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Santos - SINDISAN

São Caetano do Sul - SETRANS/ABC

São Paulo - SETCESP

Sorocaba - SETCARSO

São José dos Campos - SINDIVAPA

Campinas - SINDICAMP

Piracicaba - SINDETRAP

Bauru - SINDBRU

Araraquara - SETCAR

Porto Ferreira - SINDECAR

Birigui - SETCATA

Presidente Prudente - SETCAPP

São José do Rio Preto - SETCARP

Ribeirão Preto - SINDETRANS

Unidos para o desenvolvimento 
do Estado de São Paulo e do Brasil
Na estrada do crescimento, a FETCESP une os 15 Sindicatos 

das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas do 

Estado de São Paulo em busca do desenvolvimento 

econômico regional, estadual e nacional.

www.fetcesp.com.br
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Hoje, o transporte rodoviário de cargas, 
ou seja, empresários, trabalhadores e 
transportadores autônomos do setor estão 
diante de um novo e grande desafio. Estou 
me referindo a Lei 12.619/2012, que 
regulamenta a profissão de motorista. 
Apesar de ela trazer inovações, com 
alterações na Consolidação das Leis 
do Trabalho e no Código de Trânsito 
Brasileiro, a lei sofreu um veto que envolve 
a infraestrutura para o descanso dos 
motoristas. Tal condição dificulta e até 
pode inviabilizar o cumprimento das novas 
regras em determinadas regiões do País. 
Desde a publicação da lei, as lideranças do 
setor, apontaram tal dificuldade e iniciaram 
trabalho para reverter essa situação. E temos 
observado boa receptividade da parte do 
governo para as nossas demandas. 
A Lei 12.619 trouxe reações das mais 
variadas, a favor e contra, sendo com-

preensível à apreensão de muitos para o 
seu cumprimento, sobretudo no que diz 
respeito ao tempo de direção e jornada 
de trabalho. 
O seu texto por sua vez, não surgiu por 
acaso, mas, como resultado de uma 
ampla discussão. Foram feitas diversas 
audiências públicas em várias regiões do 
País. Foram, ainda, realizadas várias reuniões 
e negociações entre representantes do 
setor empresarial, dos autônomos e dos 
trabalhadores. O ministério público do 
trabalho também participou dos debates. 
Agora, a discussão do tempo de direção do 
motorista é antiga, tanto no setor, quanto no 
Congresso Nacional. Nos últimos anos, o 
tema voltou ao debate por vários motivos, em 
especial pelas ações do Ministério Público 
do Trabalho, que, ao fiscalizar as empresas, 
começaram a exigir um Termo de Ajuste de 
Conduta (TAC). Essa situação se ampliava, 

provocando muita preocupação pela falta 
de uma lei que desse alguma segurança 
jurídica ao setor. O passivo trabalhista das 
empresas passava a ser uma incógnita 
O momento exige serenidade e as 
divergências precisam ser canalizadas 
para a busca de soluções que tragam 
melhores condições aos que trabalham no 
transporte e para aqueles que utilizam este 
importante segmento econômico. 

Flávio Benatti, 
Presidente da FETCESP
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FETCESP em Destaque | Editorial

Entidades filiadas a FETCESP

Expediente

Lei 12.619: faltam pontos de paradas nas rodovias 
para os motoristas
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No final de julho o Sest Senat Parque Novo Mundo iniciou três turmas de cursos do Programa Via Rápida Emprego do Governo do 
Estado de São Paulo. São dois grupos no treinamento Assistente Administrativo em Transporte e um no de Logística. No final de 
agosto terão início mais uma turma de Assistente Administrativo em Transporte e duas de Operação de Carga com Habilitação em 
Operador de Empilhadeira. As turmas são compostas por 30 participantes cada. Os alunos estão desempregados recebem bolsa 
auxílio, ajuda para o transporte e lanche diário. Os cursos tem duração de três meses. As aulas, de cinco horas, são ministradas 
durante a semana. 

