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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.

A força jovem no TRC paulista em sintonia com as lideranças
A força e garra dos jovens empresários e executivos do 
transporte rodoviário de cargas, cada vez mais, se unem 
a determinação e experiências das lideranças do setor 
no estado de São Paulo. Estou me referindo a ampliação 
da atuação da Comjovem no âmbito da FETCESP que 
se mostra totalmente alinhada e envolvida com os novos 
tempos no setor. 
Este fato constatamos durante o I Encontro Regional da 
Comjovem São Paulo, realizado em meados de agosto na 
cidade de São Roque. Na ocasião foram criados núcleos 
nos sindicatos de Araraquara (Setcar), Bauru (Sindbru), 
Porto Ferreira (Sindecar) e Sorocaba (Setcarso). Estes 
núcleos se aliam aos já consolidados nos sindicatos ABC 
(Setrans) Campinas (Sindicamp), Litoral Paulista (Sindisan) 
de São Paulo (Setcesp), São José do Rio Preto (Setcarp) 
e Vale do Paraíba (Sindivapa). Portanto, contamos com 
dez núcleos para fortalecer a atuação das entidades. 
Aliás, como todos sabem, sou um entusiasta com essa 
nova equipe que se forma em todas as regiões do país. 
Tenho a opinião de que este alinhamento no setor 
chega em excelente momento para contribuir com os 
novos tempos da nossa atividade. Estou me referindo 
a adequação à legislação que rege o setor, com a lei 
11.442/2007, que disciplina a atividade de transporte, 

e a lei 12.619/2012, que regulamenta a profissão de 
motoristas, entre outras.  
Vivemos momentos de mudanças nos sistemas logísticos 
e que requer bastante empenho dos empresários e 
determinação das lideranças para buscar as adequações 
necessários no âmbito do executivo e legislativo regional 
e nacional.  
Por isso, a importância do envolvimento dos jovens 
para consolidar as nossas posições e buscar avanços 
contínuos para fortalecer as entidades sindicais e as 
empresas do transporte rodoviário de cargas.  
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Operador de Empilhadeira (24h): 20 a 28/9 (sábado e domingo), das 
8h às 17h.
Curso Especial de Treinamento e Orientação para Motorista de Táxi 
(32): 16 a 19/9 (terça a sexta-feira), das 8h às 17h; de 20 a 28/9 (sába-
dos e domingos), das 8h às 17h; de 15 a 24/9 (segunda a sexta-feira), 
das 18h às 22h.
Mobilidade Reduzida (16h): 27 e 28/9 (sábado e domingo), das 8h às 
17h.
Motorista Batedor (50h): 22 a 26/9 (segunda a sexta-feira), das 8h às 
18h. 
Motorista Munck (16h): 13, 20 e 21/9 (sábado e domingo), das 8h às 
17h.
Cursos rápidos para empresas: Direção Defensiva, Direção 
Econômica, Primeiros Socorros, Legislação de Trânsito, Meio Ambiente 
e Cidadania, Mecânica Básica, Logística, Atendimento Clientes, Vendas 
e outros (4h): in company.  Gratuitos para empresas credenciadas ao 
Sest Senat.
Especializado Motofretista (30h): de 17 a 24/9 (segunda a sexta-feira), 
das 13h às 17h50.
Movimentação de Transporte de Produtos Perigosos – Mopp (50h): 
dias 13, 20,21, 27 e 28/9 (sábados e domingos), das 7h40 às 18h; de 
22 a 29/9 (segunda a sexta-feira), das 8h às 17h30.
Transporte de Emergência (50h): 13, 20, 21, 27 e 28/9 (sábados e 

Programação de cursos - Setembro 2014

Informações e inscrições: telefone (11) 2207-8840 ou e-mail  
cursosnovomundo@sestsenat.org.br
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Adesão de empresas ao projeto habilitação profissional

