzan. Fátima iniciou sua carreira 
como repórter em 1986 no Boletim Informativo (BIS) do 
Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São 
Paulo (Setcesp). Acompanhou como repórter e assessora de 
imprensa do Setcesp várias ações das lideranças sindicais 
no País. Nestes 27 anos Fátima registra com sua visão 
jornalística os acontecimentos que fazem parte da história 
da FETCESP e de seus 14 sindicatos filiados. 
Participaram deste evento os presidentes de Federações 
do Rio de Janeiro (Fetranscarga), Eduardo Rebuzzi; e do 
Espírito Santo (Fetransportes) José Fiorot; a presidente 
da Fundação Memória do Transporte, Elza Lúcia Vanucci 
Panzan; os presidentes de sindicatos das empresas de 
transportes de cargas de Araraquara (Setcar), Natal Arnost 
Júnior; Bauru (Sindbru), Munir Zugaib; Campinas (Sindicamp), 
Carlos Panzan; Litoral Paulista (Sindisan), Marcelo Marques 
da Rocha; Piracicaba (Sindetrap), Salvador José Cassano; 
Porto Ferreira (Sindecar), André Juliani; Presidente Prudente 
(Setcapp), Antonio Carlos Fernandes; São José do Rio Preto 
(Setcarp), Kagio Miura; São Paulo (Setcesp), Manoel Souza 
Lima Júnior; Sorocaba (Setcarso), Natal Antonio Plácido; 
Vale do Paraíba (Sindivapa); Laércio Lourenço; do Triangulo 
Mineiro, Ari Sousa; e do Sul Fluminense, José Marciano; o 
presidente da Sicredi Fetcoop, Francisco Pelucio; o presidente 
da Associação Brasileira do Transporte de Produtos Perigosos 
(ABTLP), Paulo de Tarso Martins Gomes; e o presidente 
da Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias, 
Moacyr Servilha Duarte.
O evento comemorativo ao Dia Nacional do Transportador 
Rodoviário de Cargas da FETCESP contou com o patrocínio 
de ABCR, BGM Rodotec, CCR/Nova Dutra, Ford Caminhões, 
Man Latin America e Petrobras Distribuidora. 

FETCESP em Destaque | Medalha

Deputado Hugo Leal, com Eduardo Rebuzzi, presidente da Fetranscarga; e 
Flávio Benatti, presidente da Fetcesp 

Tiojium Metolina, presidente do SETRANS, com sua esposa Marcia e Flávio 
Benatti, presidente da Fetcesp
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Braspress
Braspress inaugurou um moderno centro logístico na cidade 
de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, em outubro. 
Estrategicamente localizado, o empreendimento é um dos 
maiores clusters calçadistas do mundo, um verdadeiro marco 
na região, com 54.000 m² de área total. Segundo o diretor-
presidente da Braspress, Urubatan Helou, o investimento de 
R$ 35 milhões no empreendimento reforça a infraestrutura na 
região para consolidar a Organização em todo o estado. “O 
acesso e o escoamento das Encomendas foram agilizados, pois 
estamos instalados em uma das rodovias mais movimentadas 
do Vale dos Sinos, a RS-239, rota para muitas outras cidades 
atendidas pela Braspress, o que, sem dúvida, contribuirá 
para o estreitamento do relacionamento com nossos clientes 
não somente da região, mas de todo o Rio Grande do Sul”, 
afirmou. O novo Hub funcionará 24 horas por dia para atender 
cerca de 65 municípios das regiões da Serra Gaúcha, Vale do 
Paranhana, Vale do Sinos e Vale do Caí, onde predominam 
as indústrias de calçados, juntamente com os setores de 
informática, eletrônicos, autopeças, ferramentas e confecções. 
O Centro Logístico foi construído na mesma linha arquitetônica 
moderna adotada como padrão pela Organização, com fachada 
de pele de vidro e ambiente interno clean, sem divisórias, para 
manter a harmonia do local.  A melhoria na movimentação 
de cargas foi realizada com a instalação de 72 docas no 
terminal cross-docking, cuja área é de 4.000 m² de plataformas 
para cargas/descargas simultâneas. O Centro Logístico 
tem 90 colaboradores e dispõe de uma esteira de aferição, 
proporcionando mais velocidade e precisão na aferição de peso 
e cubagem de 100% dos volumes que passam pela filial. Está 
localizado às margens da Rodovia RS-239, nº 1.601, no bairro 
São José, nas proximidades da BR-116.