A Unidade Parque Novo Mundo oferece 2.310 vagas gratuitas do Curso Especializado de Motofretista exigido pela lei que 
regulamenta essa profissão. A oferta de gratuidade do treinamento é valida até o preenchimento destas vagas, que devem ser 
utilizadas até 31 de dezembro deste ano, conforme contrato assinado com o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo 
(Detran). Devido a grande procura, as vagas para agosto e setembro já estão esgotadas. No entanto, estão abertas inscrições 
para o treinamento a partir de outubro, com aulas em diversos períodos, inclusive integral e nos finais de semana. O curso de 30 
horas é formado por aulas teóricas e práticas. O atendimento para a inscrição é de segunda a sexta-feiras, das 8h00 às 16h30.

Dando continuidade ao Projeto Boa Visão a Unidade Parque Novo Mundo, em parceria com a Ótica Paulistana, realizará avaliação 
oftalmológica gratuita para os trabalhadores do setor e seus familiares na última semana de agosto, em suas instalações.

Unidade Parque Novo Mundo | SEST SENAT

Novas turmas dos cursos do Programa Via Rápida Emprego

Unidade realiza curso gratuito especializado 
para motofretistas

Avaliação oftalmológica gratuita no final de agosto

• Curso Especial de Treinamento e 
Orientação para Motorista de Táxi (32h): 
De 4 a 14/9 (segunda a sexta-feiras), 
das 18h às 22h; de 15 a 23/9 (sábados 
e domingos), das 8h às 17h.
• Operador de Empilhadeira (24h): De 25 
a 28/9 (terça a sexta-feiras), das 18h às 
22h e 29/9 (sábado), das 8h às 17h. 
• Especializado Motofretistas (30h): Vagas 
esgotadas para setembro. Consultar aulas 
para outros meses. 
• Atualização Mopp (16h): Dias 1 e 2/9 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20; 
de 18 a 21/9 (terça a sexta-feiras), das 
18h20 às 22h.
• Atualização Coletivo (16h): De 10 a 13/9 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20; 
de 25 a 28/9 (terça a sexta-feiras), das 
18h20 às 22h.
• Atualização Escolar (16h): Dias 29 e 30/9 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20.

• Atualização Emergência (16h): Dias 15 
e 16/9 (sábado e domingo), das 8h às 
16h20.
• Reciclagem de Operador de Empilhadeira 
(12h): De 12 a 14/09 (quarta a sexta-
feiras), das 18h às 22h.
• Motorista Batedor (40h): De 10 a 
14/9 (segunda a sexta-feiras), das 7h  
às 17h.
• Transporte de Produtos Perigosos – 
Mopp (50h): De 11 a 18/9 (segunda a 
sexta-feiras), das 8h às 17h30; de 15 
a 30/9 (sábado e domingo), das 8h   
às 17h30.
• Transporte Coletivo de Passageiros 
(50h): De 15 a 30/9 (sábados e 
domingos), das 8h às 17h30; de 21 a 
28/9 (segunda a sexta-feiras), das 8h 
às 17h30.
 • Condução Segura e Econômica (16h): 
in company - consultar.

• Transporte de Emergência (50h): De 
15 a 30/9 (sábado e domingo), das 8h 
às 17h30.
• Olho Vivo na Estrada (6h): consultar.
• Treinamento Jovens Motoristas (160h) 
in company - consultar.
• Transporte de Escolares (50h): De 15 
a 30/9 (sábado e domingo), das 8h às 
17h30.

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 Atendimento 
ao Turista; Utilização e Análise de 
Tacógrafo.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | SETEMBRO DE 2012

Informações e inscrições: telefone (11) 2207-8840; e-mail cursosnovomundo@sestsenat.org.br
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Nesta edição a Revista FETCESP em Destaque traz a entrevista 
do presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas 
de Sorocaba e Região (Setcarso), Dirson Segamarchi Junior. 
Ao longo de mais de 20 anos o Setcarso contribui para a 
representação do transporte de cargas no país. Regionalmente 
promove uma série de atividades para seus associados, 
especialmente através da assessoria jurídica que presta 
informações e esclarecimentos. Além disso, a diretoria do Setcarso 
se preocupa com a capacitação de motoristas e geração de 
empregos e promove curso de formação de carreteiros. 

