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A Lei 12.619/2012, que regulamenta a pro-
fissão de motorista já está em vigor e traz mu-
danças no dia a dia da empresa de transporte 
rodoviário. 
A nova legislação estabelece uma jornada de 
trabalho específica na Consolidação da Leis 
do Trabalho (CLT) para este profissional e no 
Código Brasileiro de Trânsito define regras 
de tempo de direção e de descanso que são  
obrigatórias e devem ser observadas pelos 
nossos motoristas empregados e também pe-
los motoristas caminhoneiros autônomos.
A lei traz regras como a proibição de dirigir de 
forma ininterrupta por mais de quatro horas e 
a obrigação de intervalo de descanso de 30 
minutos a cada quatro horas, além de intervalo 
de descanso de 11 horas diariamente. São re-
gras de segurança e de saúde impostas pela 
lei. Porém a obrigatoriedade de paradas para 
descanso tem como pressuposto a existência 
de condições para tal em nossas rodovias, o 
que todos sabemos nem sempre existem.  
Daí a importância da continuidade do nosso 
trabalho. Os governos – especialmente o go-
verno federal – não podem deixar de assumir 
a sua responsabilidade de dotar as rodovias 
brasileiras de pontos de parada seguros, com 
condições de saúde e sanitárias para que os 
motoristas, em qualquer região do país, pos-

sam cumprir à lei. Impõe-se, agora mais do 
que nunca, adotarmos como bandeira a reivin-
dicação de novos e maiores investimentos do 
governo federal e dos estados na infraestrutura 
rodoviária brasileira.
Vale destacar que o projeto de lei que foi 
aprovado no Congresso Nacional continha dois 
dispositivos prevendo a construção e implanta-
ção de pontos de parada e de apoio aos moto-
ristas. As propostas aprovadas pelos repre-
sentantes do povo, da Câmara dos Deputados 
e do Senado, foram vetadas pelo executivo, 
numa demonstração de falta de sensibilidade 
política para uma questão social que agora 
está criada: o motorista será obrigado a parar 
a cada quatro horas e nem sempre terá onde 
parar com segurança para si, para o veículo e 
para a carga.
Todavia a hora não é de lamentar por aquilo 
que não conseguimos em razão do veto. De-
vemos trabalhar pela aprovação de outra lei no 
Congresso sobre o mesmo assunto ou mesmo 
por iniciativa do executivo se conseguirmos 
sensibilizar o governo para implantação dos 
pontos de parada e apoio aos motoristas. 
A hora é de comemorarmos as conquistas 
com a aprovação de uma jornada de trabalho 
diferenciada para o motorista – agora inserida 
na CLT – que deverá trazer ao empresário de 

transporte a almejada segurança jurídica que 
nossas entidades buscam há muitos anos e 
tem conquistado aos poucos. Primeiro através 
de mudanças na legislação que disciplina a 
atividade de transporte e agora que disciplina a 
importante relação capital trabalho das empre-
sas de transportes com os nossos motoristas.
As empresas organizadas somente terão a 
ganhar com a nova lei. Ganha segurança ju-
rídica em suas relações trabalhistas, afastando 
um passivo oculto e inestimável até agora 
existente, além de ter assegurado o exercí-
cio da atividade com nível concorrencial de 
maior igualdade, pois a informalidade tende  
a desaparecer.

Flávio Benatti, 
Presidente da FETCESP
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O Sest Senat Parque Novo Mundo, em 
parceria com a Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental (Cetesb) e apoio da 
Secretaria da Saúde, Corpo de Bombeiros e 
o Comando da Polícia Rodoviária Estadual, 
realizou nos dias 22 e 23 de maio o trei-
namento de atendimento de emergência 
com produtos perigosos. Desenvolvido na 
Câmara Municipal de Cajamar, o curso en-
volveu os órgãos das cidades de Mairiporã, 
Caieiras, Franco da Rocha e Francisco 
Morato, além das concessionárias Auto Pista 
Fernão Dias e AutoBan, que atendem aque-
la região. O curso abrangeu as possíveis 

situações de uma emergência, como colisão, 
tombamento, vazamento e incêndio, com e 
sem vítimas. Também foram apresentados 
temas sobre legislação de produtos perigo-
sos, emergência química e identificação dos 
produtos através da sinalização do caminhão 
e da documentação da carga. O diretor 
da Unidade, Duglacy Antunes da Silveira, 
disse que o ponto alto do curso foi o exer-
cício simulado de acidente. “Um importante 
aprendizado prático possibilitando que os 
participantes vivenciassem as dificuldades 
e a complexidade do acidente com produtos 
perigosos”, comentou. 

A Unidade Parque Novo Mundo tem realizado diversas ações voltadas à área social. A mais recente novidade é a inauguração da 
escolinha de tênis de mesa prevista para este mês, com apresentação de dois atletas da seleção brasileira desta modalidade esporti-
va. Outra atividade que movimentou a Unidade em junho foi a continuidade do projeto Boa Visão. Realizado em parceria com a Ótica 
Paulistana cerca de 200 colaboradores da DVA Express passaram por uma avaliação oftalmológica, durante três dias do evento. 

As empresas interessadas nestas atividades para seus colaboradores podem obter mais informações com o coordenador da Unidade, 
Sérgio, através do telefones 2207.8840. 

