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O setor de transporte começa a entrar 
em uma nova fase que trará muitas mu-
danças ao mercado: a regulamentação 
da profissão de motorista. Um tema 
recorrente nas entidades sindicais do 
setor em discussão há tempos. E não 
seria para menos, as particularidades 
de cada especialidade do transporte, 
as diversidades regionais, aumento de 
custos e as condições das rodovias 
foram alguns dos aspectos ampla-
mente analisados. 
Após longo período de negociações e 
realização de audiências públicas em 
vários cantos do País, os represen-
tantes das empresas de transporte de 
cargas e passageiros, transportadores 
autônomos e trabalhadores chegaram 
em um consenso. Por isso, no final 
de outubro, a Confederação Nacional 
do Transporte (CNT) e Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Trans-
porte Terrestre (CNTTT) assinaram 
documento com sugestões para emen-

da substitutiva ao Projeto de Lei da 
Câmara 319/2009, que trata da regu-
lamentação da pfissão do Motorista.
O entendimento geral atende exigên-
cias da sociedade, do judiciário, exe-
cutivo e legislativo por medidas que 
aumentem a segurança no trânsito, so-
bretudo nas rodovias. Uma outra preo-
cupação foi propor um regramento  
legal aplicável a todos os motoristas.
Acreditamos que todas essas con-
dições estão atendidas nas sugestões 
que envolvem alterações na Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT)  
e no Código de Trânsito Brasileiro. 
A expectativa é que a regulamenta-
ção da profissão do motorista seja 
aprovada no Senado e Câmara dos 
Deputados no próximo ano. Por isso, 
recomendamos que as empresas 
busquem informações sobre o que 
vem sendo proposto e já iniciem pro-
gramas para atender a nova legislação. 
As entidades sindicais continuarão 

acompanhando a tramitação do projeto 
objetivando evitar que a proposta sofra 
alterações que venham a desfigurá-la 
e criar impactos indesejáveis ao setor 
com as novas regras.

Flávio Benatti, 
Presidente da FETCESP e da 
Seção de Cargas da Confedera-
ção Nacional do Transporte (CNT)
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No último dia 12 de novembro a Unidade Parque Novo Mundo iniciou o Curso Motofrete de 30 horas de duração, autorizado 
pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo. O treinamento visa qualificar os profissionais que exercem 
atividades de entrega rápida de mercadorias por motocicleta na cidade de São Paulo, com aulas teóricas e práticas, e pos-
terior inserção do curso em sua CNH.A Unidade atenderá várias turmas nos períodos da manhã, tarde e noite de segunda 
a sexta-feiras e também nos finais de semana (sábado e domingo), o dia inteiro.
As inscrições podem ser feitas na Unidade, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 16h30. A relação de documentos para 
a matrícula poderá ser solicitada pelo e-mail: cursosnovomundo@sestsenat.org.br .

A Unidade Parque Novo Mundo promoveu no último dia 
8 de novembro evento de formatura das primeiras turmas 
dos cursos Logística Básica e Assistente Administrativo em 
Transporte do Programa Via Rápida Emprego. No total foram 
32 alunos que concluíram esses cursos de 100 horas de 
duração. Os treinamentos continuam e a Unidade já iniciou 
as aulas para mais duas turmas dos cursos de Logística 
Básica e Operação de Carga com Habilitação em Operador 

de Empilhadeira, de 230 horas de duração. Neste mês de 
novembro também começarão mais três turmas do curso 
Assistente Administrativo em Transporte e Logística Básica. 
O término dessas turmas está previsto para o próximo dia 
28 de dezembro. 
As empresas interessadas em contratar os profissionais 
devem entrar em contato com a Unidade, através do tele-
fone (11) 2207-8840.

Para festejar o dia da Criança, em outubro, o Sest Senat Parque Novo 
Mundo apresentou a peça teatral “Dia de alegria e de dar boas gargalhadas”.  
A animação ficou por conta dos palhaços Tok Tok e Estrelinha que divertiram as 
crianças e adultos.  Além do show com teatro foram feitas apresentações de mágica  
e ventríloquo e distribuído um brinde para cada criança participante. 
No último dia 5 de novembro, a Unidade marcou presença na festa da publica-
ção Folha do Motorista. No evento realizado no clube da CMTC o Sest Senat 
promoveu uma campanha de prevenção da Diabetes e Hipertensão com aten-
dimento à mais de 200 pessoas.

