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A minha reflexão é que dinheiro e economia não têm partido. 

Todos os empresários sabem que sempre haverá investidor para 

os empreendimentos que oferecem retorno e com o menor risco 

possível. O Brasil, apesar de algumas situações, é um país que 

continua oferecendo um campo enorme para aplicação de recursos. 

O mercado estrangeiro continua atento, inclusive observamos que 

os investimentos nunca pararam e acreditamos que devem retomar 

a melhores patamares para dinamizar a nossa economia. Por outro 

lado temos um mercado interno muito pujante de consumidores. 

Observamos algumas mudanças importantes no governo federal 

que sinalizam para uma maior aproximação com o empresariado e 

suas demandas. Digo isto com base no atendimento dos setores 

produtivos para a continuidade da desoneração da folha de 

pagamento. O transporte rodoviário de cargas também recebe 

tal benefício, agora de forma permanente. 

Outro ponto que merece destaque são os estudos para adoção de 

uma política de renovação da frota de caminhões. Acreditamos ainda 

que a questão da terceirização caminha para um entendimento que 

trará ganhos ao mercado. A maior expectativa é que, em breve, 

sejam definidas regras oferecendo segurança jurídica. 

O momento é de pensar que a reengenharia nas empresas deve 

ser perene, sendo imprescindível melhorar todos processos de  

racionalização. Para isto podemos contar com modernas tecnologias 

para reduzir custos nas operações e gestão das transportadoras. 

Afinal, o empresário de transporte já demonstrou, em outros 

momentos, sua capacidade de superação e agora não será diferente. 

Portanto, continuo sendo um otimista porque acredito no potencial 

do Brasil.

O momento é ideal para carregar as esperanças, reabastecer as 

energias positivas e traçar rotas rumo ao sucesso. Desejamos que 

em 2015, a esperança se renove, para que juntos alcancemos 

nossos objetivos.

SETRANS/ABC - Sindicato das Empresas de s 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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Flávio Benatti, presidente da FETCESP

Momento para carregar as esperanças e traçar rotas 
rumo ao sucesso
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Operador de Empilhadeira (24h): 17, 18, 24 e 31/1 

(sábado e domingo), das 8h às 17h.

Curso Especial de Treinamento e Orientação para 

Motorista de Táxi (32): 10 e 11, 17 e 18/1 (terça a 

sexta), das 8h às 17h; dias 27, 28, 29 e 30/1 (sábados e 

domingos), das 8h às 17h.

Motorista Batedor (50h): 19 a 23/1 (segunda a sexta), 

das 8h às 18h. 

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): 12 a 16 e 19/1 

(segunda a sexta), das 13h às 17h50.

Movimentação de Transporte de Produtos 

Perigosos - Mopp (50h): 10, 11, 17, 18, 24 e 31/1 

(sábados e domingos), das 8h às 17h30; de 19 a 26/1 

(segunda a sexta), das 8h às 17h30. 

Transporte Escolar (50h): 10, 11, 17, 18, 24 e 31/1 

(sábados e domingos), das 8h às 17h30. 

Transporte Coletivo de Passageiros (50h): 12 a19/1 

(segunda a sexta), das 8h às 17h30. 

Atualização Mopp (16h): 15 e 16/1 (sábado e 

domingo), das 8h às 16h20.

Atualização Transporte Coletivo de Passageiros 

(16h): 8 e 9 (segunda e terça) 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 / Manutenção 

preventiva de pneus /Cuidados para o motofretista. 

Consultar a Unidade.

Programação de cursos - Janeiro de 2015

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

Cursos gratuitos na área de segurança

Atividades de promoção social e saúde

Antecipar curso Atualização MOPP

A Unidade Parque Novo Mundo ministra cursos gratuitos 
na área de segurança para empresas de transportes de 
cargas e passageiros credenciadas no Sest Senat. Com 
duração de apenas quatro horas estão disponíveis os 
temas Primeiros Socorros e Direção Defensiva. O curso 

Olho Vivo na Estrada, também gratuito, é ministrado para 
turmas fechadas nas empresas. Estes treinamentos são 
importantes para orientar e reciclar os colaboradores e 
podem ser ministrados durante a Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes no Trabalho (Sipat).

