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Santos - SINDISAN

São Caetano do Sul - SETRANS/ABC

São Paulo - SETCESP SECRESP 

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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Este ano que se inicia deverá ser mar-
cado por novos avanços no transporte 
rodoviário de cargas. Caminhamos 
para uma maior organização e for-
malidade do setor, iniciada em 2007 
com a Lei 11.442, que disciplina a 
atividade comercial do TRC. Ao longo 
deste período vários ajustes foram fei-
tos para as adequações necessárias 
às tantas particularidades das diver-
sas especialidades do transporte.  
As diferenças regionais também têm 
sido observadas com muita atenção por 
todos. 
Com uma atuação coesa estamos 
construindo um arcabouço jurídico 
para oferecer maior segurança às 
empresas, trabalhadores, profissio-
nais que militam no setor e usuários  
do transporte.
Desta vez caminhamos para a regula-
mentação da profissão de motorista, 
cujo projeto de lei com substitutivo 
sobre o tema tramita na Câmara dos 

Deputados. Trata-se de um texto de 
consenso dos representantes da Con-
federação Nacional do Transporte 
(CNT) e da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Transporte Terrestres 
(CNTT) e aprovado pelo Senado Fed-
eral no início de dezembro. A expecta-
tiva é que os nossos deputados federais 
votem o substitutivo no primeiro semes-
tre deste ano.
Neste texto de consenso estão pre-
vistas alterações na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) e no Código 
de Trânsito Brasileiro, para tratar de 
temas polêmicos como jornada de trab-
alho e tempo de direção dos motoristas 
profissionais do transporte rodoviário 
brasileiro. 
Por isso, voltamos a utilizar este es-
paço e recomendar as empresas para 
que busquem mais informações sobre 
o que está sendo proposto e se pre-
parem para atender a nova legisla-
ção. Reafirmamos novamente o nosso 

compromisso de junto com outras en-
tidades sindicais, continuar acompan-
hando a tramitação do projeto para 
evitar que a proposta sofra alterações 
que venham a desfigurá-la e assim  
criar impactos indesejáveis ao setor.

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 
de Carga de Araçatuba e Região. Rua Ribeiro de Barros, 339. CEP: 16200-000 - Birigui/SP.  Tel.: (18) 3641-1546/1548. Fax: (18) 3641-
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 
Sarti Magnani. 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:  
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 Empre-
sas 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 Pru-
dente/SP. Telefax: (18) 3222-4930.  Presidente: Antonio Carlos Fernandes. SINDETRANS - Sindicato das Empresas de Transporte de Car-
gas 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. Cassiano Ricardo, 1378 CEP: 12240-540  São José dos Campos/SP.   
Telefax: (12) 3931-3399 - Presidente: Laércio Lourenço. SEGRESP - Sindicato das Empresas e Proprietários de Serviços de Reboque, Resgate, 
Guincho e Remoção de Veículos no Estado de São Paulo. Av. General Edgar Facó, 1441, Sala 2 Vl. Arcádia - 02924-000 - São Paulo/SP. Telefone 
(11) 3835-9773. Presidente Izilda Braga.

FETCESP em Destaque é uma publicação mensal da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo. 
Endereço: Rua Orlando Monteiro,  nº  01 - CEP 02121-021 - São Paulo/SP.  Tel. (11) 2632-1019 ; Fax (11) 2955-0350. Diretoria - Presidente: Flávio 
Benatti. Vice-Presidentes: André Juliani; Antonio Caetano Pinto; Antonio Carlos Fernandes; Carlos Panzan; Francisco Pelucio; Kágio Miura; Laércio Lourenço;  
Marcelo Marques da Rocha; Munir Zugaib; Renato Sarti Magnani; Rivail Brenga; Salvador José Cassano; Sérgio Rubens Figuerôa Belmonte e Wilson Piccolo 
Soares. Secretários: Romeu Natal Panzan e Edson Luís Sônego. Tesoureiros: Raul Elias Pinto e Antonio Oliveira Ferreira. Conselho Fiscal: Adriano Depen-
tor; Elza Lúcia Vannucci Panzan; José Otávio Bigatto; Osni Antonio Fioravanti; Rui César Alves e Vicente Aparício Y Moncho.  Delegados Representantes: 
Flávio Benatti e Urubatan Helou. Conselho Político: Antonio Luiz Leite; Sallum Kalil Neto e Valter Célio Boscatto. Conselho Consultivo: Altamir Filadelfi Ca-
bral; Celso Luchiari; Jacinto Souza dos Santos Júnior e Oswaldo Dias de Castro. Produção e Redação:  MFC Planejamento  e  Comunicação  Empresarial.  
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FETCESP em Destaque | Editorial

Entidades filiadas a FETCESP

Expediente

Transporte de cargas caminha para  
uma maior formalidade
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Visando estimular o debate de temas relacionados à cidadania, 
educação profissional, saúde e qualidade de vida entre os tra-
balhadores do transporte, o Sest Senat propõe novos temas 
para o Ciclo de Palestras neste ano.
Os temas disponíveis são os seguintes:
- Motivação no Trabalho;
- O Programa 5S;
- Qualidade no Atendimento ao Turista;

- Utilização e Análise de Tacógrafo;
- A Importância da Atividade Física para a Saúde;
- Acidentes Domésticos;
- Entendendo as Doenças Sexualmente Transmissíveis;
- Saúde Ocular.
As empresas interessadas em desenvolver os temas podem 
solicitar o agendamento pelo telefone (11) 2207-8840 com 
Sergio ou Maria Inês.

Consultório odontológico
Segunda a sexta-feiras, das 7h  
às 17h; sábado, das 7h às 12h.

Consultório médico
Fisioterapia: segunda a quinta-feiras, 
das 10h às 15h.
Psicologia: segunda-feira, das 7h às 
17h; terça-feira, das 7h às 13h; quinta-
-feira, das 12h às 16h; sexta-feira, das 
8h às 11h.
                           