Unidade Parque Novo Mundo | SEST SENAT

Profissionais concluem cursos do Programa Via Rápida

Unidade realiza atividades sociais

Inscrições abertas para curso de Motofrete

• Olho Vivo na Estrada (6h): Dia 3/12, 
das 8h às 14h30.
• Curso Especial de Treinamento e 
Orientação para Motorista de Táxi (32h): 
De 10 a 18/12 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h; de 13 a 16/12 (terça a 
sexta-feiras), das 8h às 17h.
• Operador de Empilhadeira (24h): De 
12 a 14/12 (segunda a quarta-feiras), 
das 8h às 17h.
• Transportador Autônomo de Carga 
–TAC (84h): A definir.
• Cursos especializados para motoristas
Transporte de Escolares (50h): De 3 a 
18/12 (sábados e domingos), das 8h às 
17h30 (matrícula até 28/11).
• Transporte de Produtos Perigosos –

Mopp (50h): De 3 a 18/12 (sábados e 
domingos), das 8h às 17h30 (matrícula 
até 28/11); de12 a 19/12 (segunda a 
sexta-feiras), das 8h às 17h30 (matrícula 
até 5/12).
• Transporte Coletivo de Passageiros 
(50h): De 3 a 18/12 (sábados e 
domingos), das 8h às 17h30 (matrícula 
até 28/11); de 15 a 22/12 (segunda a 
sexta-feiras), das 8h às 17h30 (matrícula 
até 8/12).
• Atualização Mopp (16h): Dias 3 e 4/12 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20 
(matrícula até 28/11).
• Atualização Coletivo (16h): Dias 10 e 
11/12 (sábado e domingo), das 8h às 
16h20 (matrícula até 5/12).

• Transporte de Emergência (50h): De 5 
a 12/12 (segunda a sexta-feiras), das 8h 
às 17h30 (matrícula até 28/11).
• Condução Segura e Econômica (16h): 
In company – consultar.
• Treinamento Jovens Motoristas (160h): 
In company – consultar.
Palestras
Saúde Bucal; Adolescência; Gestão  
Estresse; Saúde da Coluna; Finan- 
ciamento de Veículos Pesados; Rela-
cionamento Interpessoal; Meio Ambiente 
e Legislação no Transporte de Cargas.

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

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | DEZEMBRO DE 2011

Peça teatral para comemorar o Dia  
da Criança
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Autoridades e empresários do transporte rodoviário de cargas 
da região de Piracicaba e lideranças do setor participaram 
da festa de comemoração dos 30 Anos do Sindicato das 
Empresas de Transporte de Cargas de Piracicaba e Região 
(Sindetrap), no último dia 21 de outubro.
O presidente do Sindetrap, Salvador José Cassano, falou 
para os convidados sobre a atuação das entidades sindicais. 
“O setor passa por uma fase de importantes mudanças, com 
as novas regras do disciplinamento da atividade que reduz 
a concorrência predatória que avilta o frete, compromete a 
segurança do transporte e a saúde financeira das empresas. 
Nada chegou por acaso, os avanços conquistados nestes 30 
anos são resultados do trabalho organizado das entidades 
sindicais”, disse.
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, destacou a im-
portância do Sindetrap na representação sindical do setor 
no estado de São Paulo e no País. “O transporte rodoviário 
de cargas aumenta suas conquistas porque conta a com 
participação de entidades, como o Sindetrap, preocupadas 
em defender os interesses do setor”, afirmou.
O jantar foi marcado por reconhecimentos, emoção e home-
nagens. O presidente do Sindetrap, Salvador José Cassano, 
recebeu homenagens dos presidentes dos sindicatos de São 