Curso de logística ministrado nas escolas estaduais

Show Comemorativo de 20 anos do Sest Senat

O projeto Habilitação Profissional para o Transporte - 
Inserção de Novos Motoristas - recebeu a inscrição de 
mais de 92 mil pessoas. O projeto é uma das estratégias 
do Sest Senat para suprir a falta de profissionais para o 
mercado de trabalho do setor transportador. O projeto 
oferecerá, gratuitamente, a mudança de categoria da 
CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e curso de 
formação profissional. O projeto que está na fase de 
adesão das empresas, possibilita aqueles que têm a 
CNH categoria B obter a C, e condutores que já têm 
a C poderão participar para obter a categoria D ou E. 
Todos os procedimentos necessários são custeados pelo 
projeto, e o treinamento prevê a utilização de ferramentas 
de direção de última geração para qualificação dos novos 
motoristas. Com a adesão a empresa poderá selecionar 
os motoristas cadastrados que receberão todos os 
benefícios do projeto. Mais informações para adesão 

ao projeto podem ser obtidas com a coordenadora da 
Unidade Parque Novo Mundo, Maria Inês, pelo e-mail 
ines@sestsenat.org.br. 

O Sest Senat Parque Novo Mundo começou a ministrar, 
em agosto, os cursos de Logística Básica do Programa 
Via Rápida Empregos nas Escolas Estaduais na cidade 

de São Paulo. O treinamento de 100 horas é oferecido aos 
alunos do Ensino Médio, maiores de 16 anos. As aulas, 
de quatro horas, são ministradas duas vezes por semana.

Para comemorar 20 anos de Sest Senat será realizado 
no próximo dia 24 de setembro, às  19  horas,  na Praça 
Orobó, em Guarulhos/SP, um show  com  as  duplas  
Cesar  Menotti  e  Fabiano  e  Alan  e  Alex. As Unidades 
Vila  Jaguara,  Parque  Novo  Mundo  e  Guarulhos 
organizam o evento.

O objetivo do show é ampliar a divulgação dos serviços 
e produtos oferecidos pelo Sest Senat, além de estreitar 
o relacionamento com os setores ligados ao transporte 
como empresas e órgãos públicos, clientes em potenciais, 
empresas e novos apoiadores  e parceiros.
Mais informações nas Unidades de São Paulo/SP.

domingos), das 7h40 às 18h.
Transporte Escolar (50h): 13, 20, 21, 27 e 28/9 (sábados e domin-
gos), das 7h40 às 18h.
Transporte Coletivo de Passageiros (50h): 13, 20, 21, 27 e 28/9 
(sábados e domingos), das 7h40 às 18h; de 15 a 22/9 (segunda a 
sexta-feira), das 8h às 17h30. 
Atualização de Escolar (16h): 8 a 11/9 (segunda a quinta-feira), das 
8h às 11h40.
Atualização de Emergência (16h): 8 a 11/9 (segunda a quinta-feira), 
das 8h às 11h40.
Atualização Mopp (16h): 10 e 11/9 (quarta e quinta-feira), das 8h às 
16h20; dias 6 e 7/9 (sábado e domingo), das 8h às 16h20.
Atualização Transporte Coletivo de Passageiros (16h): 27 e 28/9 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20; dias 15 e 16/9 (segunda e 
terça-feira), das 8h às 16h20. 
Palestras: Medos e fobias / Direitos humanos nas estradas / Os 
perigos da internet / Bem-estar social / Novas tecnologias no setor 
do transporte / Empreendedorismo no setor de transporte / Manuten-
ção preventiva de pneus /Cuidados para o motofretista. Consultar a 
Unidade.

Arquivo

Preparação de motoristas para o mercado transportador
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Com o tema Aspectos Polêmicos nas Relações de 
Trabalho no Transporte Rodoviário de Cargas foi realizado 
o 2º Seminário Trabalhista do TRC, no último dia 7 de 
agosto, na sede da FETCESP e do Sindicato de São Paulo 
(Setcesp). Promovido pela Escola Judicial do Tribunal 
Regional do Trabalho (Ejud) da 2ª Região e a Comissão 
de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho o 
evento reuniu juízes, empresários e advogados.
Na abertura do evento, o presidente da FETCESP, 
Flávio Benatti, falou da necessidade das empresas 
ter segurança jurídica e da tramitação no Congresso 
Nacional de projeto que altera a lei do motorista. “A lei 
12.619/2012 precisa de aperfeiçoamento para atender 
todos os envolvidos, inclusive o judiciário”, comentou. 
O diretor da Ejud 2 Carlos Roberto Husek, falou da 
importância da realização do Seminário. O presidente 
do Sindicato de São Paulo (Setcesp), Manoel Sousa 
Lima Júnior, destacou o debate dos temas dos painéis: 
Flexibilização de Direitos em Negociação Coletiva, 
Jornada de Trabalho no Transporte Rodoviário de Cargas 
e Toxicologia e Alcoolismo nas Relações de Trabalho. 
A desembargadora Silvia Devonald disse que “o poder 
judiciário não é mais o local onde o juiz ficava sentado, 
apenas julgando processos; hoje em dia, os juízes 
querem conhecer a realidade, ter contato direto com 