As consultas devem ser marcadas  
com antecedência.
Mais informações e agendamento:  
Tel. (11) 2207-8840

No último dia 10 de janeiro, as Unidades Parque Novo Mundo e Fernão Dias 
realizaram a formatura dos alunos que concluíram os treinamentos do Programa 
Estadual de Qualificação da Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho 
(Sert). Eles participaram dos cursos de Logística Básica, Operação de Carga 
com Habilitação em Operador de Empilhadeira e Assistente Administrativo  
em Transportes.

Unidade Parque Novo Mundo | SEST SENAT

Unidades entregam certificados 
de qualificação profissional

Sest Senat lança Ciclo de Palestras 2012 

Área da Saúde

• Olho Vivo na Estrada (6h): Consultar. 
• Curso Especial de Treinamento e 
Orientação para Motorista de Táxi (32h): De 
6 a 15/2 (segunda a sexta-feiras), das 18h 
às 22h; de 14 a 17/2 (terça a sexta-feiras), 
das 8h às 17h; de 25/2 a 4/3 (sábado e 
domingo), das 8h às 17h.
• Operador de Empilhadeira (24h): De 25/2 
a 4/3 (sábado e domingo), das 8h às 17h.
• Curso para Condutores e Auxiliares no 
Transporte Escolar de Crianças Deficientes e 
Mobilidade Reduzida (16h): Dias 25 e 26/02 
(sábado e domingo), das 8h às 17h.
• Transportador Autônomo de Carga – 
TAC (84h): De 25/2 a 4/3 (nove dias 
consecutivos), das 8h às 18h.
Cursos especializados para motoristas
• Transporte de Escolares (50h): De 25/2 a 
11/3 (sábados e domingos), das 8h às 17h30 

(matrícula até 15/2).
• Transporte de Produtos Perigosos –Mopp 
(50h): Dias 4, 5,11,12, 25 e 26/02 (sáb e 
dom) – das 8h às 17h30 (matrícula até 30/1); 
de 10 a 17/2 (segunda a sexta-feira), das 8h 
às 17h30 (matrícula até 3/2).
• Transporte Coletivo de Passageiros (50h): 
Dias 11, 12, 25, 26/2, 3 e 4/3 (sábados 
e domingos), das 8h às 17h30 (matrícula 
até 6/2).
• Atualização Escolar (16h): De 13 a 16/02 
(segunda a quinta-feiras), das 18h20 às 22h 
(matrícula até 6/2/2012).
• Transporte de Emergência (50h): De 14 
a 29/1 (sábados e domingos), das 8h às 
17h30 (matrícula até 9/1).
• Especializado Motofretista (30h): Diversas 
turmas - consultar agenda na unidade; 
sábados e domingos (três dias) das 7h às 

17h20; noturno de segunda a quinta-feiras, 
das 18h às 22h50 e domingo das 7h às 
17h20.
• Atualização Mopp (16h): Dias 11 e 12/02 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20 
(matrícula até 6/2); de 27/2 a 1/3 (segunda 
a quinta-feiras), das 18h20 às 22h (matrícula 
até 15/2).
• Atualização Coletivo (16h): De 27/2 a 1/3 
(segunda a quinta-feiras), das 18h20 às 22h 
(matrícula até 15/2).
• Condução Segura e Econômica (16h): In 
company - consultar
• Treinamento Jovens Motoristas (160h): In 
company - consultar

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

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | FEVEREIRO DE 2012

Participantes da cerimônia de formatura
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O 12º Congresso Paulista do Transporte Rodoviário de Cargas 
que a FETCESP organiza para os próximos dias 24, 25, 26 
e 27 de maio, no Grande Hotel Campos do Jordão, repetirá 
o sucesso do encontro realizado em 2010, no mesmo local. 
Após o lançamento do Congresso 2012, durante a reunião da 
FETCESP, em dezembro, os sindicatos regionais fizeram suas 
reservas e já lotaram o Hotel sede do encontro. 
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, está animado 
com o tradicional Congresso, realizado a cada dois anos. 
“A programação do evento terá o mesmo perfil das edi-
ções anteriores, com a presença de palestrantes de reno-
me para falar sobre motivação, gestão, política e econo-
mia. Também teremos o espaço empresarial ocupado por 
nossos patrocinadores e momentos para a confraternização  

e muita troca de experiências entre todos os congressistas”, 
destaca Benatti. 
  Agora para atender um número maior de participantes, a FETCESP 
acaba de finalizar negociações com o Hotel Serra da Estrela 
para oferecer condições especiais aos empresários e familiares.  
Em 2010, esse hotel também foi utilizado e aprovado pelos 
congressistas que lá estiveram.
A expectativa da comissão organizadora do Congresso é re-
petir o sucesso das edições anteriores e reunir mais de 200 
pessoas entre empresários de transportes, patrocinadores e 
seus familiares. 
Mais informações com as assessoras Fátima Contardi ou Tânia 
Guimarães: telefones (11) 2632-1019 e 2632-1016; e-mail: 
fetcesp@fetcesp.com.br •

FETCESP em Destaque | Agenda

FETCESP prepara o Congresso Paulista do TRC 2012

HOSPEDAGEM

Individual

Taxa de Inscrição

Condições de Pagamento

Duplo

Local: Hotel Serra da Estrela
Av. Frei Orestes Girardi, 3.549
Vila Capivari - Campos do Jordão/SP

Check–in: 24/5/2012 (quinta-feira), a partir das 15 horas
Check-out:  27/5/2012 (domingo) até as 12 horas

 Apartamenso Stander Plus 

Importante: Os valores referem-se ao pacote de três diárias com café da manhã no Hotel Serra da Estrela 
com inclusão da taxa de inscrição. 
Os jantares dos dias 24, 25 e 26 de maio e os almoços dos dias 25 e 26 de maio serão feitos 
no Grande Hotel Campos do Jordão. 
Após o pagamento da reserva e/ou inscrição não serão feitas devoluções de valores.
As despesas extras, como bebidas e serviços serão cobradas diretamente do hóspede na saída do Hotel. 

