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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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Com preocupação recebemos a decisão 
do governo em reduzir para zero a 
alíquota da Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico (Cide) sobre os 
combustíveis. Temos o dever de alertar 
que tal medida provocará condições 
mais difíceis para a melhoria e ampliação 
da malha rodoviária brasileira, uma vez 
que, como todos sabem, parte destes 
recursos, cerca de 40%, é direcionada 
para investimentos no transporte. 
A retirada da alíquota da Cide nos 
combustíveis não traz uma solução 
definitiva para os problemas provocados 
com a elevação do preço do petróleo 
no mundo. 
No entanto, reduz, de forma significativa 
os recursos públicos destinados ao 
transporte. É bom lembrar que as verbas 
da Cide não são investidas apenas nas 
rodovias, mas também na melhoria da 
infraestrutura do transporte público 

nos estados e municípios brasileiros. 
Estamos falando de uma arrecadação 
importante. Em 2011 foram R$ 8,9 
bilhões. Agora, com as duas reduções 
de alíquotas, a receita deste ano será 
bem menor. Até maio foram arrecadados 
cerca de R$ 2 bilhões. 
Se a melhoria das condições das rodovias 
caminhava lentamente, conforme 
pesquisas rodoviárias da Confederação 
Nacional dos Transportes (CNT) 
realizadas nos últimos anos, o quadro 
deverá inverter em breve.
A falta deste importante recurso para 
o transporte chega em um péssimo 
momento. Estou me referindo as medidas 
que as empresas estão adotando para 
se adequarem a Lei 12.619/2012 que 
regulamenta a profissão de motorista. 
Para que possamos atender em todos 
os cantos do país as novas regras de 
jornada de trabalho e tempo de direção 

dos motoristas serão necessários 
investimentos públicos em pontos 
de paradas dotados de infraestrutura 
com segurança e demais condições 
importantes para o descanso dos 
caminhoneiros. Portanto, essa redução 
da alíquota da Cide para zero é um 
duro golpe para o transporte rodoviário.

Flávio Benatti, 
Presidente da FETCESP
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Entidades filiadas a FETCESP

Expediente

Um duro golpe para a infraestrutura de transporte
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A Unidade Parque Novo Mundo já iniciou os atendimentos odontológicos no período noturno, até às 21 horas. Para os trabalhadores 
do transporte e seus dependentes as consultas e procedimentos básicos como restaurações, extrações, limpeza, aplicação de 
flúor/selante são realizados gratuitamente. O atendimento é feito de segunda a sábado, a partir das 7 horas. A Unidade fica na 
Rua Tuiuti, nº 09, em São Paulo/SP. Mais informações e marcação de consultas: telefone (11) 2207-8840 ramais 815 ou 831 
com Adriana ou Douglas.

Dando continuidade ao projeto Boa Visão, a Unidade Parque Novo Mundo, em parceria com a Ótica Paulistana, realiza na DVA 
Express, avaliação oftalmológica para cerca de 200 colaboradores. Mais informações e solicitação desta prestação de serviços 
através do telefone (11) 2207.8840.