José do Rio Preto (Setcarp), Kagio Miura, e de Campinas 
(Sindicamp), Carlos Panzan. A diretoria do Sindetrap home-
nageou empresários que são diretores da entidade desde a 
sua fundação. Receberam troféu com a nova logomarca do 
Sindicato, Ariovaldo Antonio Pizzinatto, João Paterzani Neto, 
Ronaldo Gomes de Oliveira e Davi Dias. Também recebeu 
o troféu o advogado, João Orlando Pavão, que assessora a 
entidade nestes 30 anos.
Participaram do jantar festivo o deputado federal, Antonio 
Carlos de Mendes Thame; o Secretário municipal de go-
verno, José Antonio de Godoy, representando o prefeito de 
Piracicaba, Barjas Negris; e presidentes de sindicatos de 
Araraquara (Setcar), Natal Arnosti Júnior; Bauru (Sindbru), 
Munir Zugaib; Campinas (Sindicamp), Carlos Panzan; Litoral 
Paulista (Sindisan), Marcelo Marques da Rocha; Presidente 
Prudente (Setcapp), Antonio Carlos Fernandez; Porto Ferreira 
(Sindecar), André Juliani; São José do Rio Preto (Setcarp), 
Kagio Miura; São Paulo (Setcesp), Francisco Pelucio; 
Sorocaba (Setcarso), Dirson Segamarchi Junior; e Vale do 
Paraíba (Sindivapa), Laércio Lourenço. Também prestigiaram 
o evento diretores do Setrans (ABC Paulista), assessores 
de sindicatos e representantes de empresas de transportes 
e de órgãos públicos e privados da região. •

FETCESP em Destaque | Comemoração

Salvador Cassano, presidente do Sindetrap (a direita), com diretores do Sindicato
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Estrada 
A Estrada Transportes, possui o pro-
grama social “Doadores em Ação - 
Transportando Esperança!”, que reali-
zou no final de outubro duas ações: uma 
em Santos, no Hospital Beneficência 
Portuguesa e outra em Campinas, no 
Hemocentro da Unicamp. No total, 33 
colaboradores compareceram para 
ajudar ao próximo. “Todos sabem que 
doar sangue é um procedimento sim-
ples e seguro; além disso, o processo 
completo não demora mais que meia 
hora. Realmente vale a pena ajudar”, diz 
Cibele Pivato, assistente de cobrança da 
Estrada que participou da doação em 
Santos.  O Brasil necessita diariamente 
de 5.500 bolsas de sangue para atender 
as necessidades de pacientes internados 
em hospitais em todo país e, uma única 
bolsa pode salvar até quatro vidas.

Jamef
A Jamef Encomendas Urgentes, amplia 
sua atuação do Norte ao Sul do país ao 
inaugurar duas filiais, uma em Manaus 
e outra em Caxias do Sul. A empresa 
chega ao Norte do país com uma filial 
na capital do Amazonas, que será aten-
dida principalmente pelo modal aéreo.  
A Jamef também acaba de inaugurar uma 
unidade em Caxias do Sul para melhorar 
ainda mais a qualidade dos serviços na 
região Sul. A estratégia de expansão 
vai ao encontro dos objetivos da Jamef, 
que preza pela prestação de um serviço 
de alta qualidade e que planeja aumen-
tar sua participação no mercado regio-
nal, tendo a expectativa de, em 2012,  
dobrar o faturamento na região em relação  
a 2011.

Golden Cargo 
A Golden Cargo investe na capacita-
ção contínua de seus colaboradores, 
em especial dos motoristas. Todo mo-
torista contratado passa por um estágio 
de 30 dias, sendo cindo dias de teoria 
(procedimentos, mecânica e legislação), 
cinco dias de observação das operações 
(coletiva, carregamento, entrega e manu-
tenção) e 20 dias de prática ao volante, 
com viagens supervisionadas. De acordo 

com Lilian Castro, gerente de Recursos 
Humanos da Golden Cargo, por ano, são 
cerca de 80 horas de treinamento, divi-
didas em cursos de reciclagem, MOPP, 
Código Nacional de Trânsito, primeiros 
socorros, atendimento ao cliente, higiene, 
saúde e segurança do trabalho. Também 
participa de programas como o Olho 
Vivo na Estrada e o Na Mão Certa. Para 
realizar alguns treinamentos a empresa 
conta com o apoio do Sest Senat.