Unidade Parque Novo Mundo | SEST SENAT

Unidade realiza curso de atendimento de emergência com 
produtos perigosos

Atividades da área social movimentam Unidade

• Motorista Batedor (40h): De 2 a 6  
(segunda a sexta-feiras), das 7h às 17h.
• Transportador Autônomo de Carga –TAC 
(84h): De 14 /7 a 11/8 (cinco sábados e 
quatro domingos), das 8h às 18h.
• Curso Especial de Treinamento e 
Orientação para Motorista de Táxi (32h): 
De 14 a 22/7 (sábados e domingos), das 8h 
às 17h; de 17 a 20/7 (terça a sexta-feiras), 
das 8h às 17h; de 18 a 27/7 (segunda a 
sexta-feiras), das 18h às 22h. 
• Arrumação de Cargas (16h): De 21 e 22/7 
(sábado e domingo), das 8h às 17h.
Operador de Empilhadeira (24h): De 21 a 
29/7 (sábados e domingos), das 8h às 17h.
•Reciclagem de Operador de Empilhadeira 
(12h): De 24 a 26/7 (terça a quinta-feiras), 
das 18h às 22h.
• Olho Vivo na Estrada (6h): consultar.

Cursos Especializados para Motoristas
• Especializado Motofretista (30h): De 2 a 

5/7 (segunda a quinta-feiras), das 18h às 
22h50 e 7/7 (sábado) das 7h às 17h20 
(matrícula até 25/6); de 2 a 5/7 (segunda 
a quinta-feiras), das 18h às 22h50 e 8/7 
(domingo), das 7h às 17h20 (matrícula até 
25/6); dias 7, 8 e 14/7 (sábados e domin-
go), das 7h às 17h20 (matrícula até 2/7); 
dias 7, 8 e 15/7 (sábado e domingos), das 
7h às 17h20 (matrícula até 2/7); de 16 a 
27/7 (segunda a sexta-feiras), das 14h às 
16h50 (matrícula até 6/7).
• Atualização MOPP (16h): Dias 7 e 8/7 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20 (ma-
trícula até 2/7); dias 17 e 18/7 (terça e 
quarta-feiras), das 8h às 16h20 (matrícula 
até 10/7).
• Transporte de Emergência (50h):  
De 14 a 29/7 (sábado e domingo), das 8h 
às 17h30 (matrícula até 6/7).
• Atualização Coletivo (16h): Dias 7 e 8/7 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20 (ma-
trícula até 2/7); de 24 a 27/7 (quinta e 

sexta-feiras), das 18h20 às 22h (matrícula 
até 17/7).
• Atualização Escolar (16h): Dias 7 e 8/7 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20  
(matrícula até 2/7).
• Transporte de Produtos Perigosos – MOPP 
(50h): De 2 a 10/7 (segunda a sexta-feiras), 
das 8h às 17h30 (matrícula até 25/6); de 
14 a 29/7 (sábados e domingos), das 8h 
às 17h30 (matrícula até 6/7).
• Transporte Coletivo de Passageiros (50h): 
De 14 a 29/7 (sábados e domingos), das 
8h às 17h30 (matrícula até 6/7); de 23 a 
30/7 (segunda a sexta-feiras), das 8h às 
17h30 (matrícula até 16/7). 
• Transporte de Escolares (50h): De 14 
a 29/7 (sábados e domingos), das 8h às 
17h30 (matrícula até 6/7).
• Condução Segura e Econômica (16h):  
In company - consultar.
• Treinamento Jovens Motoristas (160h):  
In company - consultar.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | JULHO DE 2012
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Informações e inscrições: telefone (11) 2207-8840; e-mail cursosnovomundo@sestsenat.org.br

Treinamento realizado na Câmara 
Municipal de Cajamar
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FETCESP em Destaque | Liderança do Setor
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Tendo o Porto de Santos como base de todos os trabalhos,  
o Sindicato das Empresas de Transporte Comercial de Carga 
do Litoral Paulista (Sindisan) responde por 11 municípios. Com 
um transporte bastante peculiar, dividindo as cargas em contê-
ineres, granéis sólidos e granéis líquidos, a entidade é coman-
dada há quase duas décadas por Marcelo Marques da Rocha.  
Com estilo incisivo, o empresário participa das lutas do TRC e 
batalha pela evolução do setor, não apenas na área de abran-
gência do Sindisan, mas também no cenário nacional. Confira 
algumas opiniões de Marcelo Marques da Rocha.  

FETCESP em Destaque - Na opinião do senhor, quais 
as principais conquistas das entidades do setor nos  
últimos tempos.
Marcelo Rocha - Sem dúvida são as Leis 11.442/2007 e 
12.619/2012. A primeira, por ter sido fruto de um árduo trabalho 
das entidades do setor em busca da organização do transporte 
rodoviário. A partir daí, as empresas de transporte de carga e 
os transportadores autônomos de carga passaram a ter regras 
claras à cumprir, o que é fundamental para o crescimento de qual-
quer ramo da economia. O Registro Nacional do Transportador 
Rodoviário de Carga (RNTRC) está entre os principais benefícios, 
já que pudemos ter um mapeamento da nossa representação na 
economia nacional. Mais recente, a Lei 12.619/2012, que regu-
lamenta a profissão de motorista, promove mudanças. Mesmo 
com toda a dificuldade à adaptação, que é sempre necessária 
ao novo, a legislação é importante à toda sociedade. A redução 
da jornada de trabalho, criticada por muitos, estabelece limites 
à máquina humana, que até então ultrapassava sua capacidade 
e colocava em risco a vida de muitos na estrada, sem contar 
inúmeras diretrizes que são essenciais para melhorar a relação 
entre empresários e transportadores autônomos. 