Unidade Parque Novo Mundo | SEST SENAT

Começa atendimento odontológico noturno na Unidade 
Parque Novo Mundo

Projeto Boa Visão é realizado na DVA Express

• Motorista Batedor (40h): De 27 a 31/8 
(segunda a sexta-feiras), das 7h às 17h.
• Transportador Autônomo de Carga - TAC 
(84h): De 4 a 11/8 (8 dias consecutivos), 
das 7h30 às 18h.
• Curso Especial de Treinamento e 
Orientação para Motorista de Táxi (32h): 
De 18 a 26/8 (sábados e domingos), das 8h 
às 17h; de 14 a 17/8 (terça a sexta-feiras), 
das 8h às 17h; de 1 a 10/8 (segunda a 
sexta-feiras), das 18h às 22h.
• Conferência de Cargas (16h): Dias 4 e 
5/8 (sábado e domingo), das 8h às 17h. 
• Operador de Empilhadeira (24h): De 18 a 
25/8 (sábados e domingo), das 8h às 17h.
• Reciclagem de Operador de Empilhadeira 
(12h): De 6 a 9/8 (segunda a quinta-feiras), 
das 19h às 22h.
• Olho Vivo na Estrada (6h): Consultar.
• Especializado Motofretista (30h): De 1 
a 3/8 (quarta a sexta-feiras), das 7h às 
17h20 (matrícula até 25/07); dias 4 e 5/8 
(sábado e domingo), das 7h às 17h20 e dias 
6 e 7/8 (segunda e terça-feiras), das 18h 
às 22h50. (matrícula até 30/7); dias 4 e 5 
(sábado e domingo), das 7h às 17h20 e dias 
8 e 9/8 (quarta e quintas-feiras), das 18h 
às 22h50 (matrícula até 30/7); de 6 a 10/8 
(segunda a sexta-feiras), das 18h às 22h50 
e 11/8 (sábado), das 7h às 11h50 (matrícula 
até 30/7); de 6 a 10/8 (segunda a sexta-

feiras), das 18h às 22h50 e 11/8 (sábado), 
das 12h50 às 17h20 (matrícula até 30/7); 
de 6 a 8/8 (segunda a quarta-feiras), das 
7h às 17h20 (matrícula até 30/7); de 9 a 
13/8 (quinta, sexta, segunda-feira), das 
7h às 17h20 (matrícula até 2/8); de 13 a 
17/8 (segunda a sexta-feiras), das 18h às 
22h50 e 19/8 (domingo), das 7h às 11h50 
(matrícula até 6/8); de 13 a 17/8 (segunda 
a sexta-feiras), das 18h às 22h50 e 19/8 
(domingo), das 12h50 às 17h20 (matrícula 
até 6/8); de 14 a 16/8 (terça a quinta-feira), 
das 7h às 17h20 (matrícula até 7/8); dias 
17, 20 e 21/8 (sexta, segunda e terça-
feira), das 7h às 17h20 (matrícula até 10/8); 
dias 18, 25/8 e 2/9 (sábados e domingo), 
das 7h às 17h20 (matrícula até 13/8); de 
20 a 24/8 (segunda a sexta-feiras), das 
18h às 22h50 e 26/8 (domingo), das 7h 
às 11h50 (matrícula até 13/8); de 20 a 
24/8 (segunda a sexta-feiras), das 18h 
às 22h50 e 26/8 (domingo), das 12h50 
às 17h20 (matrícula até 13/8); de 22 a 
24/8 (quarta a sexta-feiras), das 7h às 
17h20.(matrícula até 15/8); de 27 a 29/8 
(segunda a quartas-feiras), das 7h às 
17h20 (matrícula até 20/8); dias 30 e 31/8 
e 3/9 (quinta, sexta e segunda-feiras), das 
7h às 17h20 (matrícula até 23/8).
• Atualização MOPP (16h): De 4 
e 5/8 (sábado e domingo), das 8h 

às 16h20 (matrícula até 30/7). 
• Atualização Coletivo (16h): Dias 4 e 5/8 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20 
(matrícula até 30/7).
• Atualização Escolar (16h): Dias 4 e 5/8 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20 
(matrícula até 30/7).
• Atualização Emergência (16h): Dias 4 e 
5/8 (sábado e domingo), das 8h às 16h20 
(matrícula até 30/7).
• Transporte de Produtos Perigosos - 
MOOP (50h): De 8 a 15/8 (segunda a 
sexta-feiras), das 8h às 17h30 (matrícula 
até 1/8); de 18/8 a 2/9 (sábados e 
domingos), das 8h às 17h30 (matrícula 
até 13/8).
• Transporte Coletivo de Passageiros (50h): 
De 16 a 23/8 (segunda a sexta-feiras), das 
8h às 17h30 (matrícula até 9/8); de 18/8 
a 2/9 (sábados e domingos), das 8h às 
17h30 (matrícula até 13/8).
• Transporte de Emergência (50h): De18/8 
a 2/9 (sábados e domingos), das 8h às 
17h30 (matrícula até 13/8).
• Transporte de Escolares (50h): Dias 18/8 
a 2/9 (sábado e domingo), das 8h às 17h30 
(matrícula até 13/8).
• Condução Segura e Econômica (16h):  
In company – consultar.
• Treinamento Jovens Motoristas (160h): 
 In company – consultar.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | AGOSTO DE 2012