Rodoviário Camilo dos Santos 
O Rodoviário Camilo dos Santos inicia 
o processo de profissionalização com 
plano de expansão do grupo que prevê 
investimentos de R$ 20 milhões nos pró-
ximos quatro anos. A estratégia abrange 
a criação de uma Holding de capital fe-
chado, que deverá abrigar, em até dois 
anos, três subsidiárias: o Rodoviário 
Camilo dos Santos, a EBS Logística, 
empresa criada há cerca de um ano que 
opera na área de cargas de lotação e a 
MEF que deverá atuar no segmento de 
armazenamento de produtos. Segundo o 
presidente da Holding, Eduardo Santos, 
os valores investidos nos próximos anos 
poderão até dobrar, com a criação de um 
quarto empreendimento que será incor-
porado à companhia. Dos investimentos 
anunciados o maior será destinado ao 
Rodoviário Camilo dos Santos que de-
verá receber cerca de R$ 10 milhões até 
o ano de 2015. 

Panalpina 
A Panalpina acaba de receber o cer-
tificado internacional Cargo 2000.  
Essa habilitação tem o objetivo de imple-
mentar um sistema de gerenciamento de 
qualidade para o setor de carga aérea 
mundial. A primeira fase da certificação, 
recém-obtida pela empresa, gerencia as 
remessas de aeroporto para aeroporto. 
O Cargo 2000 opera como um grupo se-
torial dentro da International Air Transport 
Association (Iata), que é composto pelas 
principais companhias aéreas, agentes 
de carga, despachantes, transportadoras 
e empresas de TI. A Panalpina foi um dos 
membros fundadores do Cargo 2000.  
A empresa gera aproximadamente 50% 

de sua receita líquida de encaminha-
mento com frete aéreo. A licença da 
Panalpina para o Cargo 2000 – Fase 1 
foi emitida em outubro, após uma audi-
toria interna. 

ID Logistics 
Na logística de quatro unidades da 
AmBev em Minas Gerais (Belo Horizonte, 
Juatuba, Sete Lagoas e Contagem) a 
ID Logistics começou a utilizar a uni-
dade em Santa Luzia, a 25 km de Belo 
Horizonte (MG). A operação conta com 
85 colaboradores que trabalham na 
separação, expedição, integralização, 
amarração de cargas, entre outras ati-
vidades. O centro de distribuição de 
Santa Luzia é o mais moderno e a mais 
nova operação da Ambev no Brasil.  
O Brasil foi o principal responsável pelo 
maior crescimento orgânico do grupo 
francês ID Logistics, com presença mun-
dial. A receita bruta da filial brasileira 
atingiu R$ 114 milhões em 2010, com 
lucro operacional de R$ 3,3 milhões.  
O crescimento orgânico em comparação 
entre 2009-2010 foi de 27%. Para este 
ano, a previsão de crescimento orgânico 
é de aproximadamente 25%. 

Ceva 
A Ceva Logistics conquistou a primeira 
posição no ranking de eficiência logística 
da Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (Infraero), na categoria 
importador do setor de extração mi-
neral, por sua atuação no Aeroporto 
Internacional do Rio de Janeiro - Galeão/ 
Antonio Carlos Jobim. O indicador men-
sal, divulgado em meados de outubro, 
é relativo ao mês de julho e apresenta o 
tempo médio de desembaraço de cargas 
por aeroporto e por setor, identificando 
os importadores mais ágeis na retirada 
de cargas do Terminal de Logística de 
Carga (Teca). 
Nesse período, o tempo médio da Ceva 
para desembaraço de cargas para o se-
tor de extração mineral foi de 25 horas e 
32 minutos, enquanto o tempo médio do 
segmento foi de 75 horas e 40 minutos.  
A CEVA concorreu com outras 30 em-
presas nesta categoria.•