No mês de dezembro, a Unidade Parque Novo Mundo 
realizou dois eventos. No Dia Mundial do Combate a AIDS, 
em 2 de dezembro, a médica Carina Lordello Dietrich 
fez palestra chamando atenção para a prevenção da 
doença. Também foram distribuídas camisinhas. Na 
festa de fim de ano do Lar Nefesh, em 5 de dezembro, 
foram distribuídos presentes doados por padrinhos para 
120 crianças.

O curso Atualização do Mopp, de 16 horas, pode ser 
feito até 180 dias antes do vencimento do treinamento 
que tem validade de cinco anos. Com tal procedimento 
o motorista evita irregularidades na Carteira Nacional 
de Habilitação. Desta forma, num eventual sinistro ou 

acidente ou fiscalização o curso vencido poderá acarretar 
prejuízos tanto para o motorista quanto para a empresa. 
Mais informações sobre as próximas turmas na Unidade 
Parque Novo Mundo através do telefone (11) 2207 8840, 
ramais 835 e 836.

Crianças recebem presentes doados por padrinhos
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A necessidade de se acompanhar de perto o meio 
pelo qual o governo regula ou modifica os negócios 
econômicos da Nação, e suas implicações no transporte 
rodoviário de cargas fizeram com que empresários da 
categoria do estado de São Paulo, criassem a FETCESP 
em 24 de janeiro de 1989. 

A presidência da entidade foi exercida por Adalberto 
Panzan, no período de 1989 a 1995, quando se licenciou 
e assumiu a presidência da Associação Nacional do 
Transporte (NTC), cargo que ocupou até setembro de 
1996, quando veio a falecer. Naquele ano, Flávio Benatti, 
assumiu interinamente a presidência da FETCESP. No 
ano seguinte foi eleito para comandar a entidade. Na 
ocasião passou a exercer a presidência do Conselho 
Regional São Paulo Sest Senat e da Seção de Cargas 
da Confederação Nacional do Transporte (CNT). Nas 
eleições seguintes Flávio Benatti foi reconduzido ao 
mesmo cargo, na FETCESP até 2015 e na CNT até 2018. 
Na representação junto à CNT e a FETCESP, Flávio Benatti 
atua com determinação na defesa das propostas de 
interesse do setor no Congresso Nacional, Ministério dos 
Transportes e Agências Reguladoras, entre outros órgãos 
públicos e privados. A agenda de trabalho sempre está 
repleta de compromissos, como audiências públicas, 
audiências com ministros, reuniões empresariais em São 
Paulo e Brasília, encontros com deputados estaduais e 

federais, secretários de estado, secretários nacionais, 
diretores de órgãos e autarquias públicas e privadas, 
além das reuniões das entidades sindicais. 
Como resultado desta atuação em conjunto com os 14 
sindicatos regionais, a FETCESP conquistou o respeito 
de governadores, secretários e deputados, com os quais 
manteve e mantém contatos. 
A Federação ainda tem representantes nos órgãos de 
julgamento de segunda instância administrativa no Estado 
de São Paulo, como o Tribunal de Impostos e Taxas. 
Também tem assento no Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (Carf ) e representa todo o setor de 
transporte do país. Outra ação da FETCESP que merece 
destaque é o envolvimento de sua equipe jurídica no 
projeto piloto da criação do Conhecimento de Transporte 
Eletrônico (CT-e) e demais documentos fiscais digitais. 
A FETCESP também participa do Grupo Paritário de 
Trabalho das Concessões Rodoviárias do Estado de São 
Paulo (GPT-SP e GPT - Dutra), formada por representantes 
das entidades das empresas de transporte, dos 
transportadores autônomos e das concessionárias 
rodoviárias paulistas. Em funcionamento desde 2004, o 
grupo de trabalho, que se reúne periodicamente, atua 
visando aperfeiçoar a gestão da infraestrutura rodoviária, 
além de analisar outras questões, como o combate ao 
roubo de cargas e a fiscalização do uso do vale-pedágio.
A FETCESP também participa do Conselho Estadual de 
Defesa do Contribuinte (Codecon), instalado em 2003, 
pelo governador Geraldo Alckmin. O Codecon é um órgão 
de defesa do contribuinte de tributos estadual. Recebe 
queixas e reclamações de pessoas físicas e jurídicas 
e está estruturado de forma paritária, composto por 
diversas entidades, representantes do poder público, 
de setores empresariais e de classe. 