FETCESP em Destaque - Na opinião do senhor, quais são 
os principais desafios do transporte rodoviário de cargas?
Marcelo Rocha - Os desafios são muitos e crescem a cada dia. 
A alta carga tributária é o principal deles, dificultando a saúde 
financeira das empresas. As barreiras fiscais nos estados também 
atrapalham bastante, sem contar a necessidade de incentivo para 
a renovação da frota, que está com a idade média, muito acima 
do desejado. Outro desafio é a falta de interesse das novas ge-
rações pela profissão de motorista, que leva grandes empresas 
a ficarem com parte de sua frota parada por falta de condutor. 
Apesar dos esforços das entidades sindicais, em especial das 
iniciativas do Sest Senat para capacitar novos profissionais,  
é cada vez mais difícil contratar um motorista e cada vez mais 
fácil encontrar um anúncio no jornal procurando por eles. É uma  
situação que precisa ser revista com urgência.
A certeza que temos é que será preciso inovar, buscar novas 
soluções, já que não se encontram resultados diferentes fazendo 
sempre a mesma coisa.

FETCESP em Destaque - No âmbito mais regional, quais 
são as principais bandeiras do Sindisan? 
Marcelo Rocha - Uma das bandeiras que carregamos há anos, 
ainda sem obter êxito, é a aplicação plena do sistema Porto 24 
horas. Em um Porto do tamanho do de Santos, é inadmissível 
termos terminais, como aqueles que operam com contêineres 
vazios, trabalhando em horário menor do que o comercial – 
das 8 às 16 horas. De que adianta o transportador, o operador 
portuário, o despachante e a indústria, ou seja, boa parte da 
cadeia produtiva trabalhar 24 horas se não há como finalizar o 
processo por conta de alguns elos que não colaboraram? E é 
aí que tem início todo o nosso prejuízo, com a frota operando 
abaixo da sua capacidade e os caminhoneiros perdendo horas 
em filas, mesmo que a entrega/retirada da carga tenha sido 
agendada previamente. Apesar da informatização do sistema, 
a falta de pessoal na Alfândega também traz morosidade. 
Conclusão: mais atrasos que não permitem que as atividades 
aconteçam de forma cadenciada. Dentro deste processo, as 
cargas com Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA) são as 
mais prejudicadas. Além de não terem agilidade na liberação, 
trazem dores de cabeça aos transportadores, que sofrem com 
exigências absurdas, como multas pelo não cumprimento de 
prazos impossíveis de serem cumpridos e até mesmo de ficarem 
responsáveis por impostos suspensos, entre outros entraves. 
Para finalizar, destaco o trabalho voltado para combater o rou-
bo de cargas. Com a formação de uma força-tarefa composta 
por empresários e membros das polícias Militar, Civil, Federal 
e Rodoviária, conseguimos reduzir as ocorrências em nossa 
região e nos tornamos referência para outras regiões do País. 
Este é um trabalho que nos dá muito orgulho. >>

Sindisan defende a aplicação plena do sistema Porto 24 horas

Marcelo Marques da Rocha, presidente do Sindisan
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FETCESP em Destaque - Comente as principais ações 
do Sindisan que destaca a entidade e aumenta sua 
representação.
Marcelo Rocha - O Sindisan é uma entidade que foca seu  
trabalho na prestação de serviços ao associado. Diversas ações 
são realizadas neste sentido, como palestras técnicas, instru-
tivas motivacionais, sempre no intuito de capacitar e atualizar 
o transportador quanto às novas leis do setor e quanto aos  
assuntos ligados aos mais diferentes setores das transportadoras, 
como recursos humanos, jurídico e contabilidade, entre outros.  
O Sindicato ainda conta com a Comissão de Jovens Empresários 
(Comjovem), por acreditar que é essencial à formação de novas 
lideranças. Além de oferecer assessoria jurídica, o Sindisan 
disponibiliza aos associados o serviço de recursos humanos, 
com a realização gratuita de avaliações psicológicas e tem 
convênio com empresas diversas, que concedem desconto em 

seus serviços. Entre as parcerias firmadas estão universidades, 
colégios, hotéis, consultórios de odontologia e psicologia,  
escolas de idiomas e academias. O associado ainda conta com 
nosso serviço de Comunicação Social, recebendo informativo 
mensal impresso, além de um informativo semanal on-line  
e outros comunicados. 

