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Tramita no Senado Federal o projeto de lei 8/2013 de autoria 
do deputado Esperidião Amin, que traz apreensão ao setor de 
transporte rodoviário. 
É que a proposta prevê a isenção de pedágio para os veículos 
registrados na cidade da praça arrecadadora. 
O projeto que pode ter a simpatia de alguns, trará consequências 
a toda a sociedade com seus efeitos na economia. A conta é 
muito simples: o valor individual aumenta quando diminui o número 
de pagantes. E o setor de transporte, com certeza, entrará na 
história absorvendo diretamente este custo no valor do frete. 
Condição que causará efeitos em toda a cadeia produtivo até o 
preço final do produto.  
Isto porque, as regras não podem ser simplesmente alteradas. 
Os contratos de concessão das rodovias que estão em vigor 
têm condições transparentes e qualquer mudança exige uma 
contrapartida. O mercado é claro: o equilíbrio financeiro destes 
contratos deve ser preservado. 
Por isso, fazemos coro com a Associação Brasileira dos Caminhoneiros 

(Abcam) que divulgou comunicado à imprensa se manifestando 
contra tal projeto. Da mesma forma a Associação Brasileira das 
Concessionárias das Rodovias (ABCR) tem alertado para os 
problemas que tal projeto poderá trazer à economia.
As deficiências das nossas rodovias já são por todos conhecidas, 
bem como a ineficiência e falta de recursos do governo. 
E reverter tal quadro passa essencialmente por processos de 
concessões com regras de mercado que beneficiem a sociedade 
brasileira e ao mesmo tempo despertem o interesse de investidores. 
A possibilidade de mudança de regra de contrato provoca 
desconfiança. E nos recentes processos do governo federal já 
observamos a falta de interesse. 
Agora, a nossa infraestrutura não pode se prescindir de recursos 
públicos e privados. 
Acreditamos no nosso legislativo e que o bom senso prevalecerá. 
 
Flávio Benatti, 
Presidente da FETCESP
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A Unidade Parque Novo Mundo oferece o curso Operador 
de Munck, com carga horária de 16 horas, em um final 
de semana. O treinamento habilita o motorista com CNH 
categoria “C” a operar esse tipo de veículo, conforme prevê 
a legislação. As matrículas para a turma de outubro já estão 
abertas. O interessado deve comparecer a Unidade com uma 
cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, se for 

funcionário de empresa de transporte contribuinte para o Sest 
Senat, apresentar também a Carteira de Trabalho para obter o 
desconto. A Unidade Parque Novo Mundo fica na Rua Tuiuti, 
nº 9 (travessa da Marginal Tietê no sentido Penha –Lapa). O 
atendimento para inscrições é feito de segunda a sexta-feiras, 
das 8h às 16h30. Mais informações: telefone (11) 2207 8840 
ramal 835.

O Sest Senat de todo o País desenvolveram ações para marcar 
a Semana Nacional de Educação no Trânsito. Em São Paulo 
todas as Unidades se mobilizaram. A do Parque Novo Mundo 
organizou em parceria com a Polícia Militar do Estado de São 

Paulo, uma blitz educativa na Marginal Tietê, em frente ao 
Anhembi, no último dia 20 de setembro. No período de 16 a 
28 de setembro organizou palestras educativas sobre a Lei 
Seca, destacando os efeitos nocivos do uso de álcool e drogas.

A Unidade Parque Novo Mundo oferece serviços de fisioterapia 
e psicologia para os trabalhadores do setor. No atendimento 
odontologia estão disponíveis as especialidades de clínica 
geral, prótese, ortodontia, endodontia e periodontia. A unidade 
finaliza projeto para oferecer em abril de 2014 serviços 
de implante dentário. Mais informações e marcação de 
consultas: telefone (11) 2207-8840 ramal 813 ou 815; 
e-mail: sergioricardo@sestsenat.org.br

Horários dos atendimentos
odontologia: Segunda a quinta-feiras: 7h às 21h.
                       Sexta-feira: 7h às 18h.
                       Sábado: 7h às 12h.
Fisioterapia:   Segunda a quinta-feira: 12h às 17h.
Psicologia:  Segunda-feira:  7h às 16h.
                    Terça e quinta-feiras: 7h às 12h.
                    Quarta-feira: 7h às 11h.