Fetcesp em Destaque – Quais as principais bandeiras  
do Setcarso?
Dirson Segamarchi Junior - A existência da instituição é 
fundamental nas diversas dificuldades no cotidiano das empresas. 
O principal objetivo da diretoria é o projeto de formar motoristas 
para carreta e truck. Imagine que qualquer profissional que se 
propõe a servir com competência em sua profissão, estuda e se 
forma. No mínimo, faz um curso profissionalizante que, dependendo 
da especialidade, ultrapassa cinco anos de estudos/treinamentos. 
Ao contrário desses profissionais, nossos motoristas de caminhão 
são responsáveis, por conduzir veículos que ultrapassam valores 
de até R$ 600 mil. No entanto, infelizmente o conhecimento que 
possuem, são, na maioria, adquiridos com parentes, amigos e 
até por conta própria. Esses fatores aumentam a possibilidade de 
acidentes envolvendo vidas humanas, fator de extrema importância. 
Por isso, desenvolvemos o projeto de formação de motoristas 
profissionais, que teve início em maio de 2011. Atualmente temos 
mais de 100 motoristas formados e trabalhando. Neste projeto 
contamos com o patrocínio e apoio das empresas: CLS Comércio 
de Pneus Ltda; De Nigris Distribuidora Veículos Ltda; JC Freios 
Comércio Auto Peças e Serviços Ltda; Auxter Soluções em 
Máquinas e Equipamentos; Raízen Combustíveis S.A.; Della Via 
Pneus Ltda; Marchini Implementos Rodoviários Ltda (Facchini); 
Sorocap Recauchutagem Sorocaba Ltda; São Judas Noma; 
Simeira Corretora de Seguros Ltda e SAF Iveco Caminhões.

Fetcesp em Destaque – Na sua opinião, quais são os principais 
desafios do transporte rodoviário de cargas?
Dirson Segamarchi Junior - Os fretes abaixo do compatível e 
pedágio acima da realidade são alguns fatores. As transportadoras 
atualmente trabalham para cumprir apenas um papel social: 
gerar empregos. Sabemos que gerar empregos é obrigação do 
empresário. No entanto, ter lucros é vital para continuar a gerar 
e manter empregos. No nosso setor a questão são as enormes 
distorções e os custos. Veja um exemplo: o óleo diesel sempre 
reinou na posição de número um nos custos operacionais nos 
deslocamentos dos produtos. Imagine que, em alguns percursos, 
o pedágio supera o diesel. Outra situação séria é a atual lei da 

balança, pois no carregamento, as indústrias utilizam o “balanção”, 
que pesa veículos e carga juntos. Nas rodovias os veículos são 
pesados eixo a eixo. É quase impossível o transportador carregar 
uma carreta de peso bruto total (PBT) de 41.500 kg, e conseguir 
passar pela balança das rodovias, sem tomar multa de entre eixos. 
Outra questão: o veículo, quando adquirido pelo comprador, em 
sua plaqueta de identificação consta PBT de 45 toneladas, e na 
prática esse número é reduzido para 41,5 t. (veículo 4x2). Enfim, 
ao longo dos anos, graves problemas se instalaram, tornando-
se empecilhos crônicos: rodovias, pedágios, combustíveis, etc. 
e agora a falta de motoristas é mais um desses desafios que 
teremos que encarar.

Fetcesp em Destaque - Qual a sua opinião sobre a Lei 
12.619/2012, que regulamenta a profissão de motorista. 
Dirson Segamarchi Junior - As empresas organizadas somente 
terão a ganhar com a Lei 12.619. Ganhamos segurança jurídica 
em nossas relações trabalhistas, afastando um passivo oculto 
e inestimável até agora existente, além de ter assegurado ao 
exercício da atividade uma concorrência com maior igualdade, 
pois a informalidade tende a desaparecer. Acredito ainda, que os 
reflexos apenas serão sentidos e avaliados com o tempo, uma 
vez que as empresas estão se adaptando. A lei é uma grande 
conquista depois de muitos anos de luta e discussões entre 
empresários e trabalhadores do setor. A legislação é moderna 
e preza pela segurança e pela saúde dos nossos trabalhadores.