Perfil
Marcelo Marques da Rocha integra a diretoria do Sindisan 
desde 1979 é vice-presidente da FETCESP, conselheiro  
regional do Sest  Senat e participa do Comitê de Infraestrutura 
e Logística do Porto de Santos. Foi diretor da NTC&Logística, 
presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira 
dos Terminais Retroportuários e das Empresas Transportadoras 
de Contêineres (ABTTC) e diretor do setor de transporte da 
Associação Comercial de Santos.•

FETCESP em Destaque | Liderança do Setor

FETCESP em Destaque | Procarga

O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de 
Campinas e Região (Sindicamp), com o apoio da FETCESP, 
sediou, no último dia 16 de maio, uma reunião extraordinária do 
Procarga, o Programa de Ações instituído pela Secretaria de  
Segurança para combater os delitos de cargas no estado de 
São Paulo. 
O assessor de segurança da FETCESP, Cel. Paulo Roberto 
de Souza, informa que o objetivo da reunião foi canalizar e 
buscar soluções para o cenário crescente dos roubos de car-
ga na região de Campinas, particularmente no polo industrial 
eletrônico, que tem sido alvo de quadrilhas especializadas. 
A reunião contou com a presença do secretário-adjunto de 

Segurança Pública, Jair Burgui Manzano, autoridades policiais 
militares e civis da área, lideranças e empresários do TRC e 
representantes do setor embarcado. 
“Num ambiente de troca de ideias firmou-se um comprometi-
mento de todos para fortalecer os laços de integração regional 
e articular um trabalho de combate ao roubo de cargas na 
região”, comenta Souza.
O presidente do Sindicamp, Carlos Panzan, ficou satisfeito com 
os debates e posições das autoridades integrantes do Procarga. 
“Como resultado deste encontro temos a expectativa de que 
ações concretas sejam desenvolvidas para enfrentar e reprimir 
os delitos na região”, afirma. •

Autoridades e empresários debatem o roubo 
de cargas na região de Campinas

Reunião com autoridades da área de segurança pública e empresários do transporte

Fotos Divulgação
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Autoridades e lideranças participam do 12º Congresso 
Paulista do TRC

Com a participação de autoridades, lideranças e empresários 
do setor, a FETCESP realizou, com sucesso, o 12º Congresso 
Paulista do Transporte Rodoviário de Cargas, na cidade de 
Campos do Jordão (SP), no período de 24 a 27 de maio. 
A abertura do evento contou com a presença do ministro dos 
Transportes Paulo Sérgio Passos; do deputado federal, Vanderlei 
Macris; do secretário Nacional de Política de Transportes, do 
Ministério dos Transportes, Marcelo Perrupato e Silva; do diretor 
geral em exercício da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT), Ivo Borges de Lima; do secretário adjunto da secre-
taria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho, Aparecido 
de Jesus Bruzarosco; e do vice-presidente da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT) e presidente da Federação dos 
Taxistas do Estado de São Paulo, José Fioravanti, entre outras 
lideranças do setor. 
O ministro Paulo Passos disse que o País tem uma grande 
capacidade de investir e que o governo trabalha na dupli-

cação de mais de 2 mil quilômetros de rodovias. “Na nossa 
agenda de trabalho estão previstas obras em mais 4 mil qui-
lômetros”, disse. A participação da iniciativa privada para au-
mentar investimentos em infraestrutura também foi abordada. 
“Vamos procurar oferecer negócios que são atrativos para o 
setor empreendedor, mas que tenham interesse público”, disse.  
O ministro, ainda, afirmou que estará trabalhando para dotar de 
infraestrutura de atendimento adequada nas estradas e assim 
oferecer condições para o descanso dos motoristas, conforme 
prevê a nova legislação. 
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, falou sobre as condi-
ções das rodovias. “O país ainda continua carente de investimen-
tos em infraestrutura; em especial na recuperação, manutenção 
e mesmo ampliação da malha rodoviária nacional muito embora 
reconheçamos que o governo federal tenha lançado o programa 
de ação do crescimento dentro do qual relaciona inúmeras obras 
viárias que são absolutamente necessárias, porém insuficientes 
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 Autoridades na abertura do Espaço Empresarial formado por estandes dos patrocinadores



9  

FETCESP em Destaque | Congresso

e que, além disso, caminham tão lentamente que não apontam 
para uma solução rápida de modo a superar o gargalo logístico".
A regulamentação da profissão de motorista também foi des-
tacada por Benatti. “É hora de comemorarmos. As empresas 
organizadas somente terão a ganhar com a nova lei. Ganha 
segurança jurídica em suas relações trabalhistas, afastando 
um passivo oculto e inestimável até agora existente, além de 
ter assegurado o exercício da atividade com nível concorrencial 
de maior igualdade, pois a informalidade tende a desaparecer”, 
avaliou.
Também participaram do Congresso os presidentes da 
Fetranspar (Federação do Estado do Paraná), Luiz Anselmo 
Trombini; do Setceb (Sindicato do Estado da Bahia), Antonio 
Pereira de Siqueira; do Setrans (ABC Paulista), Sallum Kalil 
Neto; do Setcar (Araraquara), Renato Sarti Magnani; do Setcata 
(Araçatuba), Sérgio Rubens Figuerôa Belmonte; do Sindbru 
(Sindicato de Bauru), Munir Zugaib; do Sindicamp (Campinas), 
Carlos Panzan; do Sindisan (Litoral Paulista), Marcelo Marques 
da Rocha; Sindetrap (Piracicaba), Salvador José Cassano; 
Sindecar (Porto Ferreira), André Juliani; do Setcapp (Presidente 
Prudente), Antonio Carlos Fernandes; Sindetrans (Sindicato de 
Ribeirão Preto), Wilson Piccolo Soares; do Setcarp (São José 
do Rio Preto), Kagio Miura; do Setcesp (São Paulo), Francisco 
Pelucio; Setcarso (Sorocaba), Dirson Segarmachi Júnior e do 
Sindivapa (Vale do Paraíba), Laércio Lourenço; diretores destes 
sindicatos e empresários de várias regiões do Estado de São 
Paulo. O 12º Congresso Paulista do Transporte Rodoviário 
de Cargas contou com o apoio da Confederação Nacional do 
Transporte (CNT) e da NTC&Logística e o patrocínio da ABCR, 
Autofax, BGM Rodotec, Ford Caminhões, Man Latin America, 
Mercedes-Benz, Omnilink, Scania e Petrobras Distribuidora.
Os palestrantes José Luiz Tejon, Marcos Aurélio Ribeiro, Narciso 
Figueirôa Junior, Ricardo Amorim e César Souza apresentaram 
informações importantes que chamaram a atenção dos con-
gressistas que lotaram o auditório do Centro de Convenções 
do Grande Hotel Campos do Jordão, sede do 12º Congresso 
Paulista do TRC, no dia 25 de maio.