Informações e inscrições: telefone (11) 2207-8840; e-mail cursosnovomundo@sestsenat.org.br
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A diretoria do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas 
de Bauru e Região (Sindbru), presidida pelo empresário Munir 
Zugaib, trabalha para aumentar a representação do setor, 
buscando maior união para obter novos avanços. 
A região, formada por um grande número de micro, pequenas e 
médias empresas, tem demandas específicas. “Para atender os 
associados estamos empenhados para construir um terminal de 
cargas e já detectamos uma área de 45 mil metros quadrados 
na rodovia que liga Bauru a Marília”, explica.
O projeto do terminal de cargas tem o apoio de alguns vereadores 
e tramita no departamento jurídico da prefeitura de Bauru.  
“A expectativa é que o projeto seja aprovado e encaminhado 
à Câmara dos Vereadores ainda neste ano”, comenta Zugaib.

Conquistas
A representação do TRC direcionada exclusivamente à 
região começou em 1981, com a criação de uma Associação 
Profissional, a Apetbru, que se transformou em sindicato, o 
Sindbru em 1987. No total são 31 anos de importantes ações, 
com muito para comemorar.
A criação do Sest Senat, sem dúvida, foi um grande marco. 
“Temos em nossa base as Unidades Bauru, Marília, Agudos 
e Santa Cruz do Rio Pardo, prestando serviços de formação 
profissional, na área da saúde e atividades esportivas e culturais, 
entre tantas outras ações”, diz.
O presidente do Sindbru, também, destaca a atual fase do 
transporte. “Vivemos um momento importante, de transformações 
com a formalização do setor”, observa Munir Zugaib.
A regulamentação começou em 2007, com a Lei n° 11.442, 
que disciplina a atividade de transporte rodoviário de cargas 
e introduziu várias exigências como a inscrição no Registro 
Nacional do Transportador Rodoviário de Cargas (RNTRC) e 
responsável técnico, entre outras. Atualmente as empresas 
passam por um novo processo, desta vez com a regulamentação 
da profissão de motorista que impõe regras para a jornada de 
trabalho e tempo de direção. “Na difusão desta nova lei e para 
esclarecer os empresários realizamos várias palestras nas 
cidades de Bauru, Marília, São Manuel e Lenções Paulista”, 
explica. 
Uma forte atuação do Sindbru também envolve as negociações 
coletivas de trabalho. “Buscamos, sempre, manter um equilíbrio 
e atender as empresas e os trabalhadores”, observa Zugaib. 

Serviços
Na sede do Sindbru são oferecidos vários serviços. A assessoria 
jurídica, por exemplo, apoia as empresas ao esclarecer dúvidas 
dos associados sobre a legislação do transporte. “Auxiliamos ainda 
no contencioso das empresas na área trabalhista”, acrescenta 
Zugaib. Como credenciada pela Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT), o Sindbru faz o RNTRC das empresas.  
O sindicato também firmou algumas parcerias importantes. Com a 
DPaschoal os associados têm condições diferenciadas na compra 
de pneus e serviços. “Recentemente fechamos convênio com 
uma farmácia de manipulação para beneficar os colaboradores 
das empresas de transportes”, informa. 
O Sindicato, também, preocupado com as questões ambientais 
oferece, em parceria com o sindicato de São José do Rio Preto 
(Setcarp), o Programa Despoluir para as empresas de transportes 
verificarem a emissão de poluentes de suas frotas de veículos. 
Na opinião de Zugaib, aumentar a conscientização para um 
maior envolvimento dos empresários nas entidades sindicatos 
é um dos desafios das lideranças do setor. “A nossa história 
de conquista mostra que apenas a união em projetos comuns 
traz resultados positivos”, observa.