Perfil 
Dirson Segamarchi Junior é presidente do Setcarso desde 2010. 
Participa das atividades do setor na região desde 1990, quando 
integrou um grupo de empresários que fundaram uma associação 
profissional, que se transformou no Setcarso. Segamarchi é vice-
presidente da FETCESP, conselheiro do Sest Senat São Paulo 
e comanda um grupo formado por 12 empresas, que teve início 
em 1972, uma delas a Transcon. A Dibloco, precursora do grupo, 
tem 38 anos de atividades. •

FETCESP em Destaque | Liderança do Setor

Principal objetivo do Setcarso é a formação 
de motoristas para carreta e truck
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Dirson Segamarchi Junior, presidente do Setcarso
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FETCESP em Destaque | Encontros

Acidentes de Trabalho e Relações Correlatas foi o tema da 
palestra do ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
João Oreste Dalazen, realizada no último dia 27 de julho, na 
sede da FETCESP, NTC&Logística e Setcesp. 
O presidente da FETCESP e NTC&Logística, Flávio Benatti, 
falou da importância da palestra, especialmente pelo atual 
momento do setor, que precisa se adaptar as novas regras da 
Lei 12.619/2012. “A expectativa é que a nova legislação reduza 
o número de acidentes do trabalho no transporte rodoviário”, 
observou Benatti. 
Na opinião do ministro Dalazen a Lei nº 12.619/2012 trará uma 
modernização e moralização em algumas práticas no transporte 
rodoviário de cargas. 
Na sua palestra o ministro falou um pouco dos processos de 
acidentes do trabalho e dano moral julgados nos tribunais.  
Destacou que as condenações sobre o acidente de trabalho 
são repassadas para o INSS que promove ação regressiva às 
empresas. No caso de condenação, as empresas vão ter que 
responder pelos encargos, que até hoje eram suportados pelo 
INSS, advertiu. “Esta ficando caro para as empresas. Investir 
na prevenção e em equipamentos pode ter custo menor do que 
suportar os encargos dos acidentes”, ponderou. 
O ministro Delazen também alertou sobre os riscos com os 
processos de dano moral. Mencionou alguns absurdos que 
surgem nos tribunais e falou de casos que são acolhidos em 
detrimento ao empregado. No entanto ressaltou que todos 

devem ter atenção para a gravidade do dano moral, sendo muito 
comum a justiça determinar elevadas indenizações. Alertou para 
a necessidade de instituir advogado altamente qualificado para 
combater os abusos e discutir temas polêmicos. 
Participaram da palestra, a desembargadora aposentada e 
ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da 2ºRegião, 
Maria Aparecida Pelegrina, os presidentes de sindicatos, Carlos 
Panzan (Sindicamp), Francisco Pelucio (Setcesp), Natal Arnost 
(Setcar), Marcelo Marques da Rocha (Sindisan), Kagio Miura 
(Setcarp) e Laércio Lourenço (Sindivapa), diretores, executivos 
e assessores de empresas e entidades do setor.

Lideranças e empresários do setor participaram da festa 
comemorativa de 25 anos do Sindicato das Empresas de 
Transporte de Carga de Bauru e Região (Sindbru), no último 
dia 20 de junho.
O presidente do Sindbru, Munir Zugaib, falou um pouco da 
história da entidade e de seus fundadores. Ele lembrou a 
participação do ex-presidente, Aparecido Fraile, falecido no 
ano de 2000, e do ex-presidente da FETCESP, Adalberto 
Panzan, falecido em 1996. “São 25 anos de muito trabalho 
e dedicação”, ressaltou Zugaib. O presidente do Sindbru 
reafirmou seu compromisso de continuar a tratar dos assuntos 
da categoria para obter mais sucesso e atingir os ideais 
planejados. 
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, parabenizou a 
diretoria do Sindbru pela brilhante trajetória da entidade. 
Afirmou que a atuação dos empresários da região e diretores 

