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Neste momento chamo a atenção de to-
dos para a Lei 2.587/2012, que institui 
diretrizes da Política Nacional de Mobili-
dade Urbana e que entrou em vigor no 
último dia 13 de abril. Trata-se de um  
instrumento que tem por objetivo inte-
grar os modais de transporte e melhorar 
a acessibilidade e mobilidade das pes-
soas e cargas nas cidades.
A nova lei exige que os municípios com 
mais de 20 mil habitantes elaborem pla-
nos de mobilidade urbana em até três 
anos e que estes sejam incluídos nos 
seus planos diretores, para receber ver-
bas da União. Antes essa exigência era 
para os municípios com mais de 500 
mil habitantes. 
Entre os instrumentos de gestão do 
sistema de transporte e da mobilidade 
urbana desta lei estão várias medidas. 
Chamou atenção para a possibilidade de 
restringir e controlar o acesso e circula-
ção de veículos motorizados em locais e 

horários predeterminados; o controle do 
uso e operação da infraestrutura viária 
destinada à circulação e operação do 
transporte de carga, concedendo prio-
ridades ou restrições; estipular padrões 
de emissão de poluentes para locais e 
horários determinados e aplicar tributos 
pela utilização da infraestrutura urbana.
Por outro lado, está assegurada nesta 
lei a participação da sociedade civil no 
planejamento, fiscalização e avaliação da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana. 
Ou seja, os usuários podem integrar os 
grupos formados por representantes do 
Poder Executivo, da sociedade civil e 
dos operadores dos serviços.
Como as medidas serão tomadas nos 
municípios, os sindicatos regionais 
precisam estar atentos para se en-
volver nas discussões locais sobre 
a mobilidade urbana, destacar a im-
portância do abastecimento e evitar 
surpresas que poderão trazer prejuízos 

ao transporte rodoviário de cargas. 
Os fatos mostram que a participação 
das entidades contribui para minimizar 
impactos negativos para o setor em di-
versas cidades. No ABCD paulista, por 
exemplo, os prefeitos decidiram, no iní-
cio deste mês, suspender a restrição aos 
caminhões em importantes eixos.

Flávio Benatti, 
Presidente da FETCESP

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 Sallum Kalil Neto. SETCATA - Sindicato das Empresas de Transporte 
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1546. 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:  Renato 
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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:  
Carlos 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. Tele-
fax: (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  Presi-
dente 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: Francisco Pelucio. SETCARSO -  Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Sorocaba. Av. Gon-
çalves Magalhães, 1273 - CEP: 18060-240 - Sorocaba/SP. Telefax: (15) 3224-1308. Presidente: Dirson Segarmachi Júnior. 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 Sest Senat Parque Novo Mundo promoveu eventos em 14 de 
abril para comemorar o Dia Mundial da Saúde. Nas dependências 
da Unidade disponibilizou gratuitamente profissionais para realizar 
teste de glicemia, aferição de pressão arterial, exames clínicos e 
profilaxia (limpeza) bucal. Também distribuiu cartilhas e sorteou 
camisetas alusivas à importância dos cuidados com a coluna. 
Na mesma data, a Unidade participou das comemorações do 
aniversário de 28 anos do Jornal Folha do Motorista, na sede 
do CMTC Clube, em São Paulo/SP. 

Neste evento, em parceria com a Federação dos Taxistas do 
Estado de São Paulo (Fetacesp) promoveu várias atividades 
voltadas à saúde das pessoas, como teste de glicemia e aferição 
de pressão arterial e passou orientações sobre a importância 
dos cuidados com a coluna. 
Durante o evento o Sest Senat divulgou o Programa Taxista 
Nota 10 e desenvolveu atividade de esporte e lazer. Agora, para 
o dia 28 de abril, nas dependências da unidade, um médico 
oftalmologista realizará exames clínicos.