Como Construir sua Realidade na Vida e nos Negócios
O professor José Luiz Tejon, com sua história de superação, 
ensinou e emocionou a todos. Ele falou sobre Mudanças e 
Desenvolvimento Humano com Solidez, destacando Como 
Construir sua Realidade na Vida e nos Negócios. 
No início de sua apresentação destacou que as empresas mal 
sucedidas são decorrentes de seus próprios problemas e muitas 
vezes por brigas internas. “O mundo nos convoca a aprender 
novas competências. A vida nos cobra o resgate do melhor de 
nossas crianças. O fundamental para o sucesso é a capacidade 
de aprender”, ensinou o professor. 
“O que se fala muito hoje é da capilaridade: temos que ir aon-
de não íamos antes. Fazer entregas onde não fazíamos antes. 
Portanto, o mundo é um show de oportunidades”, observou.  
Tejon ainda comentou sobre os segredos do sucesso.  

Laércio Lourenço, Francisco Pelucio, professor José Luiz Tejon 
e Carlos Panzan

Congressistas na cerimônia de abertura do evento

Munir Zugaib, Geraldo Vianna, Elza Lúcia Panzan e Dirson Segarmachi Júnior 
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Sérgio Rubens Figuerôa Belmonte, Salvador Cassano, Ricardo Amorim  
e Marcelo Marques da Rocha

Kagio Miura, César Souza e Sallum Kalil Neto

Antonio Carlos Fernandes, Marcos Aurélio Ribeiro, 
Renato Sarti Magnani, Narciso Figueirôa Júnior e André Juliani

”Dificilmente o ser humano não irá progredir se ele tiver a re-
sistência, a resiliência e persistência”, disse. 
Após apresentar alguns exemplos, Tejon falou: “superação 
envolve sorte ou ausência do azar, ou melhor, o que fazemos 
com o que pensamos fazer; a disciplina da luta; ampliação do 
limiar da dor; o poder criador da imaginação e o treinamento”. 

Educação transporte para o Futuro
A presidente da Fundação Memória do Transporte (Fumtran), 
Elza Lúcia Panzan, apresentou o projeto da instituição.  
“O processo do museu está lendo, mas, não está parado, está 
em andamento, disse. Criado pela Confederação Nacional do 
Transporte (CNT) o Museu terá uma missão educativa e seu 
projeto está sendo elaborado para atingir o público geral e pos-
sibilitará a formação educacional e despertar a importância do 
transporte. Elza Lúcia, também apresentou o projeto arquite-
tônico do prédio que abrigará o Museu que será construído na 
Rodovia Dom Pedro, próximo à Unidade Sest Senat Campinas. 
O especialista em transporte, Geraldo Vianna, falou sobre uma 
das principais missões do Museu, que é a Educação. “Fumtran 
se dedica a preservar a memória do transporte. O transporte 
está embrenhado na história do Brasil”, disse. 
O gargalo da educação brasileira é o mais impactante que  
todos os outros, observou. "Os demais gargalos se resolvem 
com recursos financeiros. Mas a educação não se resolve 
apenas com dinheiro", afirmou.