Ministro do TST, João Dalazen, faz palestra sobre 
acidentes de trabalho e dano moral

Sindbru comemora 25 anos de fundação e faz homenagens
Representação

João Oreste Dalazen, Ministro do TST 

Festa reuniu lideranças do setor e empresários da região
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FETCESP em Destaque | Encontros

Com a presença de mais de 800 pessoas, entre transportadores 
e embarcadores, a NTC&Logística, com o apoio da FETCESP 
e do Setcesp (Sindicato de São Paulo), promoveu encontro para 
analisar os impactos que a Lei 12.619/2012 traz ao mercado. 
O presidente da NTC, Flávio Benatti, enfatizou a importância 
do momento. “O embarcador que quiser um transporte de 
qualidade, precisa discutir com seu transportador todo o 
processo logístico, para que a lei 12.619 seja seguida em sua 
integridade”, observou. 
O assessor e engenheiro do Departamento de Custos 
Operacionais, Estudos Técnicos e Econômicos (Decope) da 
NTC, Lauro Valdívia, falou dos impactos da nova lei nos custos 
das empresas de transporte de cargas. Apresentou alguns 
cenários com diferentes quilometragens e tipos de carga e 
utilização de um ou dois motoristas no caminhão. O estudo 
do Decope considerou gastos fixos (mensais) e variáveis (por 
km rodado), mais custos indiretos, que compõe a planilha de 
custos operacionais padrão.
Segundo Valdívia, a mão de obra junto com o combustível, 
independentemente da operação, são os principais itens que 
compõem o custo do frente. “A produtividade do caminhão 
depende do tempo que ele está disponível para operar”, explicou. 
Considerando as variáveis de distância, quilometragem, tempo 
de carga e descarga, horas e dias de disponibilidade do veículo 
e quantidade de motoristas por caminhão, os impactos variam 
muito e é difícil mensurar um valor exato de aumento. O tipo 
de veículo não altera muito os custos.  A pesquisa mostra que 
“os prazos de entrega precisam ser revistos”, observou Valdívia. 
Os assessores jurídicos das entidades do setor, Marcos Aurélio 
Ribeiro e Narciso Figueirôa Júnior falaram das mudanças que 
a nova Lei traz na Consolidação das Leis do Trabalho e no 
Código de Trânsito Brasileiro abordando o tempo de direção e 
de espera e jornada de trabalho entre outros aspectos.   
O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores 

em Transportes Terrestres (CNTTT), Luiz Antônio Festino, 
destacou que a Lei 12.619/2012 veio para trazer igualdade de 
direto e deveres para os motoristas autônomos e empregados. 
Os convidados Vander Costa, diretor da Vic Transportes, e Fábio 
Vieira, coordenador de transportes da Raízen, apresentaram 
Cases sobre a aplicação do controle de jornada dentro de suas 
respectivas empresas.

Transportadores e embarcadores debatem os impactos 
da lei 12.619 

Palestrantes esclarecem transportadores e embarcadores sobre 
as mudanças da lei 12.619
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do Sindbru foi importante para a criação da Federação 
Paulista, que atua há 23 anos. Benatti, ainda, comentou 
a atual fase de adaptações das empresas do setor, com 
as legislações que regulamentam a atividade e também a 
profissão de motorista. “Agora o setor tem regras mais claras 
para prestar seus serviços com segurança jurídica”, afirmou. 

Homenagens
O presidente do Sindbru homenageou com a entrega de 
placas os diretores Ademir Berbel e Claudilinio dos Santos, 
o assessor jurídico Fernando Sérgio Silva Benedicto e a 
colaboradora Antônia Sanchez. 