Empresa de transporte associada a um dos Sindicatos das Empresas de 
Transporte Rodoviário de Cargas filiados a FETCESP ou Federação do TRC 
com reserva no Grande Hotel Campos do Jordão

Empresa de transporte associada a um dos Sindicatos das Empresas de 
Transporte Rodoviário de Cargas filiados a FETCESP ou a outra Federação 
do TRC sem reserva no Grande Hotel Campos do Jordão

Empresa de transporte rodoviário de cargas não associada à um dos 
Sindicatos das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas filiados a 
FETCESP ou a outra Federação do TRC com ou sem reserva no Grande 
Hotel Campos do Jordão

OBS. Valor da taxa de inscrição única para o período do evento.

Quatro parcelas

Três parcelas

Duas parcelas

Única parcela

15/4/2012

15/4/2012

15/4/2012

20/5/2012

15/5/2012

15/5/2012

15/5/2012

15/3/2012

15/3/2012

15/2/2012

isenta 
(incluso material e refeição)

R$ 600,00 por pessoa 
(incluso material e refeição)

R$ 1.200,00 por pessoa 
(incluso material e refeição)

R$ 1.750,00 R$ 2.400,00
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FETCESP em Destaque | Empresas

Tegma
A Tegma Gestão Logística acaba de 
assinar o compromisso de compra e 
venda com a LTD Transportes, espe-
cializada em operações de distribuição fra-
cionada para o segmento de e-commerce.  
Com a aquisição da LTD, a Tegma amplia 
seu portfólio de serviços para o e-com-
merce, segmento que passou a atuar em 
março de 2011 com a aquisição da Direct 
Express. Com 1,4 milhão de entregas 
em 2011, a LTD é sediada em Guarulhos 
(SP), possui quatro unidades e 205 co-
laboradores e atende a grandes clientes 
como Nova Pontocom (Extra, Ponto Frio 
e Casas Bahia), Walmart, Ricardo Eletro, 
Fast Shop e DeMillus. O faturamento bruto 
estimado para 2011 é de R$ 45 milhões.  
O processo de aquisição agora segue para 
etapa final de auditorias e para aprovação 
do Conselho de Administração da Tegma.

Plimor 
Acompanhando o aquecimento das com-
pras pela internet e preocupada com o 
meio ambiental a Transportadora Plimor, 
de Farroupilha (RS), aprimora seu processo 
de coleta reversa. Enquanto no serviço de 
entrega o trabalho da transportadora per-
corre o caminho no sentido do fabricante 
ao consumidor, a coleta reversa, como o 
próprio nome indica, faz o percurso con-
trário. Para solicitar a coleta, o processo é 
semelhante ao de entrega. O cliente Plimor 
pode remeter o pedido diretamente por 
meio do sistema online da transportadora. 
Além de segurança na coleta, a Plimor 
tem um cuidado redobrado em atender 
às normas regulamentadoras em caso de 
descarte. 

Scania 
A Scania lançou em dezembro na Europa a 
competição Melhor Motorista de Caminhão 
2012. Criado em 2003, o desafio consiste 
em avaliar as habilidades dos motoristas 
visando contribuir com a segurança nas 
estradas e valorização do profissional, além 
de promover uma condução que alie efici-
ência à redução de emissão de poluentes.  
”O motorista é o fator mais importante para 
a economia, o meio-ambiente e a segu-
rança”, afirma Leif Östling, presidente e 

CEO da Scania. ”Condutores qualificados 
e comprometidos são fatores fundamentais 
para um transporte eficiente, contribuindo 
para a redução na emissão de poluentes, 
para a segurança rodoviária e para a lucra-
tividade da empresa. Essa combinação é 
a prova que sustentabilidade e resultados 
financeiros positivos podem andar lado a 
lado”, explica o executivo. 
Nos próximos meses, serão anunciadas 
mais etapas ao redor do mundo, como 
Austrália, Hong Kong, Argentina, Coréia, 
México, Singapura, China, Chile, Malásia, 
Peru e África do Sul, assim como ao redor 
da Europa. No Brasil, a quarta edição da 
competição Melhor Motorista de Caminhão 
está prevista para ser lançada em breve. 
Em sua última edição, em 2010, o evento 
contou com mais de 28 mil condutores, 
consagrando o Brasil como recordista de 
inscrições entre os países em que a ação 
é realizada pela Scania.

Panalpina 
João Henrique Albino acaba de assumir 
o cargo de gerente da área IV Manager 
Healthcare & Chemical Mercosur da 
Panalpina. Entre os projetos futuros de 
Albino na Panalpina estão a criação de 
centros de excelência operacionais para 
produtos farmacêuticos, o desenvolvimento 
de soluções logísticas inovadoras para essa 
indústria, além de aumentar a carteira de 
clientes dentro dos segmentos farmacêu-
tico e químico. 

MAN 
A MAN Latin America está por nove 
anos na liderança em vendas de cami-
nhões acima de cinco toneladas no Brasil.  
A afirmação é de Roberto Cortes, presi-
dente da montadora. Foram 50.829 ca-
minhões emplacados e uma participação 
de 29,7%, segundo dados públicos do 
Registro Nacional de Veículos Automotores 
(Renavam). Somados os licenciamentos de 
caminhões e ônibus Volkswagen (feitos no 
Brasil) e MAN (importados) totalizaram 
61.968 unidades. Um crescimento de 18% 
em relação a 2010, enquanto o mercado 
total aumentou 11,7%. Investimento - Entre 
2012 e 2016, a MAN Latin America in-
vestirá mais de R$ 1 bilhão no Brasil para 

ampliar suas operações no País. O prin-
cipal objetivo é aumentar a oferta de veí-
culos comerciais das marcas Volkswagen 
e MAN, inclusive atuando em nichos de 
mercado ainda não explorados e aumen-
tando a sua capacidade produtiva. No ano 
passado, a montadora adquiriu mais 1,5 
milhão de metros quadrados em Porto Real 
(RJ) para abrigar o futuro Centro Logístico 
de Vendas. 