No último dia 4 de abril, a Unidade Parque 
Novo Mundo promoveu um café da manhã 
para comemorar seus 18 anos de ativida-
des. Antes a unidade de número Dois do 
sistema Sest Senat atendeu os trabalhadores 
em transportes e dependentes no Clube da 
CMTC, no Bairro da Ponte Pequena. Depois 
ocupou um prédio na região de Santana, zona 
Norte da cidade de São Paulo. 
Agora, a unidade está em ampla área na 
Rua Tuiuti, no Parque Novo Mundo, com 
infraestrutura para atividades voltadas ao de-
senvolvimento profissional, saúde, esporte, 
lazer e cultura. 

Unidade Parque Novo Mundo | SEST SENAT

Unidade comemora 
18 anos de atividades 

Eventos marcam comemorações ao Dia Mundial da Saúde

• Atualização Escolar (16h): Dias 5 e 6/5 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20 
(matrícula até 26/4).
• Especializado Motofretista (30h): De 5 
a 12/5 (sábados e domingos), das 7h às 
17h20 (matrícula até 26/4); de 12 a 20/5 
(sábados e domingos), das 7h às 17h20 
(matrícula até 7/5); dias 21, 22, 23, 28, 
29 e 30/5 (segunda a quarta-feira), das 
18h às 22h50 (matrícula até 14/5).
• Atualização Mopp (16h): Dias 5 e 6/5 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20 
(matrícula até 26/4); dias 21 e 22/5 (se-
gunda e terça-feiras), das 8h às 16h20 
(matrícula até 14/5).
• Atualização Coletivo (16h): Dias 5 
e 6/5 (sábado e domingo), das 8h às 
16h20(matrícula até 26/4); de 15 a 18/5 
(terça a sexta-feiras), das 18h20 às 22h 
(matrícula até 8/5).

• Atualização Emergência (16h): Dias 
5 e 6/5 (sábado e domingo), das 8h às 
16h20 (matrícula até 26/4).
• Transporte de Produtos Perigosos – 
Mopp (50h): De 7 a 14/5 (segunda a 
sexta-feiras), das 8h às 17h30 (matrícu-
la até 26/4); de 19/5 a 3/6 (sábados e 
domingos), das 8h às 17h30 (matrícula 
até 14/5).
• Transporte Coletivo de Passageiros 
(50h): De 11 a 18/5 (segunda a sexta-fei-
ras), das 8h às 17h30 (matrícula até 4/5); 
de 19/5 a 3/6 (sábados e domingos), das 
8h às 17h30 (matrícula até 14/5).
• Transporte de Emergência (50h): De 
19/5 a 3/6 (sábados e domingos), das 
8h às 17h30 (matrícula até 14/5).
• Transportes de Escolares (50h): De 
19/5 a 3/6 (sábados e domingos), das 
8h às 17h30 (matrícula até 14/5).

• Condução Segura e Econômica (16h): 
In company - consultar.
• Treinamento Jovens Motoristas (160h): 
In company - consultar.

Ciclo de Palestras 
• Sest - A Importância da Atividade Física 
para a Saúde; Acidentes Domésticos; 
Entendendo as Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e Saúde Ocular. 
• Senat - Motivação no Trabalho;  
O Programa 5S; Qualidade no Aten-
dimento ao Turista e Utilização e Análise 
de Tacógrafo.

Informações e inscrições: 
telefone (11) 2207-8840;
e-mail cursosnovomundo 
@sestsenat.org.br