Perfil
Munir Zugaib é empresário de transporte, advogado, bacharel 
em ciências contábeis e administração de empresas. Presidente 
do Sindbru, vice-presidente da FETCESP e conselheiro regional 
do Sest Senat São Paulo. Presidente da Zuga Transportes 
Rodoviários Ltda, fundada em 1991. Participa do Sindbru desde 
1991 e assumiu presidência do Sindicato em março de 2008. •

FETCESP em Destaque | Liderança do Setor

Sindbru trabalha para construção de um terminal de 
cargas em Bauru

Munir Zugaib, presidente do Sindbru
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FETCESP em Destaque | Lei 12.619/2012

Cerca de 600 pessoas participaram do V Seminário Sobre 
Relações Trabalhistas no Transporte Rodoviário de Cargas, 
realizado no último dia 15 de junho, em Campinas/SP. 
Na oportunidade desembargadores e juízes do Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT) da 15ª Região, advogados e empresários e 
executivos do setor debateram a lei que regulamenta a profissão de 
motorista. O encontro, uma iniciativa do Sindicato das Empresas 
de Transporte de Cargas de Campinas (Sindicamp) tem o apoio 
da FETCESP e sindicatos do estado de São Paulo, do TRT da 
15ª Região e da Escola Judicial do TRT da 15ª Região. 
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, afirmou que a jornada de 
trabalho e tempo de direção dos motoristas são discussões antigas 
nas entidades sindicais do setor. O texto da lei 12.619/2012, 
explicou, foi construído a partir de um amplo debate e consenso 
entre os representantes das entidades dos trabalhadores e dos 
empresários e participação do Ministério Público. “Com essa lei, 

muitos procedimentos devem mudar nas empresas. Não haverá 
mais espaço para o amadorismo e todos terão mais segurança 
jurídica”, observou. 
O presidente do Sindicamp, Carlos Panzan, destacou a importância 
do Seminário realizado desde 2008. “O nosso objetivo é debater 
questões trabalhistas e apresentar as particularidades do setor”. 
Neste ano o encontro tratou de alguns aspectos da nova lei que 
regulamenta a profissão de motorista. “Desta vez buscamos 
contribuir para um maior entendimento da nova legislação que 
envolve diretamente as empresas de transporte”, observou  
Carlos Panzan. 
O vice-presidente do TRT da 15ª Região, desembargador Lorival 
Ferreira dos Santos, falou do apoio do Tribunal para a realização 
do Seminário. “Evento sério e propositivo que desta vez trata da 
nova lei que traz temas complicados como controle da toxidade 
e jornada de trabalho dos motoristas, entre outros”, disse.

Magistrados e empresários analisam a regulamentação 
da profissão de motorista

José Otávio Bigatto, diretor da FETCESP; José Antônio Ribeiro de Oliveira e Silva, juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Araraquara; Narciso 
Figueirôa Júnior, assessor jurídico da FETCESP; Carlos Panzan, presidente do Sindicamp; desembargador Lorival Ferreira dos Santos, 
vice-presidente do TRT da 15ª Região; e Flávio Benatti, presidente da FETCESP
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FETCESP em Destaque | Lei 12.619/2012

Convênio
Durante o Seminário, o Sest Senat e o Senai assinaram convênio 
de transferência de conhecimento e desenvolver estudos técnicos 
para contratação de pessoas portadoras de condições especiais 
no setor. As instituições realizarão projetos pilotos para cinco 
empresas de transportes associadas ao Sindicamp.