Abeiva 
Os dados de emplacamentos das em-
presas filiadas a Associação Brasileira 
das Empresas Importadoras de Veículos 
Automotores (Abeiva), em 2011, mostram 
crescimento de 87,4% em relação ao de-
sempenho de 2010. 
Foram emplacadas 199.366 unidades 
contra 106.360 veículos do ano ante-
rior. Com esse resultado, a participação 
de importadores oficiais, no mercado 
brasileiro, significou 5,82% em 2011. 
Ao considerar somente o segmento de 
importados, as associadas à entidade 
anotaram marketshare de 23,35% em 
2011, enquanto as montadoras locais 
responderam por 76,65%, o equivalen-
te a 654.363 unidades emplacadas no 
ano. Ao isolar somente o desempenho 
de vendas em dezembro do ano passado,  
os dados de emplacamento da Abeiva indi-
caram crescimento de 26,8% em relação 
ao mês de novembro. Foram 19.151 uni-
dades contra 15.098. Ante o mês de de-
zembro de 2010, a alta foi de 42% (19.151 
x 13.487 unidades).  

Grupo DVA
Enquanto o marketing se encarrega de 
encantar, satisfazer e fidelizar o cliente, a 
logística é responsável em prestar o ser-
viço. Pensando desta forma, a DVA Log, 
sediada em São Paulo (SP), é fruto da 
demanda existente no mercado, especial-
mente dos próprios clientes da empresa. 
Para o início das atividades da nova divi-
são, que dentro do mercado promocional 
e publicitário tem como objetivo prioritário 
captar novos clientes, a DVA Log tem como 
Gestor da Divisão, o profissional Claudinei 
Castilho que conta com grande experiência 
no setor. •
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FETCESP em Destaque | Sest Senat

O Conselho Regional São Paulo do Sest 
Senat recebeu em doação mais dois ter-
renos para instalação de Unidades no 
interior do Estado. A parceria firmada 
em dezembro foi com as prefeituras  
de Assis e Limeira. 
A assinatura da escritura do terreno de 
mais de 10 mil metros quadrados em 
Assis, aconteceu no último dia 16 de 
dezembro, na sede do Conselho, em São 
Paulo (SP). O prefeito de Assis, Ézio 
Spera, expressou sua satisfação em ter 
um estabelecimento do Sest Senat na 
cidade. “A nossa expectativa é de em 
breve contar com a unidade em funcio-
namento”, disse o prefeito. 
O presidente do Conselho Regional  
e da FETCESP, Flávio Benatti, agra-
deceu o apoio dos prefeitos e dos di-
rigentes sindicais das regiões de Assis 
e Limeira e lembrou dos objetivos do 
Sest Senat. “Através das unidades do 
Sest Senat promovemos muitos servi-
ços voltados a melhoria da qualidade 
de vida e desenvolvimento profissio-
nal dos trabalhadores e autônomos 
do transportes. Além disso atende-
mos a comunidade”, observou Benatti.  
O presidente do Sindicato das Empresas 

de Transporte de Cargas de Presidente 
Prudente (Setcapp), Antonio Carlos 
Fernandes, e o delegado do Sindicato 
em Assis, José Bernardo Ludwig, 
acompanharam o processo de doação.  
“Tudo começou com uma proposta apre-
sentada ao prefeito de Assis há cerca de 
dois anos. Ele imediatamente aceitou 
nossa sugestão e iniciou processo para 
doar uma área”, contou Ludwig. 
“O terreno, além de ter imunidade tri-
butária está em ótima localização, nas 
margens da rodovia Raposo Tavares (SP 
270), a 3km do centro comercial e admi-
nistrativo de Assis,” informou Fernandes.

Limeira
A assinatura da escritura de doação de 
terreno para a instalação de uma nova 
unidade Sest Senat em Limeira foi feita 
pelo presidente do Conselho Regional, 
Flávio Benatti, no último dia 16 de de-
zembro e pelo prefeito de Limeira Silvio 
Felix, no último dia 19 de dezembro. 
A diretoria do Sindetrap comemora 
esta importante conquista para o setor.  
“Com a nova unidade que será instala-
da em Limeira teremos condições de 
oferecer mais serviços aos trabalhado-

res do setor em nossa região”, afirma  
o presidente do Sindetrap, Salvador José 
Cassano que também é conselheiro do 
Sest Senat.
O terreno de 11 mil metros quadra-
dos doado pelo município de Limeira 
fica no Jardim Santa Adélia, próxi-
mo ao Isca Faculdades e ao Colégio 
Estadual Professora Jamile Caram 
de Souza Dias. Prefeitura e Câmara 
dos Vereadores concederam imu-
nidade tributária para esta área  
doada ao Sest Senat 

Projetos
Nas cidades de Limeira e Assis, o Sest 
Senat construirá unidades diferentes 
das já em operação no Estado de São 
Paulo. Trata-se de um novo projeto que 
prevê instalações menores. No entan-
to estão assegurados espaços para  
a prestação de  serviços importantes  nas 
áreas da saúde e de desenvolvimento 
profissional dos trabalhadores em trans-
porte e seus familiares e, também, para 
a comunidade. O mesmo modelo de uni-
dade será construído em Porto Ferreira, 
cujo terreno foi doado pela prefeitura no 
início do ano. •