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | MAIO DE 2012

Fachada da Unidade Parque Novo Mundo
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Com uma base territorial formada por apenas sete cidades, com 
um perfil econômico predominantemente industrial, o Sindicato das 
Empresas de Transporte de Cargas do ABC (Setrans) enfrenta os 
desafios e conquista boas condições para que as transportado-
ras prestem serviços com segurança, produtividade e qualidade.  
Na presidência deste Sindicato o empresário Sallum Kalil Neto, 
avalia que o setor é uma atividade comercial de grande risco e en-
frenta muitos problemas. “Por isso precisamos de entidades fortes 
e do apoio dos empresários para uma representação eficiente”. 
Entre estas questões que trazem grandes sobressaltos ao setor 
Kalil Neto aponta as medidas restritivas aos caminhões. “Se 
cada cidade estipular um determinado horário para os cami-
nhões trafegarem o abastecimento urbano se tornará oneroso 
e inviável”, observa Kalil Neto. E esse assunto o presidente do 
Setrans conhece. Desde o final do ano passado o Consórcio 
Intermunicipal do ABC queria implantar restrições de circulação 
ao TRC nas cidades de São André, São Bernardo do Campo, 
São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra.
A mobilização na região foi coordenada. Com uma visão abran-
gente das grandes transformações que estariam por vir, os 
empresários dos segmentos da indústria, do comércio e de 
serviços se uniram para analisar as medidas. A preocupação 
foi geral, inclusive contou com o apoio do sindicato dos traba-
lhadores que ficaram preocupados com a redução nos níveis 
de empregos “Através de estudo técnico foi possível mostrar ao 
poder público os prejuízos que tais medidas trariam à economia 
regional. Felizmente o bom senso dos prefeitos prevaleceu”, 
observa Kalil Neto. Outro tema que também tem mobilizado as 
entidades é a regulamentação da profissão de motorista, para 
que as empresas tenham maior segurança jurídica. “Talvez a lei 
que acaba de ser aprovada precise de algum aperfeiçoamento, 
mais o importante é que o processo começou. Agora, temos 
um respaldo jurídico e as empresas deixam de estar vulneráveis 
às interpretações dos magistrados”, observa. 

Propostas
Grande conhecedor do setor e sempre atuante nas entidades 
sindicais, o presidente do Setrans, Sallum Kalil Neto, é da opinião 
que o poder público e a sociedade precisam valorizar o setor. 
“Todos precisam ter mais consciência da participação do TRC no 
desenvolvimento da economia e na vida das pessoas”, comenta. 
Para isso aponta alguns caminhos como uma maior participação 
dos sindicatos junto às secretárias ou diretorias que tratam do 
transporte das cidades de suas bases territoriais. “É importante 
o envolvimento dos empresários nos estudos realizados nos 
municípios, sobretudo, nos que tratam da mobilidade e abas-
tecimento urbano. O nosso conhecimento e experiência da lo-
gística de transporte contribuem para adoção de medidas mais 
eficientes”, analisa Kalil Neto. “Sempre buscamos atuar dessa 
forma em nossa base territorial e os resultados tem sido bons. 

O mais recente envolveu a suspensão das medidas restritivas 
ao caminhão”, observa o presidente do Setrans.

Sindicato
O Setrans, que completará 20 anos no próximo dia 29 de ju-
lho tem uma história de sucesso e de grandes realizações. A 
aquisição do prédio que abriga o sindicado há quase três anos, 
por exemplo, deu outro dinamismo a entidade. O prédio é bem 
localizado na cidade de São Caetano do Sul/SP e tem infraes-
trutura para atender com qualidade e conforto seus associados, 
parceiros e amigos. 
Na sede, o Setrans realiza mensalmente o Programa Ação ABC 
Empresarial – Negócios e Debate no TRC – com a presença de 
grande número de empresários e executivos das empresas de 
transporte e parceiros. Eles participam de palestras com temas 
da atualidade e dos importantes momentos de network. Para 
essas ações o Setrans conta com o apoio de patrocinadores de 
importantes empresas fornecedoras de produtos e serviços para 
o transporte de cargas e logística. Sempre buscando oferecer 
novos serviços, o Sindicato lançou recentemente, em parceria 
com a Petrobras Distribuidora, Loja Virtual de Lubrificantes.  
“A nossa expectativa é de utilizar o e-commerce com mais em-
presas parceiras do Setrans e assim oferecer aos associados 
insumos com condições diferenciadas”, informa.

