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Santos - SINDISAN

São Caetano do Sul - SETRANS/ABC

São Paulo - SETCESP SECRESP 

Sorocaba - SETCARSO

São José dos Campos - SINDIVAPA

Campinas - SINDICAMP

Piracicaba - SINDETRAP

Bauru - SINDBRU

Araraquara - SETCAR

Porto Ferreira - SINDECAR

Birigui - SETCATA

Presidente Prudente - SETCAPP

São José do Rio Preto - SETCARP

Ribeirão Preto - SINDETRANS

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

das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas do 

Estado de São Paulo em busca do desenvolvimento 

econômico regional, estadual e nacional.

www.fetcesp.com.br
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As empresas de transportes têm 
pela frente mais um grande desafio.  
Promover adaptações à nova frota 
de caminhões da Fase 7 do Pro-
grama de Controle da Poluição do 
Ar por Veículos (Proconve), equiva-
lente as normas de emissão do Euro 
5. As novas tecnologias dos motores 
diesel que entrarão em vigor daqui a 
alguns meses, em janeiro de 2012,  
exigem diesel mais limpo, o S50 ou S10,  
e um novo produto, a uréia.  
Neste processo da melhoria da quali-
dade do ar, os empresários de trans-
portes terão pela frente o desafio de 
administrar a elevação de custos com 
a falta de insumos e de profissionais 
qualificados.
Ao analisarmos os números divulga-
dos até o momento, os custos com o 
transporte de cargas aumentarão. Para 
os veículos da Fase 7 as montadoras 
estimam um aumento entre 8% a 15%.   
As novas tecnologias dos motores 
darão ganhos de eficiência dos 

motores que podem gerar econo-
mia operacional entre 3% a 8%. 
Agora, a uréia, o Arla 32, que,  
obrigatoriamente, será utilizada, de-
verá custar cerca de 50% do preço do 
diesel. As estimativas de várias trans-
portadoras é que essas compensa-
ções não zeram a conta e os aumentos 
deverão ser repassados para os fretes. 
A distribuição do diesel para abas-
tecer a nova frota de caminhões é uma 
grande preocupação. O combustível 
comercializado atualmente provocará 
danos em importantes peças dos no-
vos motores, avisam os especialistas. 
Por isso, continua a indagação de 
como será a fiscalização dos novos 
produtos comercializados em todo  
o País. 
Na projeção de custos, ainda, deve-se 
incluir investimentos na mão de obra, 
para qualificar motoristas e outros 
profissionais envolvidos na operação 
e manutenção dos novos veículos.  
Neste contexto faço questão de res-

saltar a importância do governo adotar 
uma política de renovação e sucatea-
mento da frota de caminhões e assim 
acelerar o processo de substituição 
dos veículos pesados mais poluentes. 
O Proconve 7 é uma realidade e ape-
sar dos desafios todos concordam 
com a necessidade de projetos que 
tragam melhoria da qualidade do ar 
que respiramos. 

Flávio Benatti, 
Presidente da FETCESP
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Sindicato  das  Empresas  de Transporte  Comercial  do Vale  do  Paraíba. Av. Cassiano Ricardo, 1378 CEP: 12240-540  São José dos Campos/SP.   
Telefax: (12) 3931-3399 - Presidente: Laércio Lourenço. SEGRESP - Sindicato das Empresas e Proprietários de Serviços de Reboque, 
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Entidades filiadas a FETCESP

Expediente

Fase 7 do Proconve: desafio para  
o transporte rodoviário de cargas



4  

Na Semana Nacional de Trânsito a Unidade Parque Novo 
Mundo realizou várias atividades no período de 19 a 25 de 
setembro, com a participação de profissionais do setor, 
seus familiares e pessoas da comunidade. O diretor da 
unidade, Duglacy Antunes da Silveira, ressalta que esta 
iniciativa atingiu seu principal objetivo que é envolver os 
trabalhadores em transportes para a conscientização  
e diminuição do número de acidentes. 
Na semana foram realizadas palestras sobre Direção 
Preventiva e Legislação de Trânsito, ginástica laboral e 
apresentações de trabalhos feitos pelos jovens aprendizes 
das empresas de transportes. 

O Sest Senat Parque Novo Mundo realiza cursos de qualificação profissional em parceria com o governo do  
estado de São Paulo, através do Programa Via Rápida Empregos. Destinados aos trabalhadores desemprega-
dos a unidade ministra os cursos Assistente Administrativo em Transporte, Logística Básica e Operação de Carga 
com Habilitação em Operador de Empilhadeira. Algumas turmas têm duração de 230 horas e outras de 100 horas.  
As empresas interessadas em contratar estes profissionais podem solicitar o cadastro dos alunos que, após a conclusão 
do curso, estarão aptos para exercerem suas atividades nas transportadoras. Mais informações com Maria Inês: telefone 
(11) 2207-8840 ramal 809.