Seminário Trabalhista do Transporte Rodoviário de Cargas

FETCESP em Destaque | Evento

ela, e assim, decidir com mais conhecimento”.

Painéis
Dentre os palestrantes e debatedores, estavam o 
ministro Pedro Paulo Teixeira Manus e o desembargador 
Décio Sebastião Daidone (ambos aposentados), o 
desembargador Francisco Ferreira Jorge Neto, os 
magistrados Thereza Christina Nahas e Rodrigo Garcia 
Schwarz, além de outros especialistas, como a psicóloga 
e psicanalista Kátia Silvana Pirolli.
O ministro aposentado Pedro Manus abordou o tema 
Flexibilização de Direitos em Negociação Coletiva. “É 
preciso flexibilizar para melhor atender aos interesses, 
é uma resistência infundada (a isso) é um desserviço”, 
disse. 
O desembargador Francisco Ferreira Jorge Neto falou 
da Jornada de Trabalho no Transporte Rodoviário de 
Cargas. Ele enumerou e contextualizou algumas das 
leis, súmulas e jurisprudências aplicadas à jornada de 
trabalho, com ênfase à Lei 12.619/2012.
No terceiro painel, a psicóloga Kátia Pirolli deu um parecer 
técnico sobre o alcoolismo e a toxicologia, chamadas 
de adicções – apesar de serem consideradas doenças 
pela medicina, a psicanalise entende ser sintomas de 
uma doença maior.

D
ivulgação Setcesp

D
ivulgação Setcesp

Flávio Benatti, presidente da FETCESP, Manoel Sousa Lima Júnior, presidente do Setcesp, e a desembargadora Silvia Devonald.

Juízes, empresários, advogados e liderança do setor no seminário trabalhista
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Com sucesso a FETCESP realizou o I Encontro Regional 
da Comissão de Jovens Empresários e Executivos do 
Transporte de Carga no Estado de São Paulo, nos dias 
14 a 17 de agosto, em São Roque/SP.  Além de debates 
sobre ações para valorizar a imagem do setor e para a 
segurança no trânsito foram realizadas palestras sobre 
o Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de 
Cargas e Liderança Empreendedora.
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, destacou a 
importância do envolvimento dos jovens nas entidades 
do setor. “Realizamos o encontro regional para fomentar 
o debate de questões de interesse das empresas de 
transporte. Acreditamos que a Comjovem hoje passa 
a exercer relevante participação para consolidar as 
mudanças na atividade de transporte rodoviário de 
cargas com a aplicação de novas legislações”. 
No evento foram criados Núcleos da Comjovem nos 
sindicatos de Araraquara (Setcar), Bauru (Sindbru), Porto 
Ferreira (Sindecar) e Sorocaba (Setcarso). Estes núcleos 
se juntam aos já formados nos sindicatos ABC (Setrans) 
Campinas (Sindicamp), Litoral Paulista (Sindisan) de São 
Paulo (Setcesp), São José do Rio Preto (Setcarp) e Vale 

R
ealce

Flávio Benatti, presidente da FETCESP

do Paraíba (Sindivapa).
O evento contou com o apoio da Confederação Nacional 
do Transporte (CNT), Sest Senat, Comjovem Nacional 
e NTC&Logística e o patrocínio da Ford, MAN, Scania 
e Zatix.