Perfil

 
Sallum Kalil Neto é presidente do Setrans, conselheiro do Sest 
Senat São Paulo. Foi o primeiro presidente do Setrans e cumpriu 
dois mandatos, de 1992 a 1998. Nas gestões seguintes atuou 
como diretor. Voltou a presidir a entidade em 2010 para um 
mandato de três anos. A atuação de Kalil Neto nas entidades 
sindicais começou muito antes, na década de 80 no Sindicato 
das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo (Setcesp).  
Foi diretor da NTC&Logística e sempre esteve envolvido nos 
estudos e discussões sobre a legislação de produtos perigo-
sos. Na cidade de São Caetano foi secretário de segurança e 
diretor de trânsito entre outras funções no executivo municipal.• 

FETCESP em Destaque | Liderança do Setor

Entidades sindicais fortes para melhor representar o transporte

Sallum Kalil Neto, presidente do Setrans 

Foto Fátima Contardi
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FETCESP em Destaque | Guarulhos

O Sest Senat inaugurou a Unidade Guarulhos, a 29ª no Estado 
de São Paulo, no último dia 22 de março, com a presença de 
lideranças do setor e autoridades da região. Com a nova sede, 
o Sest Senat passa a contar com 139 unidades atuantes em 
todas as regiões do país.
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, falou de sua satisfa-
ção em inaugurar mais uma unidade no Estado de São Paulo. 
“Com a criação do Sest Senat em Guarulhos muitos terão a 
oportunidade de aproveitar os benefícios oferecidos na unidade 
que são serviços das áreas de desenvolvimento profissional, 
saúde, esporte, cultura e lazer”. 
Os projetos para ampliar a rede de atendimento do Sest Senat 
em São Paulo continuam. “Estão previstas as construções 
de unidades nas cidades do Guarujá, Porto Ferreira, Assis e 
Limeira”, comentou Benatti. 
O presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT) 
e do Sest Senat, senador Clésio Andrade, disse que nesses 

18 anos e meio de existência, o Sest Senat já realizou mais 
de 100 milhões de atendimentos nas diversas especialidades 
de serviços em saúde e nos diferentes cursos de qualificação 
profissional oferecidos.
O senador também enfatizou a importância do transporte de 
carga em Guarulhos. "É sempre uma alegria entregar mais uma 
unidade do Sest Senat, ainda mais em um município, que con-
centra uma grande quantidade de transportadoras", observou 
Clésio Andrade . 
O prefeito Sebastião Almeida, falou da importância do empre-
endimento. “Nossa região precisa de estabelecimentos deste 
porte para podermos motivar cada vez mais nossos profissio-
nais", observou Almeida . 
Durante a inauguração os presidentes Flávio Benatti e Clésio 
Andrade e o prefeito Sebastião Almeida destacaram o inte-
resse em continuar a parceira entre Sest Senat e a prefeitura 
de Guarulhos. 

São Paulo ganha mais uma Unidade Sest Senat

Descerramento da placa inaugural da Unidade Guarulhos
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O presidente do Setcesp, Francisco Pelucio comemorou a 
inauguração. “O Sest Senat ajuda o trabalhador do transporte 
a ter melhor qualidade de vida e formação e é isso que estamos 
vendo nos milhares de atendimentos diários nas unidades de 
nossa base. O setor de transportes em São Paulo ganha muito 
com esta inauguração”, disse.
A deputada federal Janete Rocha Pietá também elogiou a 
iniciativa do Sest Senat em inaugurar uma unidade na cidade 
de Guarulhos.
Na oportunidade o prefeito de Guarulhos falou do decreto que 
muda o nome da Rua da Unidade para Rua Celso Rodrigues 
Salgueiro. Uma homenagem ao empresário falecido em 2005 
que foi proprietário da Expresso Mirassol e muito trabalhou em 
prol do setor. 