Impactos da Legislação da Profissão de Motorista 
Na palestra Novos Tempos no TRC: Impactos da Legislação da 
Profissão de Motorista, no dia 25 de maio, os assessores jurí-
dicos da FETCESP, Marcos Aurélio Ribeiro e Narciso Figueirôa 
Júnior, apresentaram os detalhes da Lei nº 12.619/2012. 
O assessor Marcos Aurélio Ribeiro falou da discussão do tempo 
de direção do motorista, que começou em 1996. “Tramitou no 
Congresso Nacional um projeto de lei durante 12 anos, que 
acabou sendo aprovado, mas depois vetado pela Presidência 
da República”, disse. 
Em 2007, lembrou, o tema ganhou grande repercussão após 
o Ministério Público do Trabalho de Rondonópolis (MT) entrar 
com processo contra a Confederação Nacional do Transporte 
para que as empresas adotassem controle da jornada do 
trabalho motorista através de papeleta. Desde então várias 
ações do MP foram movidas e empresas foram multadas  
e autuadas. A NTC promoveu discussão desse tema nas suas 
câmaras técnicas para conhecer com detalhes o que precisa-
ria ser mudado. “Sendo apurada necessidade da mudança na 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e fomos buscar apoio 
no Legislativo”, afirmou.
No Congresso Nacional tinha 29 projetos sobre o tema e o 
Senador Paulo Paim condensou tudo o que era discutido e 
criou o Estatuto do Motorista. Esse texto gerou certa polêmica 
e, por isso, foi colocado para discussão em audiências públicas 
realizadas em várias regiões do País. 
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Nesses encontros sempre participaram os representantes dos 
trabalhadores, empresários e também do ministério público do 
trabalho. Por fim chegou-se a um texto negociado entre traba-
lhadores e autônomos e apresentado para o ministério público 
do trabalho. Daí surgiu um substitutivo ao projeto de lei em 
tramitação no Senado para construiu uma legislação que aten-
desse todos os envolvidos. O texto foi aprovado no Congresso 
Nacional e enviado para sanção presencial. Com alguns vetos 
surgiu 12.619/2012.  
A nova Lei busca atingir todos os motoristas empregados,  
autônomos e também o estrangeiro, com as alterações na CLT 
e no Código Brasileiro de Trânsito. “Sendo uma regra do código 
de trânsito todos devem obedecer”, observou. 
Na avaliação do assessor jurídico Narciso Figueirôa Junior,  
A Lei nº 12.619/2012 é inovadora, histórica e todos tem a 
ganhar. Conforme explicou a Lei traz vários benefícios ao mo-
torista, além dos direitos sociais, acesso gratuito a programas 
de formação e aperfeiçoamento profissional, não responder 
perante o empregador por prejuízo patrimonial decorrente da 
ação de terceiro, jornada de trabalho e tempo de direção; seguro 
obrigatório, custeado pelo empregador, destinado à cobertura 
dos riscos pessoais inerentes. “Alguns destes itens precisam 
de regulamentação”, informou. 
A maior mudança, afirmou Figueirôa Júnior é o controle da 
jornada de trabalho e passa a ser obrigação do empregador 
controlar a jornada de trabalho do motorista empregado por 
meios eletrônicos idôneos instalados nos veículos ou através 
de anotação em diário de bordo, papeleta ou ficha de ser-
viço externo. “Desta forma, não há mais possibilidade de se  
invocar o disposto no inciso I, do artigo 62, da CLT, para  
o motorista”. 
O tempo de espera, ainda esclareceu, é a grande novidade 
trazida para a CLT baseada em experiência de outros países,  
e assim dar tratamento diferenciado ao motorista profissional 
em função das características de sua atividade.

Conjuntura Econômica Nacional. 
Na primeira palestra do dia 26 de maio, o consultor Ricardo 
Amorim abordou a Conjuntura Econômica Nacional. Com seu 
conhecimento profundo do tema Amorim, sempre bem humorado 
e otimista fez os congressistas refletirem sobre o momento atual 
e vislumbrar boas perspectivas para o Brasil nos próximos anos. 
Após falar de alguns problemas como falta de investimentos 
em infraestrutura, carga tributária elevada, burocracia e cor-
-rupção, Amorim afirmou que o Brasil está condenado a dar 
certo. “Aconteceu uma série de mudanças na economia mundial, 
que fizeram o Brasil crescer. Apesar dos problemas que o Brasil 
tinha e continua tendo, a economia cresce”, avaliou. 
Amorim também falou da economia mundial. “A crise vai chegar 
ao coração da Europa e quando chegar vai ser "repeteco" de 
2008. Vamos ver outra coisa o verdadeiro ajuste. A crise agora é 
a continuação da crise de 2008 que não foi resolvida”, afirmou. 
“A desindustrialização é algo sério e preocupante”, afirmou.  

”Na média, nos últimos 10 anos a produção industrial dos  
países desenvolvidos não cresceu praticamente nada. Enquanto 
no Brasil, aumentou 50%. Na média dos emergentes, o Brasil 
dobrou de tamanho. A nossa indústria está ganhando mercado,  
observou. Quanto ao futuro, Amorim foi objetivo. “Para os clientes 
do setor da indústria vem "tsunami" por aí. Agora nos demais 
setores o que virá é “marolinha”. O crédito vai crescer menos, 
mas vai crescer. A renda vai crescer. O varejo e serviços vão 
crescer, inclusive o setor de transporte”, observou. 

Estamos Todos no Mesmo Barco?
Na segunda palestra do dia 26 de maio, o consultor César 
falou de estratégia nos negócios, com o tema Estamos Todos 
no Mesmo Barco?  
No início de sua apresentação, chamou a atenção dos con-
gressistas para as palavras de ordem no mundo dos negócios, 
que são: execução, custos, eficiência operacional e inovação. 
Também chamou a atenção para se colocar o cliente no centro 
de tudo, principalmente no organograma.
César Souza apontou a falta de integração como o maior ve-
neno nas empresas. “Perde-se muito. Perde cliente e gente 
competente e as compras ficam mais caro. Entre 20 a 25% dos 
custos das empresas que eu conheço são advindas da falta de 
integração”.  Outro ponto que Souza chamou a atenção de todos 
foi para a importância de valorizar o intangível, que são a cultura, 
inovação, marca, reputação, capital intelectual, relações, segu-
rança, confiança, relacionamento, flexibilidade, personalização  
e transparência.Outra dica deixada pelo consultor é a que o lí-
der deve buscar o equilíbrio entre eficiência e estratégia.  Para 
o líder inspirador apontou três características: saber construir 
causas com a sua equipe, formar líderes e inspirar as pessoas  
pelos valores.•

No encerramento, Flávio Benatti entrega troféu alusivo ao Congresso 
aos presidentes de Sindicatos do Estado de São Paulo



12  

Com o intuito de suprir a carência de mão 
de obra qualificada no transporte rodoviário 
e apoiar as iniciativas para o crescimento 
do setor o Sest Senat Vila Jaguara de-
senvolve o Curso de Formação de Novos 
Motoristas. No momento atende 60 mo-
toristas, sendo 40 de cargas e 20 de 
passageiros. Os cursos são ministrados 
em 160 horas através de aulas teóricas 
e práticas.