A edição de FETCESP em Destaque publicada um breve resumo da atuação da federação paulista na busca por melhores 
condições para as empresas de transportes. Assim fica registrada a trajetória de 25 anos da FETCESP comemorada 
neste ano

FETCESP registra muitas conquistas e realizações

FETCESP em Destaque | 25 Anos

Adalberto Panzan, presidente da FETCESP de 1989 a 1995

2º Congresso Paulista do TRC, em 1992
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Valorização - A valorização das pessoas se faz presente 
também nas atividades da FETCESP que promove, desde 
1992, a entrega da Medalha Mérito do TRC Paulista, 
as personalidades que prestam ou tenham prestado 
relevantes serviços ao setor.  A comenda é distinguida 
nas Categorias Político; Líder Sindical; Empresário do 
TRC e Especial. Em 1996 a Medalha passou a levar o 
nome de Adalberto Panzan, em homenagem ao líder 
sindical que a criou. 
Uma das mais importantes ações da FETCESP que 
promove integração entre empresários e lideranças do 
transporte é o Congresso Paulista do TRC. Promovido a 
cada dois anos, a 13º edição do evento foi marcante com 
a participação de mais de 250 pessoas no Grande Hotel 
São Pedro, Águas de São Pedro/SP, em maio deste ano. 
Para incentivar a participação dos jovens empresários e 
executivos nas entidades sindicais, a FETCESP realizou 
neste ano o primeiro encontro Regional da Comjovem 
no Estado de São Paulo, em São Roque/SP.  
Sest Senat - No estado de São Paulo a rede do Sest 
Senat está formada por 29 unidades instaladas nas 
principais cidades e rodovias paulistas. Nestes locais são 
oferecidos atendimentos médicos, odontológicos e de 
desenvolvimento profissional, além de ações educativas, 
esportivas, culturais e recreativas.
O Conselho Regional São Paulo ampliou sua participação 
na oferta de programas de formação de mão de obra 
através de importantes parcerias firmadas com o governo 
do Estado de São Paulo. Os convênios possibilitaram 

ministrar cursos voltados aos motoristas e demais 
trabalhadores interessados em atuar no setor.

Conquista marcam trajetória da FETCESP
Sempre com o apoio dos 14 Sindicatos das empresas 
do TRC no Estado de São Paulo, a FETCESP, nestes 25 
anos de atividades, tem muito do que se orgulhar na 
representação que todos exercem junto ao governo do 
estado de São Paulo, secretarias estaduais, Assembleia 
Legislativa, órgãos do judiciário e instituições públicas 
e privadas. A política adotada pela FETCESP sempre 
busca atender os anseios dos empresários do setor, 
que colhem os resultados de cada uma das conquistas.
Dentre os vários avanços que merecem destaques, os 
mais importantes serão comentados. O fim do monopólio 
no sistema eletrônico de pedágio nas rodovias concedidas 
no Estado de São Paulo atende os anseios do setor. O 
rápido estudo técnico realizado pela Dersa, em 2011, a 
pedido da FETCESP, resultou na liberação de circulação 
de caminhões de 45 toneladas na ponte situada no km 46 
da rodovia Dom Pedro I. A medida voltou a dar agilidade 
às operações do transporte naquela região.
ICMS - O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), quando foi implantado para o serviço 
de transporte, tinha uma proposta de alíquota interna 
de 17%. Foi através de atuação da FETCESP que se 
conseguiu a aprovação de emenda na Assembleia 
Legislativa, reduzindo a alíquota para 12%, sendo o 
Estado de São Paulo o primeiro a ter alíquota reduzida. 