Palestras
Os desembargadores Luiz Antônio Lazarim e Francisco Alberto 
da Motta Peixoto Giordani e o assessor jurídico da FETCESP, 

Marcos Aurélio Ribeiro, participaram do painel que tratou do tema 
O Poder de Direção do Empregador em Conformidade com a 
Lei 12.619/2012.
No segundo painel, o tema Jornada de Trabalho: Meios de 
Controle, Tempo de Espera e de Direção e Intervalos intra e entre 
Jornada de Trabalho, foi abordado pelo desembargador Lorival 
Ferreira dos Santos; assessor da FETCESP, Narciso Figueirôa 
Júnior, o juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Araraquara, José 
Antônio Ribeiro de Oliveira e Silva, e o diretor do Sindicamp e da 
FETCESP, José Otávio Bigatto. •

Marcos Aurélio Ribeiro, assessor jurídico da FETCESP e os desembargadores Luiz Antônio Lazarim e Francisco Alberto da Motta  
Peixoto Giordani 

Carlos Panzan, presidente do Sindicamp; Flávio Benatti, presi-
dente da FETCESP e desembargador Lorival Ferreira dos Santos, 
vice-presidente do TRT da 15ª Região 

Seminário sobre Relações Trabalhistas reuniu desembargadores e 
juízes do TRT da 15ª Região, advogados e empresários e execu- 
tivos do setor
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FETCESP em Destaque | Empresas

TA Holding 
O cenário econômico, com seus prós e 
contras, tem motivado a Transportadora 
Americana a manter seus investimentos 
em diferentes frentes, como tecnologia 
e capital humano, e a dar continuidade 
ao seu plano de expansão para pontos 
estratégicos do país. As projeções 
positivas do mercado interno também fez 
com que a empresa adiasse seus planos 
de internacionalização. Segundo Celso 
Luchiari, diretor-presidente, a ideia era 
abrir centros de distribuição na Argentina 
e no Chile, mas com a boa resposta 
do mercado doméstico, investir aqui se 
tornou prioritário. “Estamos direcionando 
nossos investimentos para dentro do país e 
planejamos aumentar o faturamento anual 
em 20%, nos próximos sete anos. Nosso 
objetivo, é dividir o Nordeste em três 
sub-regiões logísticas com um centro de 
distribuição em cada uma delas e aumentar 
nossa capacidade onde a demanda 
também está avançando”, explica Luchiari. 
Nos últimos vinte meses, a empresa abriu 
novos centros de distribuição em Cajamar 
(SP), Recife (PE), Salvador (BA) e Fortaleza 
(CE); adotou o sistema ERP Proteus para 
gestão de toda sua área administrativa e 
financeira, implantou moderno sistema de 
monitoramento de cargas, por meio de 
leitura óptica, que segue em implantação 
em todas as unidades da empresa no 
país, entre outras melhorias. Somando 
cerca de R$ 10 milhões de reais, 
destinados a dar cobertura a todo este 
movimento, a TA mantém os esforços 
para melhorar sua malha de serviços, com 
alta qualidade e preço competitivo, para 
atender de norte a sul do Brasil, seja com 
transporte rodoviário, transporte aéreo, 
cabotagem, operação logística ou serviços 
integrados, desenhados taylor made para 
as necessidades do cliente.
Além das novas unidades no Nordeste,  
a TA quer fortalecer sua presença nas 
regiões Sul e Sudeste do país. No começo 
de 2011, abriu uma filial em Itajaí (SC), 
estuda a ampliação de filiais e CDs 
instalados nessas duas regiões e acaba 
de anunciar a mudança da filial em Vitória 
(ES) para uma nova estrutura. Em breve, 
Porto Alegre (RS) também terá uma nova 
sede, mais ampla e moderna.

TRA 
A TRA - Transportes da Amazônia tem 
posição privilegiada, pois além de atender 
grande parte das empresas no segmento 
eletro e eletrônico, faz da intermodalidade, 
sua bandeira operativa e comercial da 
Região Norte do Brasil. O aumento do 
IPI para os produtos produzidos na Zona 
Franca de Manaus está beneficiando a 
TRA. Em junho a empresa apresentou um 
aumento em torno de 5% de demanda. 
Segundo Gilvan H. Ramos, diretor 
da TRA, o aumento do IPI é um fator 
positivo para o desempenho da empresa. 
"Nossa empresa é beneficiada com maior 
volume de carga saindo do Polo Industrial 
de Manaus" complementa. A TRA é 
responsável pela distribuição e entrega dos 
produtos da fábrica da Hitachi do Brasil 
em Manaus. Em junho foram entregues 
mais de 120 toneladas de cargas de ar 
condicionado. A distribuição regular de 
mercadorias destinadas para os estados 
da região Norte do Brasil, requer uma 
especialização e um absoluto controle 
das atividades de transporte multimodal, 
especialmente rodoviário, marítimo e 
hidroviário. Para esta ação a TRA demanda 
dois dias para embarque e prazo médio de 
10 dias, visto que 90% da carga para o 
Interior do Amazonas utiliza o modal fluvial.  
A estimativa de crescimento neste setor 
é crescer 3% em receita e no segmento 
chegar a marcar superior a 10%.