O presidente do Sindbru recebeu homenagens dos diretores e 
equipe e também dos presidentes de Sindicatos de Campinas 
(Sindicamp), Carlos Panzan, e de São José do Rio Preto 
(Setcarp), Kagio Miura.
Também participaram da Festa de 25 anos do Sindbru, os 
presidentes de sindicatos de Araraquara (Setcar), Natal 
Arnost; Litoral Paulista (Sindisan), Marcelo Marques da Rocha; 
Piracicaba (Sindetrap), Salvador José Cassano; São Paulo 
(Setcesp), Francisco Pelucio e Vale do Paraíba (Sindivapa), 
Laércio Lourenço, e os representantes do Setrans (ABC), 
Nobumitsu Matsuda e do Sindecar (Porto Ferreira), Adilson 
Minatel. 
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FETCESP em Destaque | Empresas

Veloce 
Apesar das previsões de baixo 
crescimento da economia nacional, 
na faixa dos 2% neste ano, a Veloce 
Logística, que completa três anos de 
atividades em agosto, deve fechar 2012 
com uma evolução de 15% da receita, 
repetindo o mesmo patamar dos anos 
anteriores: 14% em 2010 e 15% em 
2011. Nestes 36 meses, a Veloce já 
recebeu oito títulos de reconhecimento 
público pelo seu trabalho, posicionando-se 
como uma nova referência no setor. Seis 
prêmios vieram da General Motors, quatro 
deles como Melhor Operador Logístico 
no Brasil e na Argentina (por dois anos 
consecutivos em cada país). Foi eleita 
também um dos Melhores Fornecedores 
da GM no Mundo (Global Supplier of 
the Year Award for Logistics Services) – 
premiação concedida a apenas 81 dos 
mais de 20 mil fornecedores da GM em 
todos os países onde atua. Além disso, 
a Veloce foi contemplada por manter 
operações sem acidentes por um ano 
na planta da GM de Sorocaba (SP).  
E sagrou-se finalista de duas das mais 
importantes disputas entre fornecedores 
do setor automobilístico: o Prêmio REI e 
o Prêmio AutoData – este atualmente em 
fase de eleição dos vencedores.

DVA Express
A filial da transportadora DVA Express 
em Campinas iniciou suas atividades em 
1992, e devido a grande demanda de 
mercadorias passou a oferecer o serviço 
rodoviário atendendo os estados de: São 
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. Com o 
passar dos anos a DVA fechou contratos 
com grandes clientes e conseguiu divulgar 
sua marca por várias cidades, fazendo 
assim com que surgissem filiais em várias 
regiões do Brasil. Em São Paulo, a filial 
de Campinas tem grande importância, 
pois além de atender as cidades da 
região, Campinas tem grande potencial 
econômico, crescimento do PIB local, 
e localização próxima a capital paulista. 
Com 120 funcionários e uma frota de 50 
veículos entre próprios e agregados, a 
filial recebe cerca de 200 quilos e expede 
cerca de 230 quilos a cada expedição.

TRA
A TRA – Transportes da Amazônia - 
tem uma base localizada na cidade de 
Manaus (AM) e outra na cidade de Belém 
(PA), ambas para realizar as conexões 
das mercadorias, tanto recebidas ou 
expedidas para a região Norte, como as 
recebidas das regiões mais favorecidas 
economicamente para a distribuição  
na região. 
Segundo Gilvan Huosell Ramos, diretor 
geral da TRA, os investimentos para este 
ano já passam de 1 milhão de reais com 
o objetivo de assegurar a manutenção de 
todo seu movimento físico. 
A perspectiva de crescimento gira em 
torno de 12%, porém há possibilidade 
de parceria com uma grande empresa 
de cosméticos e o crescimento poderá 
passar para 38% sobre a receita de 2011. 
“Nos próximos cinco anos queremos 
fechar o faturamento anual em 9,5 
milhões de reais”, comenta Gilvan. 