Transportadora Americana
Um novo sistema de identificação, rastreamento e autenticação 
de mercadorias, denominado Brasil ID, coordenado pelo 
Encat (Encontro Nacional dos Administradores Tributários 
Estaduais) começou a ser adotado nas rodovias do país em 
setembro. Em fase piloto, o sistema tem por objetivo agilizar os 
procedimentos dos postos fiscais, por meio de uma ferramenta 
que permita a leitura automática das cargas e documentação 
fiscal. Com o novo sistema, todo o rastreamento das cargas 
transportadoras pelos caminhões nas rodovias passa a ser feito 
por radiofrequência. A Transportadora Americana é uma das 
três empresas envolvidas nessa primeira etapa, de adequação 
do sistema. No caso da TA, as filiais de Belo Horizonte (MG), 
São Paulo e Campinas (SP), Curitiba (PR) e Porto Alegre 
(RS) receberam instalações dos sistemas correspondentes às 
antenas instaladas pelo Brasil ID nas divisas dos respectivos 
Estados. "Com os procedimentos integrados, cada caminhão 
terá em seu vidro dianteiro uma TAG (semelhante à adotada pelo 
Sem Parar) que compreenderá as informações do manifesto 
eletrônico daquele veículo. Essas informações corresponderão 

aos dados já recebidos eletronicamente pelos postos fiscais, 
facilitando a conferência das cargas e documentos", explica 
Dalton Vecchini, gerente de Sistemas da TA. "Isso acarretará 
uma gama de benefícios para a TA em termos logísticos, 
com redução do lead-time de entrega, ganho de tempo nos 
trajetos e nas paradas em posto fiscal, além de melhoria em 
todos os processos internos e maior integridade e segurança 
para a carga", acrescenta Dalton. Com o sistema operando, os 
caminhões poderão ganhar em agilidade e os postos fiscais, 
que hoje fazem a conferência de forma manual, terão garantia 
do rastreamento, sem precisar de tantas etapas burocráticas 
e tempo. Além da agilidade, o novo sistema também terá 
melhorias quanto ao controle do fisco e na redução do chamado 
custo Brasil. 

Jamef 
A Jamef Encomendas Urgentes dá continuidade ao seu projeto 
de expansão pelo Brasil e inaugura mais uma unidade na 
Bahia, desta vez em Vitória da Conquista. Instalada em uma 
área de 16.000 m², com total infraestrutura, 16 docas para 
descarregamento e carregamento simultâneos dos veículos, 
dormitórios, refeitório, sala de descanso e convivência, a 
unidade possui localização privilegiada com fácil acesso a BR 
116, o que trará maior agilidade no transporte, reduzindo ainda 
mais o prazo de entrega na localidade. A unidade focará seu 
atendimento nos segmentos calçadista, comércio, confecção, 
informática e indústrias em geral. “O Nordeste é um local de 
extrema importância para economia nacional, sendo a Bahia 
o estado com o maior PIB da região. Esse é um dos motivos 
para investirmos no local”, explica Paulo Nogueirão, diretor 
comercial da Jamef.

DVA Express
Os principais indicadores de gestão da DVA Express apresentam 
crescimento da ordem de 17,5% no primeiro semestre deste ano, 
na comparação com o mesmo período de 2012. Em relação aos 
volumes transportados, o incremento ligeiramente menor, sendo 
cifrado em aproximadamente 10% em relação aos seis primeiros 
meses de 2012, o que demonstra que a empresa consegue seu 
objetivo de especialização em transporte de pequenas e medias 
encomendas. Segundo o diretor comercial da DVA Express, 
Sidelcio Munhoz, o aumento do faturamento e dos volumes 
transportados se deve, principalmente, à excelente qualidade 
e regularidade dos serviços prestados e à boa receptividade 
obtida pelo mercado, com o anúncio da expansão da DVA Log, 
braço logístico do grupo, que acaba de inaugurar suas novas 
instalações na cidade de Sumaré, em São Paulo, dotada de 
7.000 m2, disponibilizando inicialmente de 5.000 posições 
pallet e que também atua como cabeceira do desenvolvimento 
da divisão para todo o Brasil. Dentre os segmentos que mais 
utilizam os serviços da DVA Express e que com toda certeza, 
são os setores chave para o desenvolvimento sustentável da 
DVA Log destacam-se o setor farmacêutico, de cosméticos, 
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de comunicações e telecomunicações, de confecção, moda e 
complementos, o setor automotivo, o de assistência técnica, 
o de material promocional e outros segmentos que requerem 
agregar valor aos movimentos realizados desde o armazém 
até a entrega final.