Braspress
Braspress comemora 35 anos de 
atividades em julho e planejando novos 
investimentos na inauguração de mais seis 
filiais e de uma empresa de logística para 
este ano. Segundo o diretor-presidente, 
Urubatan Helou, nestes 35 anos a 
empresa multiplicou de tamanho e de 
faturamento muitas vezes, passou por 
crises, enfrentou 13 planos econômicos 
da história brasileira, inflação elevada, 
recessão e sete moedas diferentes, mas 
conseguiu se consolidar no mercado como 
a única transportadora de Encomendas 
do Brasil que atende todo o território 
nacional. “E, o mais importante, 98% 
da última milha neste vasto território 
brasileiro são operados pela Braspress, 
e somente os 2% restantes são operados 

com parceiros que estão alinhados com 
a Organização e são geridos por nós’’, 
explicou o fundador da Organização. 
Empreendedor nato, Urubatan Helou, teve 
uma trajetória empresarial ascendente 
que trouxe pioneirismo e inovação para 
o setor, características que têm norteado 
historicamente a Companhia que atua 
com uma forte política de comercialização, 
aliada à qualidade dos serviços oferecidos 
e prestados, bem como uma malha 
operacional com operações em todo o 
Brasil. Para isso, dispõe de 104 filiais 
em todas as capitais e principais cidades 
dos Estados e do Distrito Federal, 
uma frota própria de 1.200 veículos de 
coleta, transferência e distribuição, que 
primam pela adequação às diferentes 
operações e com idade média de 2,9 
anos; e mais 1.000 agregados, todos 
dotados de rastreadores. A estrutura 
se completa com 6.363 colaboradores 
e 2.000 terceirizados. Reafirmando sua 
postura inovadora, a Braspress iniciou, 
em 2001, a contratação de motoristas 
mulheres, que hoje representam a 
metade da equipe. Além disso, a 
Braspress tem investido pesadamente 
em importantes e sofisticadas ferramentas 
de Logística, como no maior SORTER 
– Sistema Automatizado de Distribuição 
de Encomendas da América Latina -, 
inaugurado no Rio de Janeiro, em 2009; 
e o segundo maior instalado em São Paulo, 
desde 2004, e primeiro na América Latina.

Hamburg Süd 
A Hamburg Süd leva a sério o compromisso 
com a proteção ambiental. Recentemente, 
o grupo estabeleceu uma meta mundial de 
reduzir em 26%, até 2020, as emissões 
de CO2 dos porta-contêineres próprios 
e afretados. Além do dióxido de carbono, 
a medida também tem como objetivo a 
diminuição de outros gases como o metano, 
produzido no processo de combustão.  
A Hamburg Süd pretende alcançar essa 
meta com uma série de medidas como 
o investimento na eficiência energética 
dos navios, aumento do tamanho médio 
dos mesmos, afretamento de acordo com 
medidas de eficiência energética, além da 
implantação de um sistema de informações 
ambientais. • 
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FETCESP em Destaque | ECEME