Unidade Vila Jaguara | SEST SENAT

A diretora da Unidade Vila Jaguara, Francisca Biagioni, destaca 
que foram criados os atendimentos em fisioterapia e psicológico 
para apoiar e prevenir algumas doenças do trabalhador do trans-
porte, especialmente aos motoristas. “Trata-se de serviços de 
grande importância para aumentar a qualidade de vida destes 
profissionais”. Os tratamentos são gratuitos e realizados por 
profissionais qualificados.
Fisioterapia - Pelas características do trabalho do motorista, 
que permanece, muitas vezes, por horas numa mesma posi-
ção, os problemas na coluna cervical aparecem e, sem dúvida, 
prejudicam a qualidade de vida deles. Neste cenário a fisiote-

rapia se torna um forte aliado para a realização de inserções 
curativas e preventivas para melhorar as condições de saúde 
do profissional. 
Psicologia - Um outro problema que afeta os motoristas é a 
dificuldade para interagir socialmente, por causa das próprias 
características do seu trabalho, que muitas vezes ficam lon-
gos períodos longe da família e do seu círculo de amizades.  
Tais situações podem gerar problemas emocionais e até evo-
luindo para a depressão ou outros quadros. Neste aspecto 
também entra o Sest Senat com o atendimento psicológico que 
auxilia o profissional de forma curativa e preventiva. 

Unidade treina profissionais no programa de formação 
de novos motoristas

Atendimentos em fisioterapia e psicologia direcionados 
aos motoristas

• Arrumação e Conferência de Carga (24h): 
A combinar.
• Operador de Empilhadeira (24h): Fim de 
semana - dias 1, 14 e 15/7.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (50h): Final de 
semana - dias 21, 22, 28, 29/7, 11 e 12/8. 
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (50h): Final sema-
na – de 11/8 a 26/8.
• Programa “Olho Vivo na Estrada” – 
Abiquim (6h): A combinar.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos – Mopp (50h): Final de 
semana: de 14 a 29/7.
• 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 7 e 8/7.
• Matemática Financeira (24h): Sábados 
– A combinar.
• Capacitação Didático Pedagógica para 
Instrutores (32h): A combinar.
• Atende – Van (8h): Semanal - dia 21/7.
• Capacitação para Motoristas de Táxi (32h): 
Final de semana – dias 21, 22, 28 e 29/7.
• Formação de Manutenção de Pneus na 
Frota (16h): Semanal – dias 28 e 29/7.
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (16h): Semanal 
noturno – de 24/7 a 27/7.
• ANTT – Responsável Técnico (125h):  
A combinar. 
• ANTT – TAC - 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 14 e 15/7.
• 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 7 a 22/7.
• Excel básico (24 h): A combinar.
• Introdução a Internet (16h): A combinar. 
• Rotinas de Departamento Pessoal (8 h): 
A combinar.
• Reciclagem do Atende – Van (8h): Dia 
28/7.
• Curso Especializado para Motofrete (30h): 
Semanal - manhã, tarde e noite; final de 
semana.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | JULHO DE 2012

Alunos junto ao caminhão utilizado nas aulas práticas
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Informações e inscrições: telefones (11) 3623-1300/ 1301 e 1302



13  



14  

FETCESP em Destaque | Empresas

Atlas 
A Atlas Transportes & Logística desen-
volve várias ações sociais. Uma delas é a 
parceria com o grupo Doutores da Alegria, 
organização da sociedade civil que atua 
levando alegria e diversão, sem fins lucra-
tivos. Ao longo de dez anos, os recursos 
destinados pela empresa aos projetos da 
ONG foram importantes para manter e dar 
continuidade às ações e aumentar o al-
cance de milhares de crianças em diversas 
localidades do Brasil. A responsabilidade 
social é algo inerente à Atlas, uma vez 
que a empresa destina com regularidade 
recursos financeiros para projetos, sendo 
que valores investidos são deduzidos do 
Imposto de Renda devido pela própria 
empresa, por meio do artigo 18 da Lei 
Rouanet nº 8313/91 - Lei Federal de  
incentivo à cultura. “A contribuição da Atlas 
foi responsável diretamente pelo atendi-
mento a 5.709 crianças internadas nos 15 
hospitais parceiros em São Paulo, Recife 
e Belo Horizonte”, revela Sérgio Brandão, 
da Parâmetro Consultoria Empresarial – 
empresa parceira do Doutores da Alegria.  
O projeto existe há 21 anos e é considera-
do uma das maiores iniciativas de humani-
zação da saúde no Brasil. Já a contratação 
de portadores de necessidades especiais 
na Atlas acontece por meio da parceria 
com a Associação dos Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae). A Fraternidade Irmã 
Cristã (FIC) é outro lar apoiado pela Atlas, 
com seus projetos registrados junto ao 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (Fumcad).  
A Atlas disponibiliza transporte para reti-
rada de grandes quantidades de doações. 
Além disso, a empresa colabora financei-
ramente com os projetos. A parceria entre 
a Atlas e o Instituto Olga Kos de Inclusão 
Cultural (IOK) é outra iniciativa de sucesso 
cujo objetivo é incentivar jovens com e sem 
deficiência intelectual à prática esportiva, 
em especial da modalidade Karate-Do. 