Conselho de São Paulo recebe terrenos nas cidades 
de Assis e Limeira
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Antonio Carlos Fernandes, presidente do Setcapp, prefeito Ézio Spera, Flávio Benatti, presidente do Conselho Regional Sest Senat  
e José Ludwig, delegado do Setcapp, em Assis
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No Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Vale 
do Paraíba (Sindivapa), tomou posse neste mês de janeiro 
uma nova diretoria eleita no último mês de dezembro. Na 
presidência permanece o empresário Laércio Lourenço, que 
ocupa esse cargo desde 2005. Ele fala um pouco de sua 
atuação no sindicato e no setor e de projetos para os próximos 
anos. “Olhar para trás e ver hoje aonde chegamos é motivo 
de muito orgulho. Acredito que as principais conquistas es-
tejam associadas aos desafios que cada gestão se propôs a 
enfrentar, ano a ano“, diz Lourenço.
No início de 2011 o Sindivapa começou a se reestrutura in-
ternamente para oferecer uma melhor prestação de serviços 
aos associados e o resultado tem sido excelente. “Hoje os 
nossos associados contam com um Sindivapa mais dinâmi-
co, pronto para responder as demandas de forma rápida e 
objetiva”, orgulha-se Laércio Lourenço. 
A mudança para a nova sede será um marco para o Sindivapa. 
“Nas novas instalações, que estaremos ocupando nos próxi-
mos meses, teremos melhores condições para estruturar um 
departamento de cursos e realizar palestras e eventos, enfim 
desenvolver mais ações para reunir e atualizar empresários e 
seus colaboradores”, explica o presidente. 
Com relação aos desafios do setor, Lourenço lamenta dizer 
que são muitos e por isso continuarão a exigir mais empenho 
e dedicação dos diretores do sindicato e união dos empresá-
rios junto às entidades sindicais. “A falta da infraestrutura de 
transporte, mobilidade urbana com a restrição a circulação 
de caminhões nos grandes centros e falta de trabalhadores 
qualificados são grandes entraves ao transporte de cargas. 
São fatores diretamente ligados à movimentação e produti-
vidade do setor. Desta forma, acredito que o maior desafio 
dos empresários é lidar com todos estes elementos e ainda 
assim conseguir reduzir o custo do frete logístico dentro de 
suas operações”, avalia Laércio Lourenço. 
Para fazer frente a estes desafios o Sindivapa forma e parti-
cipa de Grupos de Trabalho que discute e busca soluções aos 
principais problemas do setor. “Para exemplificar, Lourenço 
comenta a participação do Sindicato nos trabalhos desen-
volvidos pelo Setcesp (Sindicato de São Paulo) na questão 
das restrições de circulação de caminhões na Marginal Tietê”.  
 O presidente do Sindivapa também integra o grupo de usu-
ários da Nova Dutra, participa do Conselho de Administração 
Portuária do Porto de São Sebastião e também das discus-
sões sobre o transporte de produtos perigosos e pesagem 
de veículos promovidas por várias entidades.

O presidente do Sindivapa ainda aponta uma outra impor-
tante prestação de serviços. “Acredito que a informação é 
a base para que as mudanças possam ocorrer e em razão 
disso, temos aumentado e modernizado os nossos meios de 
comunicação para atualizar as empresas associadas sobre 
as ações do sindicato e outros temas de interesse”, afirma. 

Sindicato de São José do Rio Preto 
No Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de São 
José do Rio Preto (Setcarp) assumiu nova diretoria também 
em janeiro. Na presidência, Kagio Miura foi reeleito por mais 
um mandato no triênio 2012 a 2014. Cargo ele ocupa desde 
2006. Esse reconhecimento dos empresários é resultado 
do trabalho persistente e dedicado de Miura. Nestes anos, a 
sua gestão se destacou pela ousadia nas relações sindicais e 
trabalhistas, grande participação dos diretores e implantação 
de uma nova mentalidade de integração dos associados  na 
entidade. Tem dinamizado trabalhos das Comissões internas. 
Inovou o tradicional Encontro Beneficente, com envolvimento 
nas entidades beneficiadas para saber das necessidades 
mais urgentes e assim doar equipamentos e materiais para 
melhor eficiência delas. 
Agora, o grande marco da entidade dos últimos tempos foi 
a ampliação e reforma de sede própria, o que possibilita au-
mentar a prestação de serviços e prestar melhor atendimento 
aos associados e amigos do Setcarp. “Com tais mudanças 
criamos melhores condições para divulgar o Sindicato e as 
transportadoras da nossa região”, observou Miura.
“Faço questão de destacar que a união dos empresários 
com uma diretoria, sempre participativa e atuante, contribuiu 
de forma decisiva para os bons resultados”, observa Miura.
O presidente do Setcarp também avalia o envolvimento coor-
denado da FETCESP junto com sindicatos regionais. “Estamos 
conseguindo, de forma gradativa, melhorar a imagem do se-
tor junto aos diversos segmentos econômicos, autoridades, 
políticos e sociedade”, avalia. 
Entre os grandes desafios que o transporte rodoviário de 
cargas enfrenta, Miura aponta a falta de trabalhadores 
preparados para atuar no setor, sobretudo do motorista.  
Para enfrentar tal desafio o Setcarp tem uma parceria per-
manente com o Sest Senat, que realiza vários treinamentos 
de qualificação de profissionais para atuarem nas empresas 
de transportes. 
Também está nos planos de Miura continuar a unir esforços 
junto à FETCESP, Confederação Nacional do Transporte, 

FETCESP em Destaque | Representação

Empresários experientes são reeleitos para presidir 
sindicatos no Estado de São Paulo
Reeleitos, empresários, verdadeiros líderes regionais, permanecem na presidência de importantes sindicatos no Estado 
de São Paulo por mais três anos, de 2012 a 2014. No Sindivapa (Vale do Paraíba), Laércio Lourenço. No Setcarp  
(São José do Rio Preto), Kagio Miura.
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Perfil dos presidentes reeleitos

Laércio Lourenço, reeleito presidente do Sindivapa para mais 
um mandato de três anos, de 2012 a 2014. Nas entidades do se-
tor Lourenço participa desde 1983, quando se filiou ao Setcesp 
e ajudou a criar a Comissão das Empresas de Transporte do 
Vale do Paraíba. Quatro anos depois, a comissão passou a ser 
uma associação (Associvapa) e em 1990, transformou-se no 
Sindivapa. Laércio é vice-presidente da Fetcesp e conselheiro 
regional do Sest Senat.