FETCESP em Destaque | 25 Anos

5º Congresso Paulista do TRC, em 1998

Cerimonia entrega Medalha FETCESP, em 1996
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Com o passar dos anos outros estados também reduziram 
alíquota. Ainda sobre o ICMS, destaca-se outra importante 
conquista que é a autorização para que a empresa de 
transporte de carga possa utilizar o crédito presumido 
do ICMS na aquisição de caminhões, na fase em que o 
setor estava no regime da substituição tributária. O ganho 
financeiro então foi grande, permitindo às empresas 
renovar ou expandir sua frota sem qualquer desembolso. 
Com o fim da substituição tributária houve a conquista 
da manutenção do direito ao crédito presumido e sua 
livre utilização pela empresa de transporte. Neste tema, 
outra conquista foi a dilação do prazo de recolhimento 
do ICMS do terceiro dia útil do mês, para o vigésimo. A 
medida produziu as condições para um melhor fluxo de 
caixa das empresas de transporte.
IPVA - Em relação ao IPVA, foi através da ação política 
da FETCESP que se obteve a aprovação de emenda na 
Assembleia Legislativa adiando o pagamento do imposto 
relativo aos caminhões para o final do ano, quando os 
demais veículos são obrigados a efetuar o pagamento 
logo no início do ano. Nos outros Estados também os 
caminhões pagam o IPVA no início do ano. A medida 
trouxe ganho financeiro para as empresas do setor.

 

Projeto Despoluir - A preocupação com as questões 
ambientais ganha mais destaque na FETCESP culminando 
com sua adesão em 1997 ao projeto de controle de 
emissões geradas por motores diesel, iniciativa da 
Compet, CNT, Ministério das Minas e Energia entre 
outros órgãos. Atualmente em parceria com a CNT e Sest 
Senat, através do Programa Despoluir, a FETCESP atua 
no Estado de São Paulo com cinco veículos que ficam nos 
Sindicatos do ABC (Setrans), Campinas (Sindicamp), São 
José do Rio Preto (Setcarp) e Sorocaba (Setcarso) e na 
sede da Federação, para realizar aferições da emissão 
de poluentes dos motores diesel. Estes veículos são 
equipados com o opacímetro. Através de um software 
que registra os dados dos testes, pode-se avaliar se as 
emissões dos caminhões estão dentro dos parâmetros 
estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama). Para incentivar às empresas que adotam boas 
práticas de controle e gerenciamento das emissões, o 
caminhão aprovado no teste recebe o Selo do Despoluir 
com validade de até um ano. O técnico responsável pela 
realização do teste, durante sua visita na empresa de 
transporte, recomenda a necessidade de manutenção 
de caminhões e orienta sobre os procedimentos corretos 
de armazenagem do diesel e abastecimento.

O Programa Despoluir, embora não de caráter mandatário 
é reconhecido por vários sistemas de avaliação da 
qualidade das práticas ambientais, como é o caso 
do Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio 
Ambiente e Qualidade (Sassmaq) da Associação Brasileira 

FETCESP em Destaque | 25 Anos

Motoristas no curso do Sest Senat da Unidade Campinas, em 2010 

Braz Paulo Salles recebe homenagem da FETCESP, no 8º Congresso Paulista, 
em 2004 

Inauguração do Sest Senat Sorocaba, em 2001
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da Industria Química (Abiquim), recomendado para a 
contratação de empresas que atuam com transporte de 
produtos perigosos. Na FETCESP o projeto é coordenado 
pela assessora Sandra Caravieri.