FETCESP em Destaque | Ação Social

Com o objetivo de apresentar um perfil da infraestrutura de 
transporte no Brasil, a FETCESP recebeu os estagiários da 
Turma do Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do 
Exército (CPEAEx), da Escola de Comando e Estado-Maior do 
Exército Brasileiro (Eceme) para um Seminário, no último dia 
19 de junho. O encontro integrou a programação de viagens de 
estudos do CPEAEx que visa o intercâmbio de conhecimentos 
dos oficiais com autoridades civis e militares. A comitiva estava 
formada por 47 oficiais, todos coronéis. Este é o décimo primeiro 
ano que a FETCESP recebe os alunos da Eceme. 
O vice-presidente da FETCESP e presidente do Setcesp, 
Francisco Pelucio,  destacou a importância do encontro que 
apresenta os problemas e expectativas da infraestrutura de 
transportes no Brasil. O presidente-executivo da Associação 
Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF), Rodrigo 
Vilaça, falou da evolução do sistema ferroviário brasileiro com 

as concessões à iniciativa privada. O diretor da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT), Geraldo Vianna, fez uma palestra 
sobre o Mito do rodoviarismo brasileiro.

Foi no Natal de 1993 que Alcione de Albanesi com a colaboração 
de grupo de amigos começaram a arrecadar e distribuir alimentos, 
roupas e etc no sertão Nordestino. Com o principal objetivo de 
gerar um desenvolvimento local e inclusão social, nasceu o projeto 
que tenta combater a fome e a miséria do sertão brasileiro por 
meios e ações educacionais e projetos auto-sustentáveis.
Já em 2002 foi iniciado também um projeto de Transformação de 
vidas através de educação, moradia e trabalho. Em poucos anos 
muitas vitórias já fora, celebradas, o que podemos destacar a 
construção de quatro cidades do bem no estado de Pernambuco, 
Alagoas e Ceará.Trata-se de um projeto no qual as empresas de 
transportes podem exercer importante papel. 
As arrecadações são feitas em São Paulo e enviadas ao território 
do Sertão Nordestino. A carga é composta por alimentos, roupas, 
brinquedos e por produtos diversos para o suprimento das Cidades 
do bem. Até mesmo os serviços de carregamentos são feitos 
por voluntários do projeto. Em média a movimentação mensal é 
de duas carretas para Buique/PE, duas carretas para Mauriti/
CE e uma carreta para São José da Tapera/AL. 
Todos os anos os Amigos do bem lançam a campanha Sertão 
para arrecadar os recursos necessários para a manutenção  
e ampliação desse projeto. 
Neste ano o projeto leva o tema Tempo de Transformar. O objetivo 
é arrecadar recursos para finalizar obras em andamento de três 
centros de transformação que atenderão mais de 10 mil crianças 
e contarão também com oficinas culturais, reforços escolares, 

esportes e ensino profissionalizantes. A empresa que formalizar 
apoio terá sua logomarca associada ao projeto com veiculação 
no site do projeto e no mailing, além de receber a certificação 
coma Empresa Amiga do Bem.

Como ajudar
São muitas as formas de ajudar para o projeto. Na loja Amigos do 
bem, em São Paulo, são comercializados produtos com a marca 
Amigos do Bem, peças de artesanato, castanhas e doces todos 
produzidos nas Cidades do Bem. O Atendimento da loja também, 
conta com a ajuda de voluntários. Para ser um Colaborador do 
bem, as doações podem ser feitas pelas empresas através de 
carnê ou doações espontâneas por deposito bancário. 
Para maiores informações podem ser agendadas visitas ou  
consultado no site: www.amigosdobem.org 

FETCESP recebe alunos da Escola do Exército 
para seminário sobre transporte

Amigos do Bem faz doação ao sertão nordestino

Representantes da Eceme com o vice-presidente da FETCESP, 
Francisco Pelucio (centro), e os palestrantes Rodrigo Vilaça (es-
querda) e Geraldo Viana (direita)

Recursos para finalizar obras em andamento de centros 
de transformação
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A Unidade Vila Jaguara iniciou, em junho, o Curso de Formação de Novos Motoristas para 21 funcionários da empresa Braspress. 
O treinamento de 160 horas tem aulas teóricas e práticas. Faz parte do conteúdo programático temas como Cidadania; Meio 
ambiente; Matemática; Informática, Preparação para o mercado de trabalho; Segurança e saúde no trabalho; Legislação de 
trânsito; Conhecimentos básicos do setor de transporte de cargas; Legislação específica do transporte de cargas; Procedimentos 
operacionais do transporte de cargas e Qualidade na prestação de serviços de transporte de cargas, entre outras. 
Nas aulas práticas o aluno tem oportunidade de conhecer a tecnologia embarcada e como realizar a inspeção diária, operar o cavalo 
mecânico, fazer manobras e conduzir o veículo de forma segura e econômica.