FETCESP em Destaque | Empresas



7  



8  

FETCESP em Destaque | Estudo

Pesquisa mostra que maior parte das rodovias 
apresenta problemas

Pesquisa CNT de Rodovias aponta que 12,6% da malha são 
considerados ótimos; 30%, bons; 30,5%, regulares; 18,1%, 
ruins; e 8,8% estão em péssimas condições.
Nesta edição do levantamento, foram avaliados  92.747 
km, o que representa 100% da malha federal pavimen-
tada, as principais rodovias estaduais pavimentadas e as 
concessionadas. São 1.802 km a mais do que o analisado 
na pesquisa anterior.
O objetivo do estudo, realizado pela Confederação Nacional 
do Transporte (CNT) e pelo Sest Senat é avaliar as con-
dições das rodovias brasileiras pavimentadas segundo as-
pectos perceptíveis aos usuários, identificando as condi-
ções das vias – em relação ao pavimento, à sinalização e 
à geometria da via – que afetam o conforto e a segurança. 
Para fazer a análise, 17 equipes da CNT percorreram o Brasil 
durante 39 dias, entre 27 de junho e 4 de agosto deste ano. 
Os resultados são apresentados por tipo de gestão (pública 
ou concedida), por tipo de rodovia (federais ou estaduais), 
por região e por unidade da Federação.

Regiões
Como nos anos anteriores, a pesquisa da Confederação 
Nacional do Transporte aponta que o Sudeste do país é a 
região que apresenta as melhores condições de rodovias. 
Do total de 26.778 km avaliados, 24,6% são classificados 

como em ótimo estado; 30,7% como bom; 28,2%, regular; 
13,2%, ruim e 3,3%, péssimo. Logo em seguida, aparece 
a Região Sul, com 19,7% do total de 16.199 km analisados 
como em ótimo estado; 40,7% em bom estado; 26,3% 
classificadas como regulares; 10,7% como ruins e 2,6% 
como péssimas.
O Nordeste, por sua vez, com 25.820 km estudados, possui 
3,8% das estradas ótimas; 33%, boas; 32,8%, regulares; 
17,7%, ruins e 12,7%, péssimas.
Dos 14.151 km de rodovias avaliados no Centro-Oeste, 
6,4% estão em ótimas condições; 22,7% em bom estado; 
35%, regulares; 26,7%, ruins; e 9,1% em péssimo estado.
O Norte, por sua vez, com 9.799 km analisados, conta com 
apenas 0,8% das estradas avaliadas como ótimas; 12,7% 
como boas; 31,4% como regulares; 31,8% como ruins  
e 23,2% como péssimas.

Pavimento
Em relação à qualidade de pavimentação, os resultados 
da Pesquisa CNT de Rodovias 2011 mostram que 46,6% 
das estradas apresentam pavimento ótimo; 5,5%, pavi-
mento bom; 33,9%, regular; 11,2%, ruim; e 2,8%, pés-
simo. Nesse quesito são observados itens como se o pa-
vimento está perfeito, com buracos e se obriga redução  
da velocidade.

SP 334 - São Paulo
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De acordo com o estudo, o pavimento das rodovias, em geral, 
apresenta defeitos que acabam prejudicando a atividade de 
transporte de cargas e de passageiros no país.

Sinalização
Sobre os aspectos de sinalização, são conferidas as con-
dições das faixas, visibilidade e legibilidade de placas.  
Da malha analisada, 16,6% tiveram sua sinalização classi-
ficada como de ótimo estado; 26,5% como bom; 28,7%, 
regular; 14,3%, ruim e 13,9%, péssimo.

Geometria
A variável geometria da via identifica as soluções de enge-
nharia implantadas nas rodovias para atenuar o impacto das 
condições de topografia e relevo sobre o deslocamento de 
veículos, aumentando a segurança dos usuários.
Geometria da via inclui itens como pista simples de mão du-
pla, faixa adicional de subida, pontes e viadutos, entre muitas 
outras variáveis. Da extensão pesquisada, 88,3% é de pista 
simples de mão dupla e 42,1% não possui acostamento.
O estudo da CNT identificou que 4,2% da extensão avalia-
da teve sua geometria classificada como ótima (3.895 km). 
Outros 19% foram classificados como bons; 27,3% como 
regulares; 17,5%, ruins; e 32%, péssimos. Por isso, ainda 
de acordo com o documento, melhorias do tipo duplica-
ção, implantação ou melhoria da faixa adicional de subida, 
e melhoria da sinalização e proteção das curvas e pontes 
precisam ser urgentemente empregadas.