Fetcoop - A entrada em funcionamento da primeira 
unidade de atendimento da Cooperativa de Crédito Sicredi 
Fetcoop, em 2011, foi outro importante acontecimento 
como resultado da atuação da FETCESP. A cooperativa se 
consolidou e tem mais uma unidade na cidade de Santos.
Assessorias dão suporte 
Os assessores da FETCESP, no âmbito de suas 
especializações, acompanham e avaliam a legislação 
e projetos de leis envolvendo todas as áreas do direito, 
segurança, meio ambiente e produtos perigosos e 
químico, entre outros assuntos que envolvem o transporte 
rodoviário de cargas. Desta forma a FETCESP atua em 
câmaras técnicas e em fóruns e grupos de estudos de 
vários órgãos públicos e privados.
Na administração da FETCESP está a assessora da 
diretoria, Tânia Aparecida Guimarães. Atuando no dia a 
dia da entidade é responsável pelas áreas financeiras e 
recursos humanos, agendas da entidades e do presidente 
e na organização de reuniões e eventos.

Produtos Perigosos -  Desde a sua criação em 1989, a 
FETCESP através da assessora técnica, Sandra Caravieri, 
acompanha a evolução da legislação do transporte de 
produtos perigosos. Além de contribuir com sugestões 
divulga as novidades relacionadas ao tema. A questão 
da segurança da atividade no transporte de produtos 
perigosos, é um dos temas que tem atenção da FETCESP, 
que conta com assessoria técnica especializada que 
dá suporte aos sindicatos do setor e seus associados. 
Área jurídica - Na área jurídica voltada ao direito 
trabalhista e sindical a assessoria é exercida pelo 
advogado Narciso Figueiroa Júnior. Entre os serviços 
prestados está acompanhar as alterações legislativas 
de temas ligados ao setor. Nos últimos anos vários 
assuntos envolveram o setor no âmbito do Ministério do 
Trabalho e Emprego (ponto eletrônico, registro sindical, 
alterações de Normas Regulamentadoras, Fiscalização, 
etc).  Também no âmbito do legislativo, assuntos como 
as Lei 12.619/2012, 11.442/2007 e Regulamentações 
da ANTT, foram discutidos nas entidades sindicais do 
setor, inclusive pela FETCESP. 
A assessoria ainda incentiva e colabora com os sindicatos 
filiados na realização de seminários trabalhistas com os 
Tribunais Regionais do Trabalho (TRT) de São Paulo e 
Campinas. As demandas desta área são muitas, com 
a participação da FETCESP nos órgãos estaduais que 
tratam de matéria trabalhista, como, por exemplo, o 
Conselho Estadual do Trabalho Decente. Outro trabalho 
é a coordenação da comissão de assessores jurídicos 
dos sindicatos filiados, que se reúne periodicamente 
para discutir questões jurídicas.
O assessor jurídico Marco Aurélio Ribeiro atua em todos 
os assuntos do direito especialmente nas questões Civil, 
Trabalhista e Tributária. Sua inestimável contribuição está 
nos pareceres e avaliações de temas em discussão nas 
esferas do executivo, legislativo e judiciário estadual 
e nacional.  
Na área tributária a assessora Valdete Marinheiro, 
representa a FETCESP em diversos fóruns, como o 
Codecon. Sempre atenta participa de reuniões para 
discussões da complexa legislação tributária estadual 
e nacional, como ICMS. Também analisa e produz 
pareceres de questões da área tributária visando orientar 
os sindicatos e diretores.
Segurança - Com o aumento das ocorrências do roubo de 
cargas no Estado de São Paulo em 1990, o TRC paulista, 
sob a liderança da FETCESP, começou a desenvolver 
trabalho para buscar soluções junto às instâncias políticas 
e governamentais, bem como aos demais segmentos 
empresariais interessados, para enfrentamento desse 
grave problema.  As ações das lideranças do setor neste 
período deram o embasamento de alguns avanços no 
combate ao roubo de cargas e o estabelecimento e a 
manutenção, ao longo dos anos, de estreitos laços de 
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Inauguração do Sest Senat São Vicente, em 2004

Inauguração Obelisco na Rodovia Adalberto Panzan, em 2003
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relacionamento com a SSP/SP e os organismos policiais 
federais e estaduais sediados no Estado, o que permite 
encaminhar de forma direta, oportuna e objetiva as 
demandas do setor junto às autoridades pertinentes.