A Unidade Vila Jaguara amplia o número de vagas para o curso de Motofrete, com turmas nos períodos da manhã, tarde, noite e 
finais de semana. A formação tem duração de 30 horas, sendo 25 de aulas teóricas e cinco práticas. Para se inscrever o profissional 
deve atender os seguintes requisitos: ter 21 anos; estar habilitado, no mínimo, há dois anos na categoria A; não estar cumprindo 
pena de suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e não estar impedido judicialmente 
de exercer seus direitos. Os motofretistas têm até o próximo dia 4 de agosto para atender às novas exigências de segurança, que 
inclui o curso de especialização e utilização de vários itens de segurança pessoal e da moto.

A Unidade Vila Jaguara oferece, gratuitamente, aulas de vôlei aos filhos dos trabalhadores em transporte até 17 anos.  
Os treinamentos são realizados as quartas e sextas-feiras, das 15h30 às 17h00. A prática do vôlei traz melhorias na coordenação 
motora, no equilíbrio e no reflexo das pessoas. Para as crianças e adolescentes essa atividade contribui para o crescimento da 
estrutura óssea e espírito de grupo/equipe, despertando o sentimento de solidariedade. As aulas são ministradas por Carlos Fortini, 
pós-graduado em educação física e pós graduado em sociologia do lazer.

Unidade Vila Jaguara | SEST SENAT

Sest Senat Vila Jaguara inicia parceria com a Braspress

Unidade Vila Jaguara amplia vagas para o curso de motofrete

Inscrições gratuitas para aulas de vôlei

• Arrumação e Conferência de Carga (24h): 
A Combinar.
• Operador de Empilhadeira (24h): Fim de 
Semana - dias 11, 18 e 25/8.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (50h): Final de 
Semana - dias 11, 12, 18, 19, 25 e 26/8; 
Noturno - dias 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 
22, 23, 24, 27 e 28/7.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (50h): Noturno - 
de 13 a 30/9.
• Programa Olho vivo na Estrada - Abiquim 
(6h): A combinar.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos – MOPP (50h): Final de 
semana – dias 11, 12, 18, 19, 25 e 26/8; 
semanal – dias 6, 17, 8, 15, 16 e 17/8. 
• Condução Segura e Econômica (16h): 
Semanal - A combinar.

• Excelência no Atendimento ao Cliente 
(16h): A combinar.
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos – MOPP (16h): Final 
de Semana – dias 11 e 12/8.
• Matemática Financeira (24h): Sábados 
- A combinar.
• Capacitação Didático Pedagógica para 
Instrutores (32h): A combinar.
• Atende – Van (8h): Semanal - dia 11/8.
• Capacitação para Motoristas de Táxi 
(32h): Final de semana - dias 18, 19, 25 
e 26/8.
• Formação de Manutenção de Pneus na 
Frota (16h): Semanal – A combinar.
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (16h): Semanal 
noturno - dias 14, 15, 16 e 17/8.
• ANTT – Responsável Técnico (125 h): 
A combinar.

• ANTT - Transportador Autônomo de 
Cargas (84h): A combinar.
• Operador de Tacógrafo (6h): A combinar.
Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (16h): Final de 
semana - dias 11 e 12/8 e 18 e 19/8.
• 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): De 28/9 a 20/10.
• Excel Básico (24h): A combinar.
• Introdução a Internet (16h): A combinar.
Rotinas de Departamento Pessoal (8h): 
A combinar.
• Reciclagem do Atende Van (8h): 25/8.
• Curso Especializado para Motofrete (30h) 
Semanal - manhã, arde e noite - Final  
de semana.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | AGOSTO DE 2012

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