Gestão pública e privada
A pesquisa detalhou ainda as diferenças existentes entre as 
rodovias que são administradas pelo governo e as sob ges-
tão das concessionárias. Das vias sob concessão (15.374 
km), 48% foram classificadas como ótimas; 38,9% como 
boas; 12% como regulares; 1,1% como ruins e nenhuma 
foi avaliada como péssima.Já entre as rodovias sob gestão 
pública (77.373 km), apenas 5,6% foram avaliadas como 
ótimas; 28,2% como boas; 34,2% como regulares; 21,5% 
como ruins e 10,5% como péssimas.

Ligações rodoviárias
O levantamento traz ainda um ranking de 109 ligações rodovi-
árias de todo o Brasil. As ligações são trechos regionais que 
interligam territórios de uma ou mais unidades da Federação. 
Essas extensões têm importância socioeconômica e volume 
significativo de veículos de cargas e/ou passageiros.
A primeira colocada na lista é a São Paulo SP - Itaí SP – 
Espírito Santo do Turvo SP, composta pelas rodovias SP-
255, SP-280/BR-374. Por sua vez, em último lugar (109ª 
posição), está a Belém PA - Guaraí TO, composta pelas 
rodovias BR-222, PA-150, PA-151, PA-252, PA-287, PA-
447, PA-475, PA-483 e TO-336.
Fonte: Agência CNT de Noticias

FETCESP em Destaque | Estudo

AM 010 - Amazonas

BR 101 – Rio Grande do Sul

BR 116 - Ceara

SP 330/BR 050 - São Paulo
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R$/Km* Total (bilhões)
00,000.522.1)sodíurtsed etnemlatot sohcert( oãçurtsnoceR -                                   
00,000.926)sotnemadnufa e seõçaludno ,socarub ,sacnirt sohcert( oãçaruatseR 88,0                                    

Manutenção (trechos desgastados) 500.000,00 92,1                                    
*Custos médios gerenciais do DNIT (nov/2010) - 2,2 bilhões

R$/Km* Total (milhões)
Pista simples de mão dupla 36.000,00 38,441                                   
Pista simples de mão única 64.000,00 87,3                                      
Rodovia com pista dupla 

Fonte: Relatório Pesquisa CNT de Rodovias 

64.000,00 25,992                                   
*Custos médios gerenciais do DNIT (nov/2010) - 448,1 milhões

PESQUISA CNT DE RODOVIAS 2011

Faixas Laterais

sacalP sad edadilibigeL sacalP sad edadilibisiV

77,624,3
14,2

54,4

93,1

Pontos CríticosExtensão Total por Região

SÃO PAULO

12,3 41,4

%

0,8

Extensão Federal

78,7

2,7

34,3

Extensão Pesquisada - Km

Extensão Total
%

21,5

29,1

6,3

100,0

Extensão sob Gestão Pública

|  |

85,877,9

PRINCIPAIS VARIAVEIS

0,3
100,0

Condição da Superfície do Pavimento

Faixas Centrais

Definições:

0

%
72,3
5,6

14,2

Extensão Total

Extensão Concessionada

mKotnemivap od oãçarepuceR
INVESTIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS

Total pesquisado
Total pesquisado

100,0

Extensão Total

7,6

1.401
2.586

Total 3.987

mKsaivodor sad oãçavresnoC
4.023

59

Restauração: adição ou substituição total ou parcial de camadas estruturais em pontos localizados, de forma que a estrutura resultante restabeleça
as condições originais da rodovia em termos de segurança e conforto.

Manutenção: operações destinadas a manter as rodovias em condições técnicas e operacionais favoráveis.

4.680
Total 8.762

Reconstrução: operações que necessitem de trabalhos que englobem base, leito e subleito.