Para acompanhar este tema em 1992, em parceria com o 
Sindicato de São Paulo (Setcesp), a FETCESP criou uma 
assessoria de segurança, que hoje tem a coordenação 
do coronel Paulo Roberto de Souza.  Neste período de 
22 anos, o setor registra importantes conquistas. Uma 
delas é a criação em agosto de 1997 de um Programa 
de Repressão e Prevenção ao Roubo e Furto de Cargas 
(Procarga) no âmbito da Secretaria de Segurança Pública 
(SSP/SP).  Outro avanço foi o Protocolo de Intenções 
com a SSP/SP (2006 a 2011) para unificar informações 
sobre delitos de carga e definição de uma metodologia 
consistente de tabulação estatística que hoje permite 
conhecer o real cenário da sinistralidade de cargas no 
Estado, o que orienta a aplicação dos mecanismos de 
resposta das forças policiais. No campo legislativo se 
destacam a promulgação das Leis Estaduais nº 15.276/14 
(disciplinando o funcionamento dos “desmanches”) e nº 
15.315/14 (permitindo a cassação do registro no ICMS 
das empresas envolvidas na receptação de mercadorias). 
As legislações inéditas no País foram reivindicações 
priorizadas pelo TRC, que representam um novo marco no 
enfrentamento ao roubo e furto de veículos e cargas, na 
medida em que, a partir da ação penal, será possível tirar 

do mercado os comerciantes desonestos, neutralizando a 
ação da receptação de cargas. Outro avanço registrado 
é a implantação nas Delegacias Seccionais de Polícia do 
Estado, de Núcleos Regionais de combate aos delitos 
de cargas a partir da experiência de um Núcleo criado 
em Santos em 2005, em parceria com o Sindisan. Este 
projeto encontra-se em fase de implantação. 
Comunicação - A FETCESP mantém, desde sua criação, 
uma assessoria para desenvolver diversos trabalhos na 
área de comunicação. Nestes 25 anos várias mudanças 
foram introduzidas para modernizar os sistemas, com o 
principal objetivo de agilizar e aumentar o intercâmbio de 
conhecimentos e informações entre as entidades sindicais 
e os empresários. A publicação impressa FETCESP em 
Destaque, lançada em 1997, é distribuída mensalmente. 
Nestes 17 anos de circulação revista passou por várias 
mudanças de layout e linha editorial.  O site www.
fetcesp.com.br  e o Informe FETCESP, distribuído pela 
internet recebe atualização de layout e linha editorial 
periodicamente. O informativo on-line é distribuído 
duas vezes por semana, sempre às terças e quintas-
feiras. Em 2010 começou a circular o Informe FETCESP 
Jurídico, com a seleção de notícias feitas pelo advogado 
Narciso Figueiroa Júnior. A circulação é quinzenal. A 
assessoria, também participa da organização dos eventos 
da FETCESP. A coordenação da comunicação é feita 
pela jornalista Fátima Contardi.

FETCESP em Destaque | 25 Anos

Presidente da FETCESP, Flávio Benatti, homenageia os presidentes de sindicatos no 11º Congresso Paulista, em 2010

Reunião de diretoria plena da FETCESP, em 1999

Inauguração da primeira Unidade Sicredi Fetcoop, em 2011
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Curso Especializado para Motofrete (30h): a combinar.
Formação de Condutores de Cargas Indivisíveis 
(50h): dias 1, 7, 8, 21, 22 e 29/2. 
Formação de Condutores de Veículo de Produtos 
Perigosos - Mopp (50h): semanal - dias 21, 22, 23, 26, 
27 e 28; finais de semana - dias 17, 18, 24, 31/1 e 7/2.
Formação de Condutores de Veículos de 
Emergência (50h): dias 10, 11, 17, 18, 24 e 25/1/2015.
Formação de Condutores de Veículo de Transporte 
de Escolares (50h): dias 18, 24, 31/01, 1, 7 e 8/2.
Formação de Condutores de Veículos de 
Passageiros (50h): semanal matutino - dias 5, 6, 7, 8, 
9, 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 20/1; finais de semana - dias 
10, 11, 17, 18, 24 e 31/1.