TA Holding 
Empresa aposta no crescimento da região Sul e investe em 
novas instalações na cidade. De casa nova a Transportadora 
Americana (TA) amplia sua operação em Blumenau (SC). Há 
14 anos instalada na cidade, a transportadora acaba de mudar 
sua filial para um novo prédio, mais moderno e com o dobro de 
tamanho. Agora, a filial da TA na cidade tem cerca de 1.500 
m² de área útil, além de mais 2.686m² de pátio e 14 docas, 
resultando um aumento de 50% na capacidade operacional 
da unidade. Em uma estrutura mais moderna e muito mais 
segura, com novos recursos tecnológicos, a filial Blumenau 
está pronta para atender com eficácia às novas demandas da 
região. "O investimento na região Sul é parte de uma estratégia 
da empresa, que também renovou sua operação em Porto 
Alegre (RS) no ano passado e tem focado atenção especial 
aquele mercado", destaca Celso Luchirari, diretor da TA. Ao 
todo, a filial Blumenau responde por cerca de 11.050 mil 
despachos importação e exportação/mês em toda região Sul 
e Santa Catarina é um grande centro de negócios atualmente, 
com clientes em diferentes áreas, como eletroeletrônica, 
medicamentos, calçadista, confecções e têxtil. As novas 
instalações ficam na Rua Frederico Jensen, 483 - Galpão A 
-Bairro Itoupavazinha. Telefone: (47) 2123-5900.

Sicredi
O Sicredi foi escolhido pela Oracle para receber o prêmio 
de reconhecimento mundial do "Oracle Fusion Middleware 
Innovation Award 2013", na categoria SOA (Arquitetura 
Orientada a Serviços/BPM - Gestão de Processos de 
Negócios). A premiação, entregue em São Francisco (EUA), 
no dia 23 de setembro, contempla a empresa que apresentou 
o case de inovação tecnológica com maior retorno agregado 
ao negócio por meio do uso do Oracle Fusion Middleware.  O 
Oracle Fusion Middleware é uma plataforma de inovação de 
negócios que permite às empresas criar e executar aplicativos 
de negócios ágeis e inteligentes e, ao mesmo tempo, maximizar 
a eficiência de TI por meio da utilização completa de arquiteturas 
de hardware e software inteligentes. Segundo o Gartner, 
empresa de pesquisas, esta é uma das plataformas mais 
utilizadas no mercado para ajudar os clientes na construção 
de soluções voltadas a problemas específicos de negócio das 
empresas.  O Sicredi foi reconhecido por apresentar o case 
da Esteira de Crédito, uma de suas principais aplicações de 
negócio e responsável por grande parte da operação do seu dia 
a dia. Com volumes expressivos tanto no número de transações 
de crédito diárias bem como no volume de empréstimos que o 
sistema gerencia, a aplicação beneficia milhares de associados 

do Sicredi. A ferramenta torna o processo de crédito mais 
simples, rápido e seguro, com controles e tempos efetivos, 
ampliando a sua eficiência.  Participaram da competição 60 
cases de empresas dos 200 países onde a Oracle atua. Os 
principais requisitos para eleger o vencedor nesta categoria 
foram a singularidade do business case, benefícios e impacto 
nos negócios, complexidade e magnitude da implementação 
e originalidade da arquitetura.

MAN
A linha de extrapesados oferecida pela empresa, já bastante 
conhecida por sua versatilidade e robustez, passa a ser ainda 
mais completa, graças aos novos cavalos mecânicos VW 
Constellation 19.420, 25.420 e 26.420 Tractor, equipados com 
motor de 420 cavalos de potência e transmissão automatizada 
de série. Os produtos, principais lançamentos da montadora 
em 2013, chegam para suprir uma importante demanda do 
mercado, e reforçam ainda mais o conceito sob medida e a 
preocupação constante da empresa em oferecer uma gama 
completa e eficiente para seus clientes. Os cavalos mecânicos 
Volkswagen com 330 e 390 cavalos de potência também 
poderão ser equipados com a nova transmissão automatizada 
V-Tronic, sendo mais uma opção para o transportador. A 
opção de cabine leito teto baixo completa as novidades da 
linha Constellation. Na linha MAN TGX, as mudanças são em 
design: no painel da grade frontal foram introduzidas as letras 
MAN em novo formato e maior tamanho. O leão do símbolo foi 
reposicionado para a parte superior, cromada. As mudanças 
garantem ainda mais conforto e tecnologia para a linha de 
extrapesados da MAN Latin America, com produtos entre 330 
e 440 cavalos de potência. 