Kagio Miura, reeleito presidente do Setcarp para um mandato 
de três anos, de 2012 a 2014. Em 1981, ingressou na associa-
ção das transportadoras da Região de Rio Preto (Associcarp), 
que se transformou no Setcarp. Em 2004, participou como 
fundador da Associação dos Transportadores Rodoviários de 
Cargas do Brasil. 
Kagio Miura é presidente do Setcarp desde 2006, vice-pre-
sidente da FETCESP e conselheiro regional do Sest Senat. •

FETCESP em Destaque | Representação

Diretoria do Sindivapa para o triênio 2012 a 2014

Diretoria executiva
Presidente - Laércio Lourenço
Vice-presidente: Rafael Darrigo Valente
Secretaria: Maíra Chaquib Assan
Diretor financeiro:  Adelcio Fernando Corrá
Diretor adjunto: Carlos Eduardo Bueno
Suplentes da diretoria: Nivaldo Jodas Ermandas e Marcos Cunzolo 
Conselho fiscal: Efetivos - Renato dos Santos Pereira, Fabiano 
Augusto Guedes e José Geraldo Ferreira; Suplente – Luci Aparecida 
Lourenço, Antonio Raymundo Rangel e Osman Alves Cordeiro.

Diretoria do Setcarp para o triênio 2012 a 2014

Presidente: Kagio Miura.
Vice-presidentes: Miguel Damaris Carretero Turati; José Rodrigues 
Salgueiro Filho e José Oswaldo Lopes.
Secretário geral: Valdir Alves; suplentes: Alexandre Dodorico e 
Téo Zanelato; 
Tesoureiro: Ezio Macedo Veronese Junior; suplentes: Wilson Amaro 
de Lima Júnior e Luiz Roberto Martineli. 
Diretor social: José Domingos Cocenzo; suplente: Adelmo Flávio 
Girotti.
Conselho fiscal: efetivos - Antonio Rafael Conde, Pedro Locateli 
Garcia e Danilo Moura; suplentes - Leonelo Natalino Pavan, Emilio 
Quattineto e Frank  Kanemitsu Miura.
Delegados: efetivos - Kagio Miura e Miguel Damaris Carretero Turati; 
suplentes - José Oswaldo Lopes e José Rodrigues Salgueiro Filho.

federações e sindicatos regionais para a regulamentação da 
profissão de motorista e adoção de novo sistema de cobrança 
de pedágios por quilômetro rodado. “Esses projetos trarão 
muitos benefícios tanto para as empresas quanto para os 
motoristas”, destaca. 

Na avaliação de Miura o apoio dos empresários tem sido muito 
importante para o crescimento e desenvolvimento do setor 
no País. “Por isso continuamos com muito otimismo o nosso 
trabalho para um maior reconhecimento e regulamentação 
do setor”, afirma. 

Laércio Lourenço, presidente reeleito do Sindivapa

Kagio Miura, presidente reeleito do Setcarp
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Unidade Vila Jaguara | SEST SENAT

A unidade Vila Jaguara disponibiliza para seus clientes 
o atendimento da clínica de Psicologia que atua, priori-
tariamente, na prevenção e tratamento dos usuários de 
álcool, drogas e outras substâncias químicas. A diretora 
da Unidade, Francisca Biagioni, lembra que pesquisas do 
Ministério Público do Trabalho revelam que cresce o con-
sumo de drogas e estimulantes entre os caminhoneiros. 
Dados indicam que estes profissionais estão substituindo a 
anfetamina (bolinhas) por cocaína e outras drogas pesadas, 

que interferem na atenção e reflexos destes profissionais.  
A distância da família e do convívio social acentua seus pro-
blemas bio-psico-social, o que resulta em transtornos de 
ansiedade, depressão, esgotamento nervoso entre outras 
anomalias que podem ser tratadas em seções de atendimento 
psicoterapêutico realizados, gratuitamente, na Unidade Vila 
Jaguara. Esse serviço também é oferecido em várias outras 
unidades no estado de São Paulo e de outras regiões do 
País. As consultas devem ser previamente agendadas.

Os serviços e ações promovidos pelo Sest Senat Vila Jaguara despertam o interesse dos trabalhadores do transporte, seus familia-
res e comunidade. No ano passado a Unidade registrou 54.437 atendimentos. Um crescimento da ordem de 35% na comparação 
com o ano de 2010 que atingiu 40.423 atendimentos. No ano passados as palestras e ações educativas e preventivas tiveram 
19.845 atendimentos. Nos serviços médicos e odontológicos foram realizadas 11.698 consultas. Nas áreas de esporte, lazer e 
cultura a Unidade fez 16.103 atendimentos. Nos cursos presenciais entregou 4.280 certificados. As oficinas educativas e escola 
de esporte tiveram 1.009 vagas preenchidas.

Unidade Vila Jaguara registra mais de 54 mil atendimentos 
em 2011

Atendimento psicológico apoia trabalhador em transporte

• Arrumação e Conferência de Carga (16h): 
A combinar.
• Operador de Empilhadeira (24h): Dias 
11, 12 e 25/2.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (50h): Final de 
Semana – de 4 a 26/2.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (50h): Final de 
Semana: de 4 a 26/2.
• Programa Olho Vivo na Estrada – Abiquim 
(6h): A combinar.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos – Mopp (50h): Final de 
Semana – Dias 25, 26/2, 3, 4, 10 e 11/3.
• Condução Segura e Econômica (16h):  
A combinar.
• Excelência no Atendimento ao Cliente 
(16h): A combinar.