Participação
Também participaram da inauguração importantes nomes do 
transporte como o presidente da federação dos taxistas autô-
nomos (Fetacesp), José Fioravanti; o diretor do sindicato dos 
trabalhadores de São Paulo, José Dalvenir de Araujo; presidente 
da União Nacional dos Caminhoneiros (Unicam), José Araujo da 
Silva “ China”; presidente da federação dos caminhoneiros autô-
nomos de cargas do estado de São Paulo (Fetrabens), Norival 
de Almeida; os presidentes de sindicatos das empresas de 
transportes de Campinas (Sindicamp), Carlos Panzan; do Litoral 
Paulista (Sindisan), Marcelo Marques da Rocha; Piracicaba 
(Sindetrap), Salvador Cassano; Porto Ferreira (Sindecar), André 
Juliani; de São José do Rio Preto (Setcarp), Kagio Miura, e do 
Vale do Paraíba (Sindivapa), Laercio Lourenço; o presidente 
da Associação Brasileira de Transportes Frigorificados (ABTF), 
Olavo Braido, e vice-presidente do Sindicato de Araraquara 
(Setcar), Natal Arnosti Júnior. Também estiveram presentes 
os secretários de Guarulhos, Celso Masson e Yutaka Kanbe 
entre outras autoridades. 

Infraestrutura
A unidade de Guarulhos está instalada em terreno de aproxima-
damente 40 mil metros quadrados, com uma área construída 

de 4 mil metros e vai levar seus serviços a uma região dinâmica 
economicamente, com destacada atividade na indústria. 
Com uma infraestrutura completa para a realização de cursos,  
a unidade de Guarulhos possui sete salas de aulas e um labora-
tório de informática. Para atendimento na área de saúde, possui 
sala de fisioterapia, clínica psicológica, consultório oftalmológico 
e oito cadeiras de dentistas. Conta também com um auditório 
para 137 pessoas.
Para as atividades de lazer e esportivas, o Sest Senat de 
Guarulhos mantém piscina semi-olímpica, piscina infantil, par-
que infantil, quatro churrasqueiras, duas quadras poliesportivas  
e dois campos de futebol society gramado. 
A nova unidade do Sest Senat tem capacidade para reali-
zar 1.800 atendimentos odontológicos e 1.500 atendimentos  
médicos mensais. 
Além dos trabalhadores do setor transportador, dos transpor-
tadores autônomos, taxistas e seus familiares, o Sest Senat, 
considerando a disponibilidade de vagas, também atende a 
comunidade. 
Mais informações sobre os serviços da unidade podem ser 
obtidas pelo telefone (11) 2229-2929. •

Flávio Benatti, presidente da FETCESP, fala da nova conquista Lideranças do setor e autoridades da região na cerimônia de inauguração

Clesio Andrade, presidente da CNT (à esquerda), com os 
colaboradores da Unidade Guarulhos
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Braspress 

A Braspress inaugurou a filial de Teófilo 
Otoni (MG), a 104ª instalada no territó-
rio brasileiro, no último dia 26 de março.  
O novo terminal de área total de 5.000 
metros quadrados atenderá a região 
Norte do estado mineiro, conhecida como 
Vale do Jequitinhonha, num raio de atua-
ção de 350 quilômetros quadrados, aonde 
vivem cerca de 1 milhão de pessoas, dis-
tribuídas em 84 municípios. Segundo o 
diretor-presidente da Braspress, Urubatan 
Helou, o novo terminal trará reflexos 
positivos nas operações realizadas pela 
Organização em todo o estado mineiro no 
qual funcionam 15 filiais estrategicamente 
localizadas. O novo terminal tem 2.400 
metros quadrados de área útil, com 14 
docas para o carregamento/descarre-
gamento simultâneo e a colaboração de 
14 funcionários. 

Ativa
Em 2011 a Ativa Logística faturou  
R$ 105 milhões, resultado 12% maior 
que o registrado em 2010. Um dos fato-
res que contribuíram para o sucesso no 
ano passado foi a contratação de pro-
fissionais capacitados para atender às 
expectativas e suprir as necessidades 
de clientes nas regiões Sul e Sudeste 
do país. No total, foram admitidos seis 
novos executivos para gerir as unidades 
nos municípios de Curitiba, Uberlândia, 
São Paulo, Espírito Santo, São José dos 
Campos e Sorocaba. Elas fazem parte de 
um complexo de 23 filiais mantidas pela 
Ativa Logística nos Estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito 
Santo, Paraná e Santa Catarina. Com 
novas perspectivas para 2012, a Ativa 
agora se prepara para entrar no Estado de 
Goiás e no Distrito Federal, regiões que 
apresentam um desempenho bastante 
positivo, devido a localização geográfica 

privilegiada, na região central do país, e 
pretende abrir três novas filiais. “Além 
disso, vamos investir R$ 4 milhões na 
ampliação e renovação da frota de ve-
ículos. E, para alavancar ainda mais o 
crescimento, a Ativa prevê construir um 
novo terminal e a abertura da segunda 
filial em São Paulo”, comenta Newton 
Tosim, diretor da Ativa Logística.