MAN 
A MAN Latin America, fabricante dos 
caminhões e ônibus Volkswagen e dos 
caminhões MAN, entregou 80 caminhões 
MAN TGX 29.440 6x4 a diversos clientes 
da marca contemplados por meio de 
cotas adquiridas do exclusivo sistema 
de consórcios da montadora. 
No total, já são 150 cotas vendidas do 
caminhão MAN, fabricado e recém-
lançado no país, pelas administradoras 
financeiras das empresas Maggi, Apta 
e Gaplan, além do braço financeiro da 
marca no Brasil, o MAN Finance. Entre 
os clientes, destacam-se empresas como 
Giovanella, Estrela Dalva, Negrinho, 
Agrobom e Jundicestas. “Nosso exclusivo 
sistema de consórcios, disponível para 
os caminhões MAN, apresenta um 
diferencial de mercado para os nossos 
clientes, com entregas programadas. 
Além disso, o consórcio representa 
hoje 40% das vendas dos caminhões 
MAN”, afirma Ricardo Alouche, diretor 
de Vendas, Marketing e Pós-Venda da 
MAN Latin America.

Volkswagen 
O Banco Volkswagen alcançou 121.428 
operações de financiamento no primeiro 

semestre de 2012. O volume é 0,6% 
superior aos 120.703 contratos do ano 
anterior. Somente os financiamentos de 
automóveis registraram 110.521, índice 
4,3% maior frente aos 105.964 de 2011. 
O mercado de caminhões e ônibus 
realizou 10.907 operações no período. 
No semestre, a carteira de crédito da 
instituição acumulou R$ 21 bilhões. Os 
novos negócios atingiram R$ 4,4 bilhões. 
O Consórcio Nacional Volkswagen obteve 
seu melhor semestre em 36 anos de 
história. 
De janeiro a junho deste ano, 
prospectou 58.696 cotas, um salto de 
40% em relação ao mesmo período  
se 2011. 
A Volkswagen Corretora de Seguros 
gerou 65.841 apólices. Deste total, 
38.277 são referentes ao seguro do 
casco e 22.471 à proteção financeira. 
A Volkswagen Serviços Financeiros 
- formada pelo Banco Volkswagen, 
Consórcio Nacional Volkswagen e 
Volkswagen Corretora de Seguros - 
totalizou 280.940 negócios em 2012, 
índice 11,5% acima do obtido no ano 
anterior.

Braspress
A Braspress inaugurou no último dia 6 de 
agosto, em Itajaí (SC), a sua 105ª filial 
instalada no país. O novo terminal com 
área total de 12.600 metros quadrados 
atenderá a região do Vale do Itajaí. 
O Hub também operará no sistema 
Overnight, o que interligará em 24 horas 
todo o estado e às outras sete filiais 
instaladas em Santa Catarina. 
Segundo Urubatan Helou, diretor-
presidente da Braspress, o novo Hub trará 
reflexos positivos nas operações realizadas 
em toda a região Sul do país, uma vez 
que o terminal estará interligado aos 
outros Hubs da Organização instalados 
em Santa Maria (RS), Guarapuava 
(PR) e ao de Bauru (SP), assim 
diminuindo ainda mais o emprazamento  
de entregas. 
O novo Hub tem 4.600 metros 
quadrados de área útil, com 34 docas 
para o carregamento/descarregamento 
simultâneo e empregará 60 colabo- 
radores. •
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Sicredi Fetcoop
Tel: 2632-1004



10  

Para difundir o esporte, propiciar ambiente de competição 
sadia, espírito de equipe e fortalecimento de ações sócio-
esportivas, o Sest Senat Vila Jaguara promoveu a Copa Society 
2012 com 10 equipes. A final aconteceu no último dia 28 
de julho e as partidas foram bastante disputadas entre os 
times RTE- Rodonaves Transporte e Encomendas Ltda., Corus 
Armaz. Logística, Transporte e Distribuição Ltda. e Transmaroni 
Transporte Brasil Rodoviário Ltda. Venceu, nos pênaltis, a 
Transmaroni que representará a Unidade na final nacional. 
O vice-campeonato ficou para a RTE - Rodonaves Transportes e 
Encomendas Ltda e em 3º lugar a Corus Armaz. Log. Transportes 
e Distribuição Ltda. Todos receberam troféus, inclusive os 
atletas da Rodonaves, Anderson Araújo Gomes (artilheiro), e 
José Gleibson Barbosa de Lima (goleiro). Para participar da 
Copa Society cada time doou duas cestas básicas. Foram 312 

quilos de alimentos arrecadados e entregues ao Lar Abrigo 
Saint Germaing, que fica na Rua São Francisco de Assis, 783,  
Vila Guedes, em São Paulo/SP. 