Propostas
A coordenadora nacional da Comjovem, Ana Carolina 
Ferreira Jarrouge, destacou que a intenção de discutir 
sobre a imagem do setor através do Sest Senat e sobre 
segurança no trânsito alcançou o objetivo desejado. 
“Se nos dedicarmos intensamente e implantarmos de 
fato ações preventivas e melhorias para segurança no 
trânsito no âmbito do TRC, teremos como consequência 
a melhora da imagem do transportador de cargas”, 
destacou.
Os integrantes da Comjovem conheceram dois projetos 
sobre segurança no trânsito; Um de Porto Alegre 
- Transportadora da Vida - e outro de Campinas - 
Transporte Consciente. “Os dois mostraram que há 
como fazer, basta ter vontade e contar com o apoio 
das pessoas e das entidades envolvidas. A vantagem 

FETCESP realiza primeiro encontro regional Comjovem



7  

para o transportador ao ser preventivo em matéria de 
segurança no trânsito, além da melhora da imagem, 
pode ser percebida na diminuição dos custos advindos 
do acidentes e com seguro e, ainda, também pode se 
tornar uma vantagem competitiva”, observou.

Palestras
O superintendente de serviços de transporte rodoviário 
e multimodal de cargas da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT), Marcelo Prado, falou 
sobre o Recadastramento do Registro Nacional dos 
Transportadores de Cargas (RNTRC). Prado comentou 
a legislação e dados do setor sobre frota, empresas e 
autônomos. O futuro do RNTRC também foi apresentado 
por Prado. “A nova proposta é a identificação dos veículos 
por frequência (TAG R FID)”. Para este projeto, ele informou 
que são esperados os seguintes resultados: informações 
gerais (censo); movimentação de cargas nas rodovias; 
origem e destino das viagens realizadas e dados dos 
fretes. Para o transporte ele apontou como benefícios 
menor tempo no pedágio e na fiscalização; comprovação 
formal de renda e prioridade no agendamento portuário 
entre outros. Para implantar o novo sistema, Prado 

R
ealce

R
ealce

Ana Carolina Ferreira Jarrouge, coordenadora nacional da Comjovem

Mário Donadio, professor da Fundação Dom Cabral, abordou a 
Liderança Empreendedora 

Marcelo Prado, superintendente de serviços de transporte rodoviário 
e multimodal der cargas da ANTT, falou do RNTRC

esclareceu que a ANTT trabalha em quatro frentes de 
trabalho: regulação e transporte; tecnologia; institucional 
e jurídica. O início do recadastramento está previsto para 
janeiro de 2015.
Liderança Empreendedora foi o tema da palestra do 

FETCESP em Destaque | Evento
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Jovens executivos, diretores e lideranças do setor no Encontro Regional 

professor da Fundação Dom Cabral, Mário Donadio. 
Ele falou das grandes crises na gestão das empresas; o 
sistema complexo de técnicas e pessoas nas organizações 
e das competências emocionais para a excelência 
de um líder. O professor classificou em três tipos as 
competências dos executivos. As técnicas envolvem o 
conhecimento do negócio, processos industriais, finanças, 
administrativas e visão estratégica. As competências 
emocionais envolvem trabalhar em equipe, liderar 
mudanças e ter iniciativas. As competências cognitivas 
são raciocínio analítico e as habilidades lógicas.  Donadio 
destacou que as competências essências de um líder 
são o relacionamento intrapessoal (autoconhecimento, 
autocontrole e persistência) e interpessoal (empatia e 
habilidade social). 

Participação
Participaram do Encontro integrantes da Comjovem 
Nacional e dos núcleos de São Paulo, diretores de 

entidades do setor e lideranças sindicais como os 
presidentes da NTC&Logistica, José Hélio Fernandes; 
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 Sindetrap 
(Sindicato de Piracicaba), Salvador José Cassano; do 
Sindecar (Sindicato de Porto Ferreira), André Juliani; 
do Setcapp (Sindicato de Presidente Prudente), Antonio 
Carlos Fernandes; do 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; e do Sindivapa 
(Sindicato do Vale do Paraíba), Laércio Lourenço, e o 
vice-presidente do Sindisan (Litoral Paulista), Vicente 
Aparicio Y Moncho.