Ford
A Ford comemorou em outubro 100 anos da linha de montagem 
de automóveis em série, uma criação de Henry Ford que marca 
a era moderna da produção em massa. Do início da montagem 
do Modelo T aos dias atuais, a Ford expandiu sua estrutura 
global e, até 2017, vai aumentar ainda mais a flexibilidade 
de seus processos para produzir em média quatro diferentes 
modelos em cada fábrica ao redor do mundo. Assim, a Ford 
comemora a data desenvolvendo novas tecnologias que podem 
mais uma vez revolucionar a produção em massa nas próximas 
décadas, ganhando poder de adaptação para atender às 
variações da demanda. A empresa prevê que 90% de suas 
fábricas no mundo irão operar em altas escalas de trabalho 
aumentando em mais de 30% o tempo de produção. "Há 
100 anos, meu bisavô teve a visão de produzir um transporte 
seguro e eficiente para todos", diz Bill Ford, presidente do 
Conselho da Ford. "Sinto orgulho de que ele tenha sido capaz 
de trazer a liberdade da mobilidade a milhões de pessoas, 
tornando os carros acessíveis para as famílias. A sua visão 
de servir as pessoas continua a nos orientar em tudo o que 
fazemos hoje."
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O Sest Senat Vila Jaguara realizou no início deste mês atividades 
para marcar o Dia do Idoso. 
No dia 1º de outubro o  professor Carlos  Fortini fez palestra para 
chamar a atenção para a importância da atividade física na  melhor  
idade. Para completar a exposição Fortini promoveu exercícios 
compensatórios para o corpo, com destaque à coluna, bem como 
movimentos localizados e de alongamento. Fortini ainda falou da 
necessidade da preocupação com o peso corporal. No dia 4 as 
atividades realizadas pela coordenadora Maria da Luz Ribeiro dos 
Santos, o ator Paulo Moraes e o professor Fortini se concentraram 
na ONG Aspromatina. A iniciativa contou com a parceria do 
Portal da Terceira Idade, que cedeu vídeos com depoimentos 
extremamente tocantes de personalidades da mídia que ainda 
permanecem em atividade profissional, sensibilizando os idosos 
a se manterem ativos. Também foram realizados debates para 
aumentar a conscientização sobre o papel do idoso na sociedade 
e a necessidade de direcionar energias à saúde, com ações de 
prevenção, da prática de esportes, da importância das atividades 
culturais (dança, cinema, teatro etc.) e da interação social com a 
família e a comunidade.  Neste mesmo dia o grupo realizou um 
trabalho de aquecimento vocal e canto em forma de capela da 
canção “Garganta” do compositor Tato Fischer (ex-integrante da 

Banda Secos e Molhados). No final do evento foi oferecido um 
chá da tarde para maior descontração e integração.

A Unidade Vila Jaguara oferece, gratuitamente, para os trabalhadores de 
transporte e seus dependentes consultas e tratamentos em fisioterapia, 
psicologia e procedimentos básicos em odontologia (restaurações, 
extrações, limpeza, aplicação de flúor/ selante). O padrão de 
atendimento é personalizado, com agendamento prévio com tecnologia 

e profissionais atualizados, visando superar as expectativas dos usuários. 
A unidade ainda oferece serviços nas seguintes especialidades em 
odontologia clínica geral, endodontia (tratamento de canal) e ortodontia 
(colocação de aparelhos fixos e móveis). Mais informações: e-mail 
luz@sestsenat.org.br ; telefone (11) 3623-1304.

Unidade vila Jaguara | SEST SENAT

ATiViDADES MArCAM O DiA DO iDOSO NA UNiDADE VilA JAgUArA

SErViçOS NA árEA DA SAúDE

• Arrumação e Conferência de Carga (24h): 
a combinar.
• Operador de Empilhadeira (24h): a 
combinar. 
• Formação de Condutores de Veículos 
de Passageiros: final de semana - 30/11 
a 15/12; semanal - 11 a 19/11.
• Formação de Condutores de Veículo 
de Transporte de Escolares (50h): final 
semana - 23/11 a 08/12.
• Programa Olho Vivo na Estrada - Abiquim 
(6h): a combinar. 
• Formação de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos - Mopp (50h): final de 
semana - 17/11 a 1/12.
• Condução Segura e Econômica (16h): 
a combinar.

• Reciclagem de Condutores de Veículo 
de Produtos Perigosos - Mopp (16h): 7 
a 8/12.
• Matemática Financeira (24h): a combinar.
• Atende – Van (8h): 9/11.
• Capacitação para Motoristas de Táxi 
(32h): 9 a 17/11. 
• Formação de Manutenção de Pneus na 
Frota (16h): a combinar.
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (16h): a combinar.
• ANTT – Responsável Técnico (125h): 
a combinar.
• ANTT - Transportador Autônomo de 
Cargas – TAC (84h): a combinar.
•Operador de Tacógrafo (6h): a combinar. 
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 

Transporte de Passageiros (16h): 30/11 
a 1/12. 
• 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): 9 a 24/11.
• Reciclagem do Atende – Van (8h): a 
combinar.
• Curso Especializado para Motofrete 
(30h): semanal (manhã, tarde e noite) e 
final de semana.

ProgrAMAção DE CUrSoS – NovEMbro/2013

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

Atividades para conscientização, descontração e integração da melhor idade 

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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