ALL
A ALL (América Latina Logística) inau-
gurou oficialmente no dia último dia 2 de 
junho ferrovia no Mato Grosso. O trecho 
de 120 quilômetros liga Alto Araguaia ao 
terminal de grãos da Seara em Itiquira.   
De acordo com a companhia, esse novo 

sistema logístico beneficiará produtores 
das regiões sul do Mato Grosso em um 
raio de 200 quilômetros. Trata-se do ter-
ceiro terminal rodoferroviário interligado 
à malha da ALL no estado, que se soma 
ao de Alto Taquari, em operação desde 
2000, e ao de Alto Araguaia, de 2003, 
ambos pertencentes à operadora. 
O trecho ferroviário Alto Araguaia-Itiquira 
integra o chamado projeto Expansão ALL 
Malha Norte, que prevê o prolongamento 
da malha ferroviária brasileira ligando Alto 
Araguaia a Rondonópolis (MT), próxima 
de uma das maiores regiões produto-
ras do país. No total, segundo a ALL, 
devem ser investidos R$ 700 milhões 
nesse empreendimento, que ampliará em 
260 quilômetros a extensão da malha 
ferroviária nacional. A companhia adianta 
que o novo trecho que segue de Itiquira 
até Rononópolis deve ser entregue ainda 
este ano. 

Rodocred
A Dbtrans, empresa que administra o pro-
duto Rodocred, foi a primeira empresa 
homologada a lançar a ferramenta para 
atender a contratação do caminhoneiro 
autônomo que “agrega” à frota de uma 
transportadora, o TAC Agregado. O novo 
instrumento já funciona de forma inte-
grada com as demais funcionalidades do 
pagamento de frete, como geração do 
Ciot (código numérico para monitorar a 
emissão de frete no país) e vale-pedágio.  
A ANTT definiu as regras do TAC Agregado 
frente à realidade de várias empresas que 
contratam os autônomos por um determi-
nado período, diferente dos contratos por 
viagem feitos com os TACs comuns, assim 
as empresas conseguirão trabalhar de 
acordo com a Lei 10.442 do Pagamento 
de Frete a Terceiros. Para o diretor  
comercial da Dbtrans, Marcelo Nunes  
o atendimento específico para esse gru-
po de caminhoneiros é muito importante 
para o mercado. “a funcionalidade des-
ta ferramenta é fundamental, já que um 
grande percentual do mercado trabalha 
desta maneira, com isso ficou mais fá-
cil a contratação do TAC, simplificando 
a vida dos contratantes e agregados”.  
As empresas interessadas em conhecer o 
novo serviço do Rodocred, podem entrar 

em contato com a Dbtrans no telefone 
0800 880 2000 e esclarecer possíveis 
dúvidas.

Pirelli 
A Pirelli inaugurou no final de maio sua 
primeira fábrica no México. Instalada em 
Silao, no estado de Guanajuato, a planta 
é a 22ª da fabricante de pneus no mundo. 
A planta mexicana da Pirelli, que ocupa 
uma área de 135.000 metros quadra-
dos, produz pneus de Alto Desempenho 
e Ultra-Alto Desempenho do segmento 
premium para automóveis e utilitários 
esportivos, ambos destinados ao bloco 
Nafta (México, Estados Unidos e Canadá).  
De acordo com a companhia, sua capaci-
dade produtiva chegará a 400.000 unida-
des até o final do ano, aumentando para 
3,5 milhões na primeira fase de desen-
volvimento, que encerra em 2015, e para 
5,5 milhões quando estiver em operação 
com capacidade total, em 2017.  Segundo 
a Pirelli, 30% da produção da nova fábri-
ca vai atender à demanda crescente do 
México, enquanto os 70% restantes vão 
para os Estados Unidos e, em menor grau, 
ao Canadá. De acordo com a compa-
nhia, o empreendimento soma um inves-
timento total de US$ 400 milhões, sendo  
US$ 300 milhões de 2011 até 2015, 
montante já incluído no plano industrial,  
e mais US$ 100 milhões até 2017. 

Iveco 
A Iveco lançou para o mercado nacio-
nal, a nova geração do caminhão Tector, 
equipado com motor Euro V, menos po-
luente, mais potente e mais econômico.  
O modelo está disponível em 41 versões 
e é o mais confortável entre os cami-
nhões semipesados, na faixa de 16 a 23 
toneladas de peso bruto total (segmento 
que responde por um em cada três cami-
nhões vendidos no Brasil). “Com o novo 
Tector oferecemos um design inovador, 
mais opções e muito mais conforto para 
o motorista”, diz Alcides Cavalcanti, dire-
tor comercial da Iveco no Brasil. A Iveco 
dobrou seu market share neste segmento 
nos últimos três anos. A nova gama inclui 
uma versão de preço supercompetitivo, 
chamada Tector Attack. Esse é o terceiro 
modelo a surgir dentro nova geração. • 
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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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