Feira Taxi Point, direcionada aos taxistas, aconteceu nos 
dias 16 e 17 de setembro no Centro de Exposições Expo 
Imigrantes, em São Paulo/SP. Neste evento o Sest Senat 
em parceria com a Escola do Transporte e a Federação 
dos Taxistas do Estado de São Paulo (Fetacesp) apresen-
tou o projeto Taxista Nota 10 e recebeu várias inscrições.  
Este projeto prevê a realização de cursos de Inglês  
e Espanhol e Gestão de Negócios. Os taxistas que passaram 
pelo estande do Sest Senat participaram da campanha de 
saúde com aferição da pressão arterial e da taxa de glicemia.  
A média de atendimento diário foi de 200 pessoas.

Unidade Parque Novo Mundo | SEST SENAT

Profissionais se qualificam no Sest Senat Parque Novo Mundo

Sest Senat Parque Novo Mundo participa da Feira TaxiPoint

Trabalhadores participam da Semana Nacional de Trânsito

Cursos especializados para motoristas

• Transporte de Produtos Perigosos – 
MOPP (50h): De 5 a 20/11 (sábados  
e domingos), das 8h às 17h30 (matrícula 
até 28/10/2011); de 18 a 25/11 (segunda 
a sexta-feiras), das 8h às 17h30 (matrícula 
até 10/11/2011).
• Atualização MOPP (16h): Dias 12  
e 13/11 (sábado e domingo), das 8h 

às 16h20 (matrícula até 7/11/2011). 
• Motofrete (30h): Consultar horários 
– turmas manhã, tarde, noite e finais  
de semana.

Palestras

- Saúde Bucal 
- Adolescência 
- Gestão Estresse 

- Saúde da Coluna
- Financiamento de Veículos Pesados 
- Relacionamento Interpessoal 
- Meio Ambiente 
- Legislação no Transporte de Cargas

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

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | NOVEMBRO DE 2011

Ginástica laboral ministrada pela fisioterapeuta Aline Helou

Campanha da saúde movimentou estande
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O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, enfatizou que o se-
tor tem muito para comemorar. “Merecendo que se destaque 
que este foi mais um ano de conquistas para o setor. Resultado 
da atuação dos nossos sindicatos capitaneados por nossa  
federação, atuando sempre unidos na defesa dos interesses  
do transportador”, ressaltou.
Entre as conquistas Benatti falou da prorrogação do prazo de recolhi-
mento do ICMS, concedida pelo governador Geraldo Alckmin e o fim 
do monopólio do sistema eletrônico de pedágio nas rodovias paulis-
tas. O presidente da FETCESP, ainda, falou das parcerias firmadas 
com o governo do Estado para que o Sest Senat pudesse promover 
a qualificação profissional de trabalhadores. “Participamos dos 
programas Via Rápida Emprego da secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia e de Qualificação Profissional 
(PEQ), da secretaria de Emprego e Relações do Trabalho”  
e preparar trabalhadores para atuarem nas nossas empresas”, 
comentou.

Homenagens 
A FETCESP homenageou com a entrega da Medalha Mérito 
do TRC Paulista Adalberto Panzan, o deputado federal Jonas 
Donizette, na Categoria Político; o presidente do Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas do Vale do Paraíba 
(Sindivapa), Laércio Lourenço, na Categoria Líder Sindical;  
o fundador da Viação Itapemirim, deputado Federal Camilo Cola, 
na Categoria Empresário do TRC e o assessor do Sindicato das 
Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e Região (Setcesp), 
Adauto Bentivegna Filho, na Categoria Especial.
O deputado federal Jonas Donizette após receber a comenda, agrade-
ceu e exaltou a importância de estar junto à pessoas ilustres que tam-
bém receberam a Medalha. Laércio Lourenço, fez questão de agrade-
ceu a sua família, especialmente ao seu pai, já falecido, que foi exemplo  
de dignidade e inspiração. Camilo Cola, chamou a atenção e emo-
cionou a todos ao falar de sua vida. Contou ser imigrante italiano 
e que depois de lutar na segunda Guerra Mundial, comprou um 
caminhão e criou sua própria empresa de transporte.
Adauto Bentivegna Filho, emocionado, falou da importância de sua 
família e agradeceu pela homenagem e reconhecimento feito a ele.
A Medalha Mérito do Transporte Rodoviário de Carga Paulista foi 
instituída pela FETCESP em 1992. O objetivo é o de homenagear 
pessoas, entidades ou empresas que nas suas áreas de atuação 
prestam ou tenham prestado serviços de interesse e em prol do 
fortalecimento do transporte rodoviário de carga paulista e da 
Federação, nas áreas política, administrativa, social, sindical e 
infraestrutura. •