• Reciclagem de Condutores de Veículo 
de Produtos Perigosos – Mopp (16h): Final 
semana – dias 12 e 25/2.
• Capacitação Didático Pedagógica para 
Instrutores (32h): A combinar.
• Atende – Van (8h): Semanal – dia 11/2.
• Capacitação para Motoristas de Táxi 
(32h): Final de semana – dias 18, 25, 
26/2 e 4/3.
• Formação de Manutenção de Pneus na 
Frota (24h): Dias 4,11 e 25/2.
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (16h): A combinar. 
ANTT – Responsável Técnico (125h):  
A combinar.
• ANTT – Transportador Autônomo de 
Cargas – TAC: (84h): A combinar.
• Reciclagem de Condutores de Veículo 
de Transporte de Passageiros (16h): Final 

de semana – dias 12 e 25/2.
• 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): Final de semana – dias 
4, 5, 11, 18, 19 e 26/.
• Reciclagem do Atende Van (8h): A 
combinar.
Curso Especializado de Motofrete (30h): 
Semanal (manhã, tarde e noite) – de 1 a 
8/2; de 9 a 16/2. 
• Curso Especializado de Motofrete (30h): 
Final Semana (integral): dias 4, 5 e 11/2; 
dias 12, 25 e 26/2.
Informações e inscrições: 
telefone (11) 3623-1316; 
e-mail: mariajose@sestsenat.org.br

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | FEVEREIRO 2012

Atendimentos em 2011

Cursos presenciais diversos
Palestras e ações educativas e preventivas de saúde
Palestras e ações de educação no trânsito
Educação á distância 
Consultas médicas e odontológicas
Esporte, lazer e cultura
Oficinas educativas e escola  de  esporte
Total

4.280
19.845

815
687

11.698
16.103
1.009

54.437

Serviços Quantidade
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FETCESP em Destaque | Conquista

O Sindicato das Empresas de Transportes 
de Carga de São Paulo e Região  
(Setcesp) será atendido em uma de 
suas antigas reivindicações de grande 
importância ao transporte rodoviário de 
cargas: a liberação dos Veículos Urbanos 
de Carga (VUCs) na Zona de Máxima 
Restrição à Circulação (ZMRC) na cidade 
de São Paulo.
A promessa foi feita no último dia 3 de ja-
neiro, durante reunião entre o presidente 
do Setcesp, Francisco Pelucio, o secre-
tário Municipal de Transportes, Marcelo 
Branco, e o diretor da Companhia de 
Engenharia de Tráfego (CET) Irineu 
Gnecco. Também participou desta reu-
nião o assessor do Setcesp, Adauto 
Bentivegna Filho. Segundo a Prefeitura, 
a liberação ocorrerá a partir de março, 
quando será publicada uma Portaria que 
definirá os detalhes do cadastramento 
dos caminhões para livre circulação.
Em 2008, quando as restrições aos ca-
minhões foram ampliadas na cidade de 

São Paulo, com o aumento da ZMRC 
para 100 quilômetros quadrados e a im-
plantação do rodízio aos veículos de car-
ga no mini anel viário, o Setcesp iniciou 
um trabalho para obter a liberação do 
VUC. “Trata-se de um veículo ideal para 
o transporte urbano de cargas, substitui 
veículos menores, otimiza o transporte 
e diminui a poluição nas ruas”, comenta 
Francisco Pelucio.
Após inúmeras reuniões realizadas neste 
período de quatro anos, para analisar 
essa questão, a equipe técnica da se-
cretaria Municipal de Transporte fez al-
gumas avaliações para atender o pleito 
do Setcesp. Uma delas é que as medidas 
já adotadas reduziram o número de veí-
culos pesados na cidade. Outra envolve 
a restrição à circulação de caminhões de 
passagem pela cidade, como já ocorre na 
Marginal Pinheiros e adjacências. 
“Esta é uma grande conquista para o 
nosso setor, pois o VUC é um veículo pro-
jetado para as operações urbanas. Mas 

permanecemos empenhados para con-
quistarmos a liberação dos caminhões na 
Marginal Tietê. Continuamos trabalhando 
para também encontrar uma solução.  
E temos agendada reunião com a equipe 
técnica da CET para tratar desse tema”, 
afirma Francisco Pelucio. 
Outro ponto abordado pelo presidente 
do Setcesp na reunião envolveu as au-
tuações feitas aos veículos que estão 
cadastrados para circular livremente nas 
áreas proibidas. O secretário Marcelo 
Branco mostrou-se sensível ao problema 
e se comprometeu à falar com a direção 
da Prodam, órgão que faz a gestão da 
área de informática da prefeitura, para 
buscar uma solução.
Outra conquista do Setcesp envolve o 
adiamento para março o início das mul-
tas aos caminhões na Marginal Tietê. 
“O Setcesp é contrário a qualquer tipo 
de restrição aos caminhões na cidade e 
continuará seu trabalho para minimizar 
medidas proibições”, afirma Pelucio. •

Setcesp consegue liberação da circulação  
do VUC na ZMRC

FETCESP em Destaque | Representação

A assessora jurídica da FETCESP, Valdete Marinheiro, 
acaba de ser eleita vice-presidente do Conselho Estadual 
de Defesa do Contribuinte (Codecon) São Paulo para o 
biênio 2012/2013. Valdete já atuava como como conse-
lheira, representando a FETCESP, desde 2006.
A importância deste Conselho é explicada por Valdete. 
“O Codecon é uma espécie de Procon do contribuinte, ou 
seja, é o local adequado para aqueles que recolhem os 
tributos estaduais (ICMS e outros) fazer suas reclamações 
e reivindicar os seus direitos”. 
O Codecon em São Paulo foi instalado pelo governador 
Geraldo Alckmin em outubro de 2003. Criado para ampliar 
os canais de defesa de quem paga os impostos, com a maior 
divulgação de seus direitos, o Codecon/SP é composto por 
representantes de diversas entidades do Estado de São Paulo.  
A atual diretoria do Codecon está formada por Marcio Olívio 
Fernandes da Costa, presidente (conselheiro titular da 

Federação do Comércio - Fecomercio); Valdete Marinheiro, 
vice-presidente (conselheira titular da FETCESP) e Florêncio 
dos Santos Penteado Sobrinho, secretário (conselheiro ti-
tular da Ouvidoria Fazendária da Secretaria da Fazenda  
de São Paulo). 