Alguns integrantes da Comjovem Nacional e dos núcleos em São Paulo

R
ealce

R
ealce
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Veículos para atendimentos nas empresas de transporte no estado de 
São Paulo

FETCESP em Destaque | Meio ambiente

Os números demonstram a relevância do Programa criado 
em 2007, com o objetivo de promover o engajamento de 
transportadores, caminhoneiros autônomos, taxistas e 
sociedade em ações de conservação do meio ambiente 
e reduzir as emissões de poluentes causadas pela 
atividade transportadora. 
Um dos principais eixos da iniciativa é o Projeto Redução 
da Emissão de Poluentes pelos Veículos, realizado em 
parceria com as Federações de Transporte de cada 
região. Por meio dele, são realizadas avaliações 
ambientais em veículos de profissionais autônomos e 
na frota de transportadoras. 
No trabalho, os técnicos do Despoluir verificam, com 
base em normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama), se a opacidade da fumaça emitida está de 
acordo com padrões estabelecidos. Em caso positivo, é 
emitido um selo do Despoluir, que atesta a regularidade. 
Do contrário, as equipes indicam a manutenção 
necessária para a correção do problema e o veículo é 
posteriormente reavaliado. 
Com as orientações e avaliações periódicas, em sete 
anos, a média de aprovação aumentou de 82,04% para 
88,87%.

Dados
Desde 2007, o total de unidades de atendimento saltou 
de 54 para 82. Cada unidade é composta de carro para 
deslocamento nos atendimentos, opacímetro, tacômetro 
e computador portátil. Até o final de 2014, serão 100 
unidades em operação. Estão envolvidas 21 federações 
no Projeto de Redução da Emissão de Poluentes pelos 
Veículos. A previsão é que sejam 27 até o final do ano. 
Ao todo, 11.014 empresas e 12.678 transportadores 
autônomos estão cadastrados no Programa em todo 
o país. 
A execução de outros projetos ligados ao Despoluir tem 
fortalecido a representatividade e a participação do setor 
de transportes nos debates e definições de políticas 
públicas sustentáveis. Isso tem ocorrido por meio da 
atuação junto ao governo federal, meio acadêmico, 
câmaras técnicas, fóruns e grupos de trabalho voltados 
à gestão ambiental. 
A responsabilidade do setor com o meio ambiente é 
reforçada, ainda, por meio da capacitação de milhares 
de caminhoneiros autônomos, taxistas e trabalhadores 
do setor de transporte por meio do Sest Senat e das 
Federações. 

O Despoluir – Programa Ambiental do Transporte - completa sete anos de atividades com o registro de 
mais de 1,1 milhão avaliações ambientais realizadas para mais de 23 mil transportadores, informa a 
Confederação Nacional do Transporte (CNT) e o Sest Senat.

Novos projetos 
O Despoluir está permanentemente sendo aperfeiçoado. 
Atualmente, um dos objetivos é incrementar os 
gerenciamentos nacional e regional dos dados e 
informações do Projeto de Redução da Emissão 
de Poluentes pelos Veículos. Por isso, está em 
desenvolvimento um novo sistema de informações do 
Programa, mais robusto e completo, já em fase final de 
adequação. 
Uma das metas é ampliar os atendimentos do Programa, 
as parcerias estratégicas, a conscientização e a 
capacitação dos transportadores e usuários do transporte 
para que atuem como agentes multiplicadores de boas 
práticas. 
No centro das ações devem permanecer temas como 
eficiência energética, sustentabilidade, inovação, 
mobilidade, tecnologia, renovação de frota e poluição 
atmosférica, entre outros. 

Atendimento em São Paulo
No transporte rodoviário de cargas do Estado de São 
Paulo, a FETCESP coordena o Projeto Redução da 
Emissão de Poluentes pelos Veículos. O atendimento 
nas empresas é feito por técnicos e cinco unidades 
móveis sediadas na Federação e nos Sindicatos do ABC 
(Setrans), Campinas (Sindicamp), Sorocaba (Setcarso) 
e São José do Rio Preto (Setcarp). Mais informações 
sobre o Projeto em São Paulo através do telefone (11) 
2632-1022 e-mails tecnico@fetcesp.com.br e despoluir@
fetcesp.com.br.  
Mais detalhes sobre o Despoluir estão no site do programa 
www.cntdespoluir.org.br. 
Com informações da Agência CNT de Notícias.