Unidade Parque Novo Mundo | SEST SENAT

iNSCriçõES ABErTAS PArA o CUrSo oPErADor DE MUNCk

ATiViDADES MArCAM SEMANA SEST SENAT DE EDUCAção 
No TrâNSiTo

SErViçoS NA árEA DA SAúDE CoM HorA MArCADA

• Curso Especial de Treinamento e 
Orientação para Motorista de Taxi (32): 
8 a 11/10 (terça a sexta-feiras), das 
8h às 17h; de 21 a 30/10 (segunda a 
sexta-feira), das 18h às 22h; 19 a 27/10 
(sábados e domingos), das 8h às 17h.
• Motorista Batedor (40h): 14 a 18/10 
(segunda a sexta-feiras), das 7h às 17h.
• Operador de Empilhadeira (24h): 19 
a 27/10 (sábados e domingos), das 8h 
às 17h. 
• Operador de Munck (24h): 5 e 6/10, 
das 8h às 17h. 
• 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): 12 

a 27/10 (sábados e domingos), das 8h 
às 17h30 (matrícula até 7/10); de 21 a 
28/10 (segunda a sexta-feiras), das 8h 
às 17h30 (matrícula até 14/10).
• Transporte Coletivo de Passageiros 
(50h): 12 a 27/10 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h30 (matrícula até 7/10); 
de 14 a 21/10 (segunda a sexta-feira), 
das 8h às 17h30 (matrículas até 7/10).
• Transporte de Emergência (50h): 12 a 
27/10 (sábados e domingos), das 8h às 
17h30 (matrícula até 7/10). 
• Transporte de Escolar (50h): 12 a 
27/10 (sábados e domingos), das 8h às 
17h30 (matrícula até 7/10).
• Atualização Transporte de Emergência 
(16h): 14 a 17/10 (segunda a quarta-
feiras), das 18h20 às 22h (matrícula 
até 7/10).
• Atualização Transporte de Escolares 
(16h): 26 e 27/10 (sábado e domingo), 
das 8h às 16h20 (matrícula até 19/10).

• Atualização do Transporte de Produtos 
Perigosos – Mopp (16h): 19 e 20/10 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20 
(matrícula até14/10); dias 21 a 25/10 
(segunda a quarta-feiras), das 18h20 às 
22h (matrículas até 14/10). 
• Atualização Transporte Coletivo de 
Passageiros (16h): de 28 a 31/10 
(segunda a quarta-feiras), das 18h20 
às 22h (matrícula até 21/10); dias 12 e 
13/10 (sábado e domingo), das 8h às 
16h20 (matrículas até 7/10). 
• Ciclo de palestras (consultar): Violência 
Doméstica; Noções Básicas de Educação 
Financeira; A Combinação Álcool, Drogas 
e o Trânsito; Doenças Endêmicas; 
Segurança, Meio Ambiente e Saúde 
(SMS); Mobilidade Urbana; Direção 
Defensiva e Fidelização de Clientes.

ProgrAMAção DE CUrSoS – oUTUbro/2013

informações e inscrições: (11) 2207-8840;
cursosnovomundo@sestsenat.org.br
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Como atender a legislação que trata da inclusão de 
pessoas com deficiência (PCD) no mercado de trabalho 
no transporte rodoviário de cargas motivou a realização 
de estudo na região de Campinas. O presidente do 
Sindicato das Empresas de Transportes de Campinas 
e Região (Sindicamp), Carlos Panzan, explica que os 
empresários, não apenas de São Paulo mas, de outras 
regiões do país, enfrentam diversas dificuldades para 
atender a legislação em vigor. “Para auxiliar as empresas 
a atender as determinações da Lei 8.213/91 e aos 
Decretos 3.298/99 e 5.296/04 buscamos a expertise 
do Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria 
(Senai). Assim surgiu uma parceira entre o Sindicamp, 
Conselho Regional Sest Senat, através da Unidade 
Campinas, e a Unidade Senai de Itu (SP)”, conta.
Os objetivos traçados para o projeto foram totalmente 
alcançados, comemora Carlos Panzan. “O estudo 
apresenta às empresas uma visão detalhada para todos 
os seus cargos e funções, de que tipo de deficiência 
cada um pode absorver”. O trabalho aponta ainda, a 
título de orientações, pontos que podem ser melhorados 
visando à ampliação da possibilidade de inserção 
de pessoas com deficiência. Além disso, a fase de 
levantamento espacial possibilitou a identificação de 