Ceva
A Ceva Logistics anuncia a renovação 
do contrato com a Renault do Brasil por 
mais dois anos, para o recebimento, ar-
mazenagem e consolidação de partes 
automotivas de exportação para a França, 
México, Romênia, Colômbia e América 
do Sul. As operações serão realizadas 
em uma área dedicada de 4 mil m² no 
site da Ceva em São José dos Pinhais, 
no Paraná, e envolverá 17 funcionários 
no transporte marítimo de mais de 240 
mil metros cúbicos de peças por ano.
A Ceva é o único provedor da Renault a 
receber a certificação Unidade Estação 
de Trabalho (UET). Este documento foi 
concedido pela Renault depois de uma 
ampla auditoria e certifica que Ceva pos-
sui uma ferramenta de gestão que padro-
niza o funcionamento de uma atividade 
particular em relação à produção de bens 
e serviços. 

Rumo Logística 
A NEC Latin America, acaba de imple-
mentar uma solução de rastreamento e 
gerenciamento baseado na tecnologia 
RFID (dispositivo de identificação por 
radiofrequência) para aumentar o controle 
da frota de vagões da Rumo Logística, 
uma das maiores transportadoras de açú-
car e grãos do mundo. Com a consolida-
ção do projeto, a equipe da Rumo passou 
a dispor de relatórios específicos sobre 
a movimentação da frota, com estatís-
ticas detalhadas que definem questões 
de localização e horário de cada vagão. 
Respostas em tempo real tornam possível 
analisar desvios de processos, necessi-
dade de manutenção em diversos pontos 
da malha ou dos trens, subutilização ou 
sobrecargas de trechos e horários, além 
de erros e atrasos, em tempo hábil para 
adotar medidas de correção eficientes.

FedEx 
A FedEx Express (FedEx) está lançan-
do o programa de transporte neutro em 
emissões de carbono para a sua solução 
de embalagem mais usada para o envio 
de documentos, tornando-se a primeira 
empresa global no setor de transportes 
expressos a oferecer um envelope com 
emissão neutra de carbono, sem qualquer 
custo extra para o cliente. 
A FedEx Express investirá em projetos 
globais voltados a reduzir ou tirar da  
atmosfera os gases com efeito estufa, 
neutralizando os impactos das emissões 
de carbono durante o envio de todos os 
envelopes da FedEx ao redor do mundo. 
Esse compromisso respalda a iniciativa 
EarthSmart® – soluções da FedEx para 
um mundo mais sustentável. Por meio do 
programa FedEx de transporte neutro em 
emissões de carbono, a FedEx Express 
calculará o número de toneladas anuais 
de dióxido de carbono liberadas pelo en-
vio de todos os envelopes da FedEx, em 
nível mundial. A seguir, a FedEx Express 
comprará o montante necessário de cré-
ditos de carbono da BP Target Neutral, 
organização sem fins lucrativos, que vai 
neutralizar o equivalente a estas emis-
sões de CO2. 