Programa Despoluir atende mais de 23 mil transportadores
Arquivo
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Com sucesso de publico e crítica a Unidade Vila Jaguara 
lançou no último dia 2 de agosto o Espaço Cultural 
Sest Senat, uma nova opção de cultura na região da 
zona oeste da cidade de São Paulo. O lançamento 
para o mercado, como uma excelente opção cultural e 
artística, pretende atender ao grande público e também 
privilegiar os trabalhadores do transporte, assim como 
seus dependentes, a comunidade carente da região 
e os alunos da rede pública, que serão favorecidos 
com promoções e descontos. O espetáculo de estreia 
foi a peça A Fofoca Mora ao Lado, já em sua quinta 
temporada. Um monólogo cômico que mistura música, 
texto e improviso, em um roteiro que mescla momentos 
de imaginação, fantasia e realidade. A personagem 
Abigail, livremente inspirada em grandes nomes da 
comédia brasileira (Dercy Gonçalves, Maria Teresa Fróes 
e Violeta Ferraz), traz um humor que passeia por temas 

corriqueiros, insinuações maliciosas e histórias sórdidas. 
Elementos do teatro de revista e da comédia de costumes 
são inseridos através de seu intérprete, Paulo Moraes, 
que extrai comicidade de fatos vividos por essa senhora 
de meia idade e seus vizinhos imaginários. A inauguração 
contou com amplo destaque da mídia, principalmente 
pelas empresas Globo.com, UOL, Veja São Paulo, Guia 
da Folha e Mais teatro. A jornalista Fabiana Seragusa, 
da Folha de São Paulo, destacou: “O teatro é muito bom, 
confortável e oferece boa visibilidade do palco, de todas 
as fileiras. A peça A Fofoca Mora do Lado, escolhida 
para estrear o espaço, caiu no gosto do público, que se 
divertiu com as cenas cômicas interpretadas pelo ótimo 
Paulo Moraes”. A peça foi apresentada no mes de agosto. 
No dia 6 de setembro estreia a peça O Santo Cupido, 
uma comédia de costumes que ficará em cartaz até o 
dia 15 de novembro.

Unidade Vila Jaguara lança Espaço Cultural Sest Senat

Atende – Van (8h): dia 13/9 (sábado).
Capacitação para Motoristas de Táxi (32h): dias 20,  
21, 27 e 28/9 (final de semana).
Curso Especializado para Motofrete (30h): dias 1, 2, 
3, 8. 9 e 10/9 (noturno).
Formação de Condutores de Cargas Indivisíveis 
(50h): consultar data.
Formação de Condutores de Veículo de Emergência 
(50h): dias 13, 14, 20, 21, 27 e 28/9 (finais de semana). 
Formação de Condutores de Veículo de Produtos 
Perigosos - Mopp (50h): 5, 8, 9, 10, 11 e 12/9 (semanal 
– integral); dias 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29 
e 30/9 (noturno).
Formação de Condutores de Veículo de Transporte 

de Escolares (50h): consultar data.
Formação de Condutores de Veículos de Passageiros 
(50h): 15, 16, 17, 18, 19 e 22/9 (semanal - integral); dias 
11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30/9 e 1/10 (noturno). 
Formação para Operador de Empilhadeira (24h): dias 
1, 2 e 3/9 (semanal - integral).
Reciclagem de Condutores de Veículo de Produtos 
Perigosos - Mopp (16h): dias 13 e 20/9 (final de semana).
Reciclagem de Condutores de Veículo de Emergência 
(16h): dias 13 e 14/9 (integral).
Reciclagem de Condutores de Veículo de Transporte 
de Passageiros (16h): dias 15,15,17 e 18/9 (manhã).

Programação de cursos - Agosto 2014

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

FETCESP em Destaque | SEST SENAT
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Peça A Fofoca Mora do Lado na inauguração do Espaço Cultural Sest Senat

D
ivulgação

Participe do Programa
Ambiental do Transporte

Serviços

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

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

rodoviário de cargas

 Aferição veicular com o aparelho opacímetro

Selo Despoluir para os veículos aprovados 

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

Segurança, Saúde, Meio Ambiente
e Qualidade (Sassmaq)

Coordenação Nacional
CNT (Confederação Nacional do Transporte) 

SEST SENAT

Despoluir no TRC em São Paulo
Coordenação: FETCESP
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