pessoas com deficiência nas regiões estudadas (região 
oeste de Campinas, Hortolândia e Sumaré) e que 
podem ser contratadas para exercer diversas funções 
nas transportadoras. 
Com a conclusão do projeto, o Conselho Regional Sest 
Senat São Paulo, através da Unidade Campinas, está 
na vanguarda deste tema no setor com informações 
e equipe apta para desenvolver mais este serviço de 
inclusão social. 
O resultado deste projeto, finalizado em agosto, traz 
grandes benefícios para os trabalhadores e sociedade, 
destaca o presidente do Conselho Regional, Flávio 
Benatti. “Agora temos pessoal qualificado com 
informações técnicas específicas para orientar as 
empresas na implantação de programas eficientes 
conforme prevê a legislação vigente. A unidade 
Campinas será o multiplicador deste conhecimento”, 
observa Benatti. 
O diretor da Unidade, Marcelo Jacober, explica a 
importância do estudo. “O Programa que agora 
oferecemos tem várias etapas que vão desde a 
localização das pessoas com deficiência, treinamento 
e preparação do candidato e equipe de colaboradores 
e adequação das dependências da empresa”, detalha.

FETCESP em Destaque | Serviço

ProjETo SEST SENAT oriENTA CoMo ATENDEr 
lEgiSlAção DE iNClUSão DE PESSoAS 
CoM DEFiCiêNCiA

Carlos Panzan, presidente do Sindicamp: auxiliar as empresas a atender a legislação
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O Senai já realiza o trabalho de inclusão de pessoas com 
deficiência (PCD) há anos nos setores da indústria. Neste projeto 
transferiu vários conhecimentos ao Sest Senat para atender ao 
transporte rodoviário. Todas as atividades inseridas no projeto 
foram desenvolvidas por técnicos das duas instituições.
Para um melhor levantamento de necessidades, o Sindicamp 
indicou cinco empresas que realizam serviços diversos como 
transferência de carga completa, distribuição fracionada e 
transporte de carga seca, carga a granel e de produtos perigosos.
Participaram do projeto e levantamento de dados a IC 
Transportes Ltda (Unidade Sumaré); Jade Transportes Ltda 
(Unidade Campinas); Mosca Logística Ltda (Unidade Campinas); 
Transportadora Americana Ltda (Unidade de Campinas) e 
Transportadora Capivari Ltda (Unidade Campinas).
O desenvolvimento do projeto seguiu um cronograma de doze 
meses de trabalho dividido em algumas fases. Para dar uma 
maior amplitude ao trabalho participaram de todas as fases do 
projeto uma equipe multidisciplinar composta por profissionais 
de gestão, fisioterapeuta, psicólogo, técnico de segurança do 
trabalho, pedagogo e terapeuta ocupacional. 
A primeira fase envolveu a elaboração do pré-projeto de 
cada empresa para atender suas necessidades. Nesta fase 
foram levantadas informações específicas de cada empresa 

e traçadas novas ações.  
Na fase de sensibilização de funcionários para o trabalho 
com PCD, os colaboradores participaram de atividades de 
treinamento e receberam informações de forma lúdica de 
como se relacionar no dia a dia de trabalho com os novos 
integrantes da equipe.
Na fase de levantamento de postos de trabalho e acessibilidade 
setorial nas empresas foram analisados as funções, identificando-
se que tipo de deficiência cada posto de trabalho pode receber. 
Além disso, todos os setores das empresas também foram 
avaliados para verificação de possíveis necessidades de 
adequações, considerando a acessibilidade das pessoas.
Outro ponto primordial foi o levantamento espacial da população 
de PCD. O objetivo foi identificar a localização das pessoas 
com deficiência com potencial para o mercado de trabalho. A 
identificação das pessoas com deficiência se concentraram 
em regiões definidas. Com base na localização das cinco 
transportadoras participantes do projeto e a área geográfica 
definiu-se que o estudo englobaria as cidades de Campinas 
(região oeste), Hortolândia e Sumaré. Os contatos foram 
mantidos com órgãos públicos municipais e estaduais, ONGs, 
entidades assistenciais, escolas da rede pública e particular, 
além de outras instituições.