FETCESP em Destaque | Estudo
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Avaliação
O relatório da pesquisa ainda aponta outros dados impor-
tantes sobre circulação de veículos, acidentes e mortes  
e investimentos. 
No Brasil, em 2010, circulavam 64,8 milhões de veículos 
(incluindo os pesados e leves). Só entre 2008 e 2010, houve 
um acréscimo de 10,3 milhões de veículos. Em contrapar-
tida, as rodovias federais pavimentadas cresceram apenas 
1,07% (656,9 km) no período.
A condição das rodovias também é fundamental para con-
tribuir para a redução dos acidentes e mortes, que, no 
Brasil, não param de crescer. Em 2010, as rodovias federais 
policiadas registraram 183 mil acidentes, um aumento de 
15,8% em relação a 2009 (158 mil).
Em relação às mortes, o aumento foi de 15,5% em 2010, 
quando foram registrados 8.516 óbitos. Em 2009, foram 
7.376. O custo com acidentes com óbitos em rodovias  
federais totalizou R$ 4,1 bilhões em 2010, e o prejuízo total 
com acidentes nas rodovias federais pavimentadas foi de 
R$ 14 bilhões. O número de mortes em rodovias federais no 
Brasil equivale à queda de um avião com 116 passageiros 
a cada cinco dias.
Apesar do esforço do governo federal nos últimos oito anos 
e do aumento de investimentos em infraestrutura de trans-
porte, o volume investido em rodovias ainda não faz frente 
aos concorrentes diretos do Brasil no mercado internacio-
nal, como os outros países que compõem o Bric: Rússia, 
Índia e China. Os chineses investiram cerca de 10% do 
Produto Interno Bruto (PIB) em infraestrutura de transporte 
em 2010; a Índia, 8% e a Rússia, 7%. Já o Brasil investiu 
0,36% do PIB.
Há de se considerar que a gestão nos órgãos de transpor-
te, Ministério dos Transportes e Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT) deixou muito a desejar, 
com ineficiência, obras caras e projetos mal executados, 
o que contribui para agravar ainda mais as condições das 
rodovias brasileiras.
O transporte brasileiro não aguenta mais a situação das 
rodovias. é preciso uma solução definitiva e urgente. •

BR 174 – RoraimaBR 174 – Amazonas

BR 259 – Minas Gerais

BR 364 – Mato Grosso

MA 006 – Maranhão
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Neste mês de novembro a Unidade Vila Jaguara passa a oferecer atividades es-
portivas de basquete e vôlei com mais de 100 vagas. Essas ações são gratuitas 
para os transportadores e familiares. A diretora da Unidade, Francisca Biagioni, 
informa que o objetivo é incentivar o esporte e apoiar os pais na educação de seus 
filhos. “Essas atividades orientadas contribuem para o desenvolvimento e explora-
ção de habilidades, na melhora da capacidade física e das relações interpessoais 
das crianças e adolescentes”, afirma a diretora. 
Mais informações: telefone (11) 3623-1300; e-mail luz@sestsenat.org.br

Com o objetivo de formar profissionais para atuarem em salões de beleza, a Unidade Vila Jaguara promove na Oficina de 
Arte o curso Manicure e Pedicure de 72 horas. As aulas serão ministradas duas vezes por semana durante três meses. 
Mais informações com Elizabete ou Elza: telefones 3623-1308/1309: emails elisabetenascimento@sestsenat.org.br ; elza-
baptista@sestsenat.org.br

O Sest Senat Vila Jaguara está com as inscrições abertas 
para o Curso de Motofrete. O treinamento de 30 horas é 
gratuito para os motociclistas. O candidato deverá aten-
der os seguintes requisitos: ter completado 21 anos; ser 
habilitado, no mínimo, há 2 anos na categoria “A” e não 
estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, 
cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de-
corrente de crime de trânsito, impedido judicialmente de 
exercer seus direitos. 
Para se inscrever o motofretista deverá apresentar os se-
guintes documentos: 1 foto 2x2 colorida e recente; xerocópia 

simples da CNH aumentada em 130% (em papel sulfite 
A4 - legível); original da Certidão de Prontuário Detran para 
fins trabalhistas (documento deve ser retirado no Ciretran 
da cidade que emitiu a CNH ou Poupatempo e Certidão de 
Distribuição Criminal original retirada no Fórum da cidade 
de emissão da CNH. 
Os interessados devem comparecer com todos os docu-
mentos na Unidade localizada na Avenida Candido Portinari, 
1100 – Vila Jaguara, de segunda a sexta-feiras, das 8 às 17 
horas. Mais informações no setor de treinamento: telefone 
(11) 3623-1300.