Volkswagen 
A Volkswagen do Brasil acaba de rece-
ber a aprovação e liberação da direção 
mundial do Grupo para sua estratégia de 
investimentos em sua capacidade produ-
tiva no País. De acordo com o plano, a 
unidade de Taubaté foi à escolhida para 
receber os investimentos para a amplia-
ção da capacidade produtiva no Brasil, 
caso a demanda de mercado confirme a 
necessidade dessa expansão. Para a de-
cisão, foi determinante a consolidação do 
Acordo Trabalhista desenvolvido em con-
junto com os sindicatos dos trabalhadores 
das unidades Anchieta e Taubaté, que 
garantiu a alocação de novos produtos 
para essas unidades. O acordo, que tem 
validade de 2012 a 2016, contempla me-
canismos de moderação no crescimento 
de custos de pessoal, estabelece medi-
das de flexibilidade e produtividade, e tem 
como pilares principais a Competitividade 
e a Sustentabilidade dos Negócios.• 

FETCESP em Destaque | Empresas
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FETCESP em Destaque | Audiência

Secretário de Emprego e Relações do Trabalho, Carlos Ortiz; diretor da FETCESP, Antônio Luiz Leite; governador Geraldo Alckmin  
e o presidente da FETCESP, Flávio Benatti

Governador recebe diretores da FETCESP

Segurança e o programa estadual de qualificação profissional 
foram os temas da pauta da reunião entre o governador Geraldo 
Alckmin, o presidente da FETCESP, Flávio Benatti, e o diretor 
Antônio Luiz Leite, no último dia 9 de abril. Também participou 
da audiência o secretário de Emprego e Relações do Trabalho, 
Carlos Ortiz. 
Na questão da segurança, Benatti, solicitou o apoio do go-
vernador para aprovação do Projeto de Lei nº 885/2009, 
que trata da cassação da eficácia da inscrição no cadastro de 
contribuintes do ICMS dos estabelecimentos que comerciali-
zar produtos roubados ou furtados. “Essa matéria está pronta 
para entrar na ordem do dia na Assembleia Legislativa de São 
Paulo”, informou Benatti. 
Com relação ao número de ocorrências, Benatti, destacou que 
os índices apresentam uma redução no estado de São Paulo. 
No entanto, tem causado preocupação o aumento dos casos 
registrados nas regiões de Campinas e Piracicaba.
Outra solicitação feita ao governador é a renovação do Convênio 
entre a secretaria de Segurança Pública e a FETCESP, que  
objetiva o levantamento estatístico detalhado dos delitos de 
carga no Estado. “O Convênio funcionou por mais de cinco 
anos, de 2006 a 2011, com excelentes resultados, gerando um 
Banco de Dados com aproximadamente 40 mil ocorrências”, 
informou Flávio Benatti. 

Sempre atento às demandas do setor, o governador escla-
receu que essas questões serão tratadas junto à secretaria  
de Segurança. 
Outra solicitação envolve a continuidade da parceria entre 
as secretarias de Emprego e Relações do Trabalho e do 
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia com o Sest 
Senat nos programas de qualificação profissional. 
O presidente da FETCESP destacou a importância dos cursos 
voltados à especialização da mão de obra no setor realizados 
através desses programas. Explicou que as parcerias firmadas 
nos últimos dois anos foram fundamentais para o preenchi- 
mento de várias vagas de emprego nas empresas de trans-
portes. “Através de vários cursos atendemos mais de 10 mil 
alunos”, afirmou Benatti.
Para esse tema o governador, também mostrou grande interesse 
em continuar com as parcerias com o Sest Senat.

Pedágio Ponto a Ponto
O presidente da FETCESP, falou da importância da entrada 
em operação do pedágio ponto a ponto, que começou a fun-
cionar em 9 de abril na rodovia Engenheiro Constâncio Cintra  
(SP-360), no trecho que liga Itatiba a Jundiaí. . “Sempre de-
fendemos essa forma de cobrança de pedágio, com o usuário 
pagando efetivamente o trecho percorrido”, comentou Benatti. •
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Unidade Vila Jaguara | SEST SENAT

Estão em funcionamento na Unidade Vila Jaguara atendimentos nas especialidades de fisioterapia e psicologia para apoiar e pre-
venir doenças do trabalhador do transporte. Uma especial atenção é direcionada ao motorista que pelas características de seu 
trabalho permanece longas horas numa mesma posição, provoca, muitas vezes, problemas na coluna. Por outro lado, a função 
deste trabalhador dificulta a sua convivência familiar e social, uma vez que fica longo período ao volante, dificultando sua integração 
social. Tal situação pode provocar distúrbios emocionais que precisam ser tratados. Por isso os motoristas estão sendo convidados 
a usufruir dos atendimentos de fisioterapia e psicologia feitos por profissionais altamente qualificados.