Dentro do programa Oficinas Educativas, a Unidade Vila Jaguara realizará no próximo dia 19 de setembro, das 14 às 17 horas, curso 
gratuito com a culinarista Rose Vitielo. Nesta aula Rose ensinará como fazer o cupcake (bolinho) com coberturas de brigadeiro e mouse. 
O curso é gratuito, mas cada participante deve doar dois quilos de alimentos não perecíveis que serão entregues ao Lar abrigo Saint 
Germain Daniela Barbosa Maldonado. O programa de Oficinas Educativas tem por objetivo incentivar novas alternativas de recursos 
financeiros para a composição da renda familiar. Informações e inscrições: e-mail luz@sestsenat.org.br ; telefone (11) 3623-1304.

Unidade Vila Jaguara | SEST SENAT

Transmaroni vence Copa Futebol Society da Unidade 
Vila Jaguara

Inscrições abertas para o curso grátis de cupcake

• Arrumação e Conferência de Carga (24h): 
A combinar.
• Operador de Empilhadeira (24h): Fim de 
semana – dias 15, 22 e 29/9. 
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (50h): Final de 
semana – dias 22, 23, 29, 30/9, 6 e 7/10; 
noturno – dias 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 
19, 20, 21, 24 e 25/9.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (50h): Noturno - 
de 10 a 26/9.
• Programa Olho Vivo na Estrada – Abiquim 
(6h): A combinar.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos – Mopp (50h): Final de 
Semana - dias 15, 16, 22, 23, 29 e 30/9; 
semanal - dias 10, 11, 12, 13, 14 e 19/9.
• Condução Segura e Econômica (16h): 
Semanal – A combinar.
• Operador de Tacógrafo (6h): A combinar.

• Excelência no Atendimento ao Cliente 
(16h): A combinar.
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos – MOPP (16h): Final 
de semana – dias 1 e 9/9.
• Matemática Financeira (24h): Sábados 
- A combinar.
• Capacitação Didático Pedagógica para 
Instrutores (32h): A combinar.
• Atende – Van (8h): Semanal – dia 5/9; 
final de semana – dia 15/9.
• Capacitação para Motoristas de Táxi 
(32h): Final de semana – dias 8, 9, 15 
e 16/9.
• Formação de Manutenção de Pneus na 
Frota (16h): Semanal - a combinar.
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (16h): Semanal 
noturno – dias 3, 4, 5 e 6/9.
• ANTT – Responsável Técnico (125h): 
A combinar.

• ANTT – TAC Transportador Autônomo 
de Cargas (84h): A combinar.
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (16h): Final de 
semana – dias 1 e 2/9
e 8 e 9/9.
• 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): A combinar.
• Excel Básico (24h): A combinar.
• Introdução a Internet (16h): A combinar.
• Rotinas de Departamento Pessoal (8h): 
A combinar.
• Reciclagem do Atende – Van (8h): dia 
26/9.
• Curso Especializado para Motofrete (30h): 
Semanal - manhã, tarde e noite; Final de 
semana.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | SETEMBRO DE 2012

Equipe da Transmaroni - Transportes Brasil Rodoviários Ltda 
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Informações e inscrições: telefones (11) 3623-1300/ 1301/ 1302
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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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Para continuar crescendo, 
o Brasil precisa de você.
Seja um jovem motorista.

Formação
de novos
Motoristas

Tire sua habilitação e 
procure o SEST SENAT
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