Unidade recebe inscrições para curso de motofrete

Novas atividades esportivas na Vila Jaguara

Oficina de arte com curso de manicure e pedicure

• Arrumação e Conferência de Carga (16h): 
A combinar.
• Operador de Empilhadeira (24h): A combinar.
Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (50h): Final de 
semana – de 3 a 18/12.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (50h): A combinar.
Programa Olho Vivo na Estrada – Abiquim 
(6h): A combinar.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos – Mopp (50h): Final de 
semana – de 7 a 22/1/2012; semanal – dias 
14, 15, 16, 19, 20 e 21/12. 
• 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 10 e 11/12.
• Capacitação Didático Pedagógica para 
Instrutores (32h): A combinar.
• Atende – VAN (8h): Semanal – dia 20/12.
• Capacitação para Motoristas de Táxi (32h): 
A combinar.
• Formação de Manutenção de Pneus na Frota 
(24h): Dias 8, 9 e 10/12.
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (16h): A Combinar
• ANTT: Responsável Técnico (125h): 
A combinar.
• ANTT: TAC- Transportador Autônomo de 
Cargas (84h): A combinar.
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (16h): Final de 

semana – dias 17 e 18/12.
• Treinamento e Orientação de Condutores e 
Auxiliares no Transporte Escolar de Crianças 
com Deficiência e Mobilidade Reduzida (16h): 
A combinar.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Emergência (50h): A combinar.
• Reciclagem do Atende – VAN (8h):  
A combinar.
• Curso Especializado para Motofrete (30h): 
Semanal (manhã, tarde e noite) - de 2 a 9/12; 
de 12 a 19/12; de 20 a 28/12;
• Curso Especializado para Motofrete (30h): 
Final semana (integral): de 3 a 10/12; de 10 a 
18/12; de 11 a 18/12.
Informações e inscrições: 

telefone (11) 3623-1316; 

e-mail: mariajose@sestsenat.org.br

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | DEZEMBRO 2011

Unidade Vila Jaguara | SEST SENAT



13  

FETCESP em Destaque | Fenatran

A 18ª Fenatran  – Salão Internacional do Transporte- rea- 
lizada na semana de 24 a 28 de outubro, no Centro  
de Convenções Anhembi, em São Paulo/SP apresentou 
as principais novidades do setor de veículos pesados. 
A exposição recebeu mais de 50 mil visitantes de 45 países, 
que conheceram as novidades e lançamentos nos setores de 
caminhões; implementos e equipamentos; motores e pneus; 
combustíveis, derivados e componentes; transportadores; 
equipamentos de informática e segurança para o transporte.  
Os empresários, executivos, industriais, comerciantes, 
compradores e técnicos do setor tiveram acesso ao que  
há de mais moderno em tecnologias de transporte e cami-
nhões de importantes empresas.As montadoras de veículos 
apresentaram os novos modelos e motores de caminhões 
que atendem as normas da Fase 7 do Programa de Controle 

da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve). 
Realizada a cada dois anos, a Fenatran é a maior feira do 
segmento de transporte de carga e logística da América 
Latina. Nesta edição reuniu cerca de 365 expositores  
de 15 países em uma área de 100 mil m2. Durante  
a Feira o estande da NTC&Logística recebeu empre-
sários, fornecedores, dirigentes sindicais, lideranças 
do setor e autoridades. Os empresários e diretores  
de sindicatos do Estado de São Paulo também  
marcaram presença.
A Fenatran é organizada pela Reed Exhibitions 
Alcantara Machado, em parceria com a Associação 
Nacional do Transporte e Logística (NTC&Logística)  
e Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Auto- 
motores (Anfavea). •

Sucesso na maior feira do transporte 
e logística da América Latina

Flávio Benatti, presidente da FETCESP e da NTC&Logística com lideranças, empresários e executivos do setor
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Autoridades, empresários e lideranças do setor na Fenatran 
e estande da NTC&Logística
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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