A Unidade Vila Jaguara reunirá profissionais do setor no 43º Café da Manhã programado para o próximo dia 15 de maio. Neste 
encontro a palestra Sensibilização das Lideranças tem por objetivo falar com os gestores sobre a importância de mobilizar a sua 
equipe de trabalho, de modo a evitar desperdício do tempo, energia e dinheiro. Serão apresentados conceitos simples e ferramentas 
práticas para uma comunicação dirigida de sensibilização.

O curso de Motofretista realizado no Sest 
Senat Vila Jaguara, em parceria com a 
Secretaria de Emprego e Relações do 
Trabalho do Estado de São Paulo, treinou 
800 profissionais. 
O treinamento que busca capacitar os 
trabalhadores está dividido em duas eta-
pas. São 25 horas de aulas teóricas e 

outras cinco horas de aulas práticas de 
pilotagem profissional. A estrutura curri-
cular é composta pelos tópicos ética e 
cidadania na atividade profissional; noções 
básicas de legislação; gestão do risco 
sobre duas rodas; segurança e saúde; 
transporte de cargas e prática veicular 
individual específica.

Sest Senat Vila Jaguara treina 800 motofretistas

Atendimentos em fisioterapia e psicologia para motoristas

43º Café da manhã trata da sensibilização das lideranças

• Arrumação e Conferência de Carga (24h): 
A combinar.
• Operador de Empilhadeira (24h): Fim de 
semana – déias 5, 6 e 19/5.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (50h): Final de 
semana – de 19/5 a 3/6.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (50h): Semanal 
noturno – de 2/5 a 17/5.
•  Programa Olho Vivo Na Estrada – Abiquim 
(6h): A combinar.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos – Mopp (50h): Final 
de semana – de 12 a 27/5/2012 e 26/5 
a 10/6.
• Excelência no Atendimento ao Cliente 
(16h): A combinar. 
•  Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos – Mopp  (16h): Final de 
semana – dias 19 e 20/5.

• Condução Segura e Econômica (16h): 
Semanal – A combinar.
•  Matemática Financeira (24h): Sábados 
- A combinar.
• Capacitação Didático Pedagógica para 
Instrutores (32h): A combinar.
• Atende – Van (8h): Semanal – dia 7/5.
Capacitação para Motoristas de Táxi (32h): 
Final de Semana – dias 5, 6, 19 e 20/5; 
semanal - de 14 a 17/5.
• Formação de Manutenção de Pneus na 
Frota (16h): Semanal – dias 14 e 15/5.
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (16h): Semanal 
noturno - de 23/5 a 1/6.
• ANTT – Responsável Técnico (125h): 
A combinar.
• ANTT: TAC -Transportador Autônomo de 
Cargas (84h): A combinar.
• Operador de Tacógrafo (6h): A combinar.
• Reciclagem do Atende Van (8h): 14/5.

• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (16h): Final de 
semana - dias 19 e 20/5.
• 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): Semanal noturno - de 
21/5 a 5/6.
• Excel Básico (24h): A combinar.
• Introdução a Internet (16h): A combinar.
• Rotinas de Departamento Pessoal (8h): 
A combinar.
• Curso Especializado para Motofrete (30h): 
Semanal - manhã, tarde e noite. 
Final de semana: A definir.

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

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | MAIO DE 2012

Aulas práticas na pista de treinamento da 
Unidade
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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
SINDICAMP (Campinas)

SETRANS (ABCD)
SETCARP (São José do Rio Preto) 

PARTICIPE DO
PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE
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1º de maio
dia do trabalho
Diariamente, você, profissional do setor de transporte, 
leva nossas pessoas e nossas riquezas para os quatro 
cantos do país e do mundo, contribuindo para que o 
Brasil cresça cada vez mais.

No dia 1º de maio, comemore o sucesso desse
importante trabalho.

-------------------------------------------------