A inclusão de pessoas com deficiência (PCD) está prevista 
na Lei 8.213/91 e nos Decretos 3.298/99 e 5.296/04. 
A legislação determina que as empresas com 100 ou mais 
empregados são obrigadas a preencher de 2% a 5% dos seus 
cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras 

de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:
I -  até 200 empregados..............................2%;
II - de 201 a 500........................................3%;
III - de 501 a 1.000....................................4%; 
IV - de 1.001 em diante. .............................5%

FETCESP em Destaque | Serviço

lEgiSlAção

ETAPAS Do ProjETo

Flávio Benatti, presidente da FETCESP: pessoal qualificado para orientar as empresas
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TALog 
A TALog inaugurou mais um Centro de Distribuição no 
País: em Hortolândia, interior de São Paulo. O novo CD da 
empresa tem 20 mil metros quadrados de área total, além 
de 1.500 metros quadrados em mezanino, 18 mil posições 
paletes e 40 docas niveladoras. O lugar, com estrutura 
adequada para abrigar cargas de diferentes perfis, tem 
12 metros de pé direito e sistema eclusa. “A TALog está 
intensificando sua presença e rede de serviços nas regiões 
Sul e Sudeste. Para melhor suportar nossa operação, os 
investimentos em estrutura, tecnologia e capital humano já 
contabiliza cerca de 5 milhões de reais neste ano”, enfatiza 
Marcel Favoretto, diretor da TALog. A empresa contabiliza 10 
Centros de Distribuição, instalados nos principais corredores 
logísticos do País - Recife (PE), Salvador (BA), Fortaleza 
(CE), Vitória (ES), Porto Alegre (RS) e, Campinas, Cajamar, 
São Paulo Capital e Hortolândia em São Paulo. 

Femsa Logística
A Femsa Logística, do México, que produz e distribui marcas 
da The Coca-Cola Company incorporou o Expresso Jundiaí, 
em setembro. A empresa adquirida foi fundada em 1959 e 
tem frota de 500 caminhões entre próprios e terceirizados. 
Atende diariamente cerca de 3,9 mil cidades em 558 rotas 
de distribuição e transferência.

ID Logistics
O grupo ID Logistics registrou no segundo trimestre deste 
ano um volume de negócios no valor de 160,6 milhões de 
euro. Um aumento de 20,6%, em bases comparáveis em 
relação ao segundo trimestre de 2012. De acordo com 
Eric Hemar, chairman e CEO do grupo ID Logistics, o 
desempenho no primeiro semestre de 2013 confirma a 
tendência de crescimento detectada no começo deste ano. 
Na França, a ID Logistics está superando o desempenho 
do setor, apresentando uma taxa de crescimento orgânico 
de 7,8%, durante o primeiro semestre deste ano, disse. 
Hemar ainda informa que, internacionalmente, a aceleração 
no segundo trimestre alcançou quase 40% de crescimento, 
em bases comparáveis, e mais de 30% no primeiro semestre 
incluindo os efeitos cambiais. Este forte crescimento 
orgânico é resultado da nossa estratégia de expandir a 
carteira de clientes e ampliar a nossa presença em novos 
países, finalizou.

Coopercarga
A Coopercarga acaba de fechar uma parceria com a Unilever, 
multinacional anglo-holandesa, líder em vendas de bens de 
consumo em vários países do mundo. A operação, que já 
teve início no começo de agosto, envolve o transporte de 
sorvetes da marca Kibon, da fábrica paulista de Taboão 
da Serra (SP) com destino ao CDD Pavuna e no armazém 
de Volta Redonda (RJ). Para a realização do transporte a 

Coopercarga utiliza conjuntos com capacidade de 30 pallets, 
com rígido controle de temperatura, que estão operando 
com viagens diárias.

Veloce
A Veloce Logística completou quatro anos de atividades em 
agosto com crescimento no faturamento de 67% desde a 
sua fundação (de R$ 130 milhões em 2009 para R$ 217 
milhões em 2012). O número de empregados aumentou de 
275 para mais de 800. O volume transportado subiu 27,8% 
entre 2010 e 2012, enquanto as emissões de gases de 
efeito estufa, por quilometragem x metro cúbico de carga, 
diminuíram em 8,9% no mesmo período. “Na prática, 
estamos aumentando nossas operações de transporte e 
poluindo relativamente cada vez menos”, ressalta Paulo 
Guedes, presidente da Veloce Logística. A empresa emitiu 
61,1 mil toneladas de gás carbônico equivalente (tCO2e) em 
2012 contra 52,5 mil toneladas em 2010. Esse inventário 
foi registrado no Programa Brasileiro GHG Protocol, 
metodologia mais utilizada no mundo para medição de 
emissões de poluentes.