Reciclagem de Condutores de Veículo de Produtos 
Perigosos - Mopp (16h): semanal tarde - dias 12, 13, 
14 e 15; finais de semana - dias 1 e 7/2.
Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (16h): semanal manhã - 
dias 6, 7, 8 e 9/2.
Atende Formação e Reciclagem (8h): a combinar.
Formação de Novos Motoristas (160 h): início 4/2.
Condução Segura e Econômica - prática em 
carreta (20h): a combinar.
Capacitação Táxi (30): a combinar.
Formação para Operador de Empilhadeira (24h): a 
combinar

Programação de cursos - Janeiro de 2015

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

Ações do Sest Senat Vila Jaguara na área de promoção social

Unidade ministra cursos de logística em escolas do Estado
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Clínica de Fisioterapia - Convencional e pilates de 
solo. Atendimentos: segundas feiras de manhã; terças 
e sextas-feiras de manhã e tarde.
Clínica de Nutrição - Acompanhamento e orientação 
sobre alimentação saudável e controle de peso. 
Atendimentos: terças e quintas-feiras manhã e tarde e 
às sextas-feiras manhã. 
Clínica de Psicologia - Atuação prioritária na prevenção 
e tratamento dos usuários de álcool, drogas e outras 
substâncias químicas. Atua também no atendimento 
psicoterapêutico individual e/ou grupal adequado às 
diversas faixas etárias. Realiza atendimento familiar 
e/ou de casal para orientação ou acompanhamento 
psicoterapêutico. Atendimentos: terças e quintas-feiras 
manhã e tarde e quartas-feiras tarde.
Clínica Odontologia - Serviços clínicos de restaurações, 
extração e aplicação de flúor e selante, entre outros, são 
gratuitos para os trabalhadores em transporte e seus 
dependentes. Nesta área os serviços em ortodontia, 
prótese e endodontia são cobrados valores inferiores 
aos praticados no mercado. Consultar horários.

Palestras - Atende interesse da empresa e a 
disponibilidade dos profissionais da unidade. Podem 
ser promovidas de diversos temas na área de saúde, 
tais como higiene bucal, alimentação saudável, saúde 
da coluna, qualidade de vida, DST/Aids, diabetes e 
colesterol, entre outros.
Aulas de Artes Cênicas - Atividade gratuita para os 
trabalhadores do transporte e dependentes. Aulas são 
diurnas e noturnas. Consultar horários.
Peça Teatral - A peça Engano aborda as consequências 
danosas para a família de um motorista que é usuário de 
álcool e drogas. Pode ser agendada apresentação para 
os funcionários das empresas.
Aulas de Canto Coral - Aulas gratuitas nas quintas-feiras, 
das 19h às 20h30.
Aulas de Ginastica para Melhor Idade - Aulas gratuitas 
nas terças e quintas-feiras, manhã e tarde.
Escola de Futebol Society - Chute Inicial - oferecido 
através de parcerias. Descontos para filhos dos 
trabalhadores em transporte.

No mês de novembro, o Sest Senat Vila Jaguara concluiu 
os cursos de Logística Básica, iniciados em agosto, em 
Escolas Estaduais das regiões Oeste e Sul da cidade de 
São Paulo, e de Osasco, Itapecerica da Serra e Embu das 
Artes. O projeto Escola Integral está ligado ao Programa 
Via Rápida Emprego, da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, oferecidos 

aos alunos da 3ª série do Ensino Médio. As aulas foram 
ministradas depois da grade regular de ensino, o que 
ampliou a jornada dos estudantes na rede estadual. A 
professora Neudir Filomena Sudatti Pança, da escola 
EE Henrique Teixeira Lott, em Embu das Artes, avaliou 
que os alunos adquiriram amadurecimento profissional 
e assimilaram o conteúdo com interesse.



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