Perfil
Valdete Marinheiro é advogada, mestre e especialis-
ta em direito tributário e sócia da Galvão, Marinheiro, 
Advogados Associados, sediada em São Paulo. Conselheira 
do Codecon, representando a FETCESP há seis anos em 
São Paulo, Valdete integra há quatro anos o Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais da União (Carf), re-
presentando a Confederação Nacional do Paulo (CNT). 
Durante nove anos Valdete foi juíza do Tribunal de Impostos 
e Taxas do Estado de São Paulo (TIT) representando  
a FETCESP. •

Valdete Marinheiro é eleita vice-presidente do Codecon
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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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FETCESP em Destaque | Práticas Ambientais

Novos negócios surgem inspirados em ideais cooperativos. Hoje, 
as pessoas vivem em rede e o mundo está descobrindo cada 
vez mais a força da cooperação. A Organização das Nações 
Unidas (ONU) reconheceu sua expressividade ao eleger 2012 
o ano Internacional das Cooperativas. 
“Estamos aproveitando esse movimento, que ganhará ain-
da mais espaço e visibilidade neste ano, para reafirmar, na 
nova campanha institucional do Sicredi, a nossa essência: 
gente que coopera cresce. As peças mostram as transfor-
mações que o mundo vem experimentando a partir da coo-
peração e colaboração das pessoas. Ligadas em rede, elas 
valorizam a sustentabilidade, a qualidade de vida e buscam, 
no cooperativismo, a inspiração para novos negócios, ideais 
e transformações. São valores que acompanham o Sicredi 
há mais de 100 anos, desde o início do cooperativismo no 
País”, declara Daniel Fuchs Ferretti, superintendente de 
Comunicação e Marketing do Banco Cooperativo Sicredi. 

A campanha foi desenvolvida pela agência Competence. “Vamos 
mostrar que cooperar é uma atitude moderna e também uma 
maneira inteligente e sustentável de viver. 
O filme não fala sobre o Sicredi, mas sobre um movimento 
mundial da cooperação, onde o Sicredi está inserido” ressaltam 
Thiago Ferreira e Marcus Hubner, responsáveis pela criação 
da campanha.
O lançamento terá dois grandes movimentos. O primeiro en-
volve todos os colaboradores por meio de diversas ações de 
engajamento. O segundo será a estreia na mídia de massa, 
de um comercial na programação nobre da televisão aberta. 
O comercial teve a direção do renomado Jarbas Agnelli da Ad 
Studio. Além do comercial de TV, a campanha conta ainda com 
jingle, spot, mídia externa, mídia impressa e um mix completo 
de merchandising para as unidades de atendimento, além de 
diversas ações online que poderão ser conferidas nas redes 
sociais e no hotsite www.gentequecooperacresce.com.br. •

Gente que Coopera Cresce é tema 
de campanha institucional

FETCESP em Destaque | Sicredi 

As Unidades Sest Senat São Paulo de Rio 
Claro e Agudos conquistaram a segun-
da classificação do Concurso Melhores 
Práticas Ambientais. Uma iniciativa da 
Superintendência Técnica do Sest Senat 
para estimular as Unidades na elabora-
ção e implantação de projetos que incen-
tivam a educação e a conservação do  
meio ambiente.
Mudando Hábitos
O Sest Senat Rio Claro conquistou  
o segundo lugar do grupo A e B com         
o projeto Mudando Hábitos. Uma Nova 
Prática Ambiental. O diretor da Unidade, 
Walter Alves, informa que foram desen-
volvidas ações ressaltando a importância 
da conservação do meio ambiente e a 
natureza como fonte primordial da ali-
mentação, saúde física e mental.
O projeto teve uma estrutura que en-
volveu a prefeitura de Rio Claro, duas 
redes de televisão, escolas, empresas, 
polícia rodoviária e artistas da região.  

As crianças participaram das atividades 
de brinquedos confeccionados com ma-
terial reciclável, para aprender a cuidar e 
conservar a natureza. “Em parceria com 
a TV Rede Claret, filiada da TV Cultura, 
as crianças participaram da gravação 
do programa Chico Belezura, feita na 
Unidade”, informa Alves. Outra atividade 
foi a promoção de um Café da Manhã 
com produtos naturais para destacar a 
importância da alimentação saudável. 
Meio Ambiente Sustentável em Ação
O Sest Senat Agudos conquistou o se-
gundo lugar do Grupo D com o projeto 
Meio Ambiente Sustentável em Ação.  
O tema esteve presente em várias ações 
como no Dia do Trabalhador e na Semana 
de Educação no Trânsito. A gerente da 
Unidade, Maria das Dores Fakih, conta 
que uma atividade gratificante foi a par-
ticipação na Feira de Agricultura Familiar 
do Estado de São Paulo. “Além de divulgar 
as ações do Sest Senat desenvolvemos a 

campanha do meio ambiente através da 
distribuição de folders educativos, mudas 
de plantas, sacolas ecológicas e bonés”, 
comenta Maria. Neste evento o estan-
de da Unidade Agudos recebeu mais de 
5.000 pessoas. 
Em parceria com a prefeitura de Agudos 
e outras instituições foi desenvolvida ativi-
dade na Praça Tiradentes. Além de orien-
tações com distribuição de folders com 
sementes e guia de consumo consciente, 
houve coleta de óleo usado e de pilhas e 
baterias usadas. As crianças participaram 
das oficinas de artes com material reci-
clado e fizeram exposição dos trabalhos 
confeccionados.
Em parceria com as empresas da região, 
Igreja. Policia Militar Ambiental e prefei-
tura de Lençóis Paulista foram planta-
das mais de 500  mudas de plantas na 
Fazenda Água do Café e Sitio Água da 
Preguiça no passeio ciclístico realizado 
na região. •

Unidades Sest Senat de Rio Claro e Agudos 
ganham concurso 
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