Mercedes-Benz
A Mercedes-Benz, com o lançamento dos modelos Atego 
2430 6x2 e Atego 1729 coletor de lixo, amplia ainda mais 
seu já abrangente portfólio de caminhões semipesados. A 
marca também confirma seu compromisso de oferecer a 
mais completa solução para os transportadores brasileiros, 
composta pelo veículo certo para todo tipo de necessidade, 
e por um vasto pacote de produtos e serviços de pós-
vendas. Assim, expande a oferta de configurações, com 
versatilidade para atender plenamente aos clientes que 
atuam na distribuição e prestação de serviços em áreas 
urbanas, bem como no transporte de cargas em médias 
e longas distâncias rodoviárias. Os dois novos caminhões 
Atego são atrações da Mercedes-Benz na Fenatran – 19º 
Salão Internacional do Transporte. Maior feira do setor no 
Brasil e na América Latina, o evento será realizado, entre 
os dias 28 de outubro e 1º de novembro, no Parque de 
Exposições do Anhembi, em São Paulo.

Ford
A Ford iniciou a implantação de um novo padrão de identidade 
global em sua rede de distribuidores exclusivos de caminhões 
no Brasil. O primeiro distribuidor a adotar o novo visual, 
conhecido como "Trustmark", foi a Sancar Caminhões, 
de Ubá, MG. O objetivo é modernizar a arquitetura das 
revendas, em sintonia com o momento de ampliação e 
renovação da linha de produtos e serviços da marca. Além 
da Sancar, outros três distribuidores Ford vão inaugurar 
instalações com a nova identidade este ano: a Navesa, de 
Itumbiara, GO, a Green Caminhões, de Boa Vista, RR, e a 
Báltico, de Araraquara, SP.
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Dentro da programação alusiva a Semana de Combate ao Uso 
de Drogas Álcool nas Estradas, a Unidade Vila Jaguara destaca o 
sucesso da peça teatral Engano. Criada, dirigida e encenada pelo 
ator e diretor Paulo Moraes, com a participação especial da atriz 
Evelyn Erika. A peça, apresentada nos dias 25 e 27 de agosto, 
foi prestigiada por 249 pessoas que tiveram momentos para 
reflexão e emoção. O foco da peça foi a degradação das relações 
familiares em consequência do uso de álcool e drogas, por um 
caminhoneiro que se vê perdido e sem rumo e acaba por pedir 
ajuda a sua mãe. Os comentários foram diversos. Algumas pessoas 
falaram que nunca tinham ido ao teatro e se maravilharam com 
a oportunidade. Outras pessoas comentaram que o personagem 
tratava de situações vivenciadas em suas famílias. 

No final dos meses de julho e agosto, o Sest Senat Vila Jaguara 
iniciou turmas do Programa Via Rápida nos cursos de Assistente 
Administrativo em Transporte, Logística Básica, Capacitação 
Motorista de Passageiros e Capacitação Motorista de Cargas. 
No Programa foram matriculadas 300 pessoas. Nesta parceria, 
o aluno recebe o material didático e caso esteja desempregado e 
sem receber seguro desemprego ou benéfico previdenciário, tem 
direito à bolsa mensal de R$ 210,00 e auxílio transporte de R$ 
150,00 e auxílio lanche de R$ 100,00, conforme a carga horária. 
No último dia 6 de setembro a Unidade realizou a formatura de 
40 alunos do curso de Assistente Administrativo em Transporte. 
Neste programa a unidade deverá atender mais de 600 alunos 
até o final do ano.

Unidade Vila Jaguara | SEST SENAT

PEçA TEATrAl ABorDA o CoMBATE Ao USo DE DrogAS E álCool

UNiDADE CAPACiTA ProFiSSioNAiS EM PArCEriA CoM o ProgrAMA 
ViA ráPiDA

• Arrumação e Conferência de Carga (24h): 
a combinar.
• Operador de Empilhadeira (24h): 20, 26 
e 27/10. 
• Formação de Condutores de Veículos 
de Passageiros: final de semana - 26/10 
a 17/11.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (50h): final semana 
– 6/10 a 27/10
• Programa Olho Vivo na Estrada - Abiquim 
(6h): a combinar. 
• Formação de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos - Mopp (50h): semanal 
- 17 a 15/10. Final de semana – 19/10 a 
10/11.
• Condução Segura e Econômica (16h): 

a combinar.
• Reciclagem de Condutores de Veículo 
de Produtos Perigosos - Mopp (16h): a 
combinar
• Matemática Financeira (24h): a combinar.
• Atende – Van (8h): 20/10.
• Capacitação para Motoristas de Táxi (32h): 
13 a 26/10. 
• 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): 9 a 16/11. 
• 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 – oUTUbro/2013

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

Aluna recebe certificado de conclusão do curso

Peça teatral emocionou provocou reflexões

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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