FETCESP em Destaque | Reconhecimento

Flávio Benatti, presidente da FETCESP, deputado  
federal Jonas Donizete e Carlos Panzan, presidente do 
Sindicamp (Campinas)

Flávio Benatti, presidente da FETCESP, Adauto  
Bentivgna Filho, assessor do Setcesp (São Paulo)  
e Francisco Pelucio, presidente do Setcesp

Laércio Lourenço, presidente do Sindivapa (Vale do 
Paraíba), e sua esposa Marili

Camilo Cola, fundador do Grupo Itapemirim, com sua 
neta Bianca
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FETCESP comemora o Dia Nacional do Transportador 
e faz homenagens
Com a presença de presença de mais de 300 pessoas a FETCESP realizou sua tradicional festa para comemorar  
o Dia Nacional do Transportador Rodoviário de Cargas e entregar a Medalha Mérito do TRC Paulista Adalberto Panzan, 
no último dia 16 de setembro, em São Paulo/SP. 
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Ramos
A Ramos Transportes investe em no-
vos terminais. Em São Luís a nova 
filial agora possui 9.800 m2 de área 
total (3.900 m² de área construída) e 
pode operacionalizar até vinte cami-
nhões simultaneamente, melhorando 
o processo de triagem dos mais de 
4.000 volumes movimentados todos 
os dias nesta unidade. 
Em Volta Redonda, o novo endereço 
tem área total de 5.200 m² (1.800 m² 
de área construída) e atende nove ca-
minhões simultaneamente, o que agili-
za todo o processo e aumenta o fluxo  
das cargas. 

KM Transporte 
A KM Transportes comemora em ou-
tubro 40 anos de muito trabalho. Para 
festejar importante marco, a diretoria 
da empresa realizou uma grande fes-
ta no último dia 16 de outubro para 
os funcionários e familiares, amigos  
e autoridades da região. 
O proprietário da empresa, Kagio 
Miura, destacou que o objetivo da fes-
ta foi reunir todos aqueles que fazem 
parte da história da KM Transportes. 
Sempre voltado às ações sociais, 
Miura resolveu inovar e entregou 
para cada convidado um envelope da  
entidade filantrópica Vila São Vicente 
para arrecadar doações.  
Os convidados ainda receberam 
como lembrança camiseta e boné com  
o logo da transportadora. Kagio Miura, 
que também é presidente do Sindicato 
das Empresas de Transporte de São 
José do Rio Preto (Setcarp), acredita 
que o maior diferencial de sua empre-
sa está na maneira como trata os seus 
colaboradores e clientes. 

Braspress 
A Braspress inaugurou a filial de Foz 
do Iguaçu (PR), a 102ª instalada no 
Brasil, no último dia 12 de setembro. 
O novo terminal de área total de 3.500 
m² realizará a distribuição de enco-
mendas para o comércio e a indústria 
da região Oeste do Paraná. Outra 
novidade da empresa são os testes 

com um caminhão a gás natural na dis-
tribuição em São Paulo – o Braspress 
Eco². Segundo o diretor-presidente da 
empresa, Urubatan Helou, o objetivo 
do projeto é a redução dos níveis de 
emissões de gases na atmosfera e a 
redução dos custos com combustível. 
“Estamos adotando um projeto piloto 
com a instalação de um sistema adi-
cional no veículo modelo MBB 1315 
Atego, o qual permite o consumo de 
pelo menos 80% de gás natural e de 
20% de diesel, uma solução diferen-
ciada que com certeza jogará menos 
resíduos poluentes na atmosfera’’, 
explica Urubatan Helou.
O veículo tem uma imagem diferen-
ciada, destaca que é uma unidade 
movida a gás natural, que deixará de 
jogar poluentes no meio ambiente, 
melhorando, portanto, a qualidade de 
vida da população.

Jamef  
 A Jamef Encomendas Urgentes reflete 
o seu compromisso com a socieda-
de e sua relação de respeito com as 
pessoas. Prova disso é o incentivo da 
Jamef à contratação de pessoas com 
deficiência, contribuindo para a inte-
gração deles ao mercado de trabalho.  
Atualmente, trabalham na Jamef vários 
profissionais com necessidades es-
peciais. Além de investir na evolução 
profissional deles, a empresa também 
aposta no desenvolvimento pessoal 
de seus colaboradores, formando ci-
dadãos conscientes para viverem na 
sociedade respeitando as diferenças.

ID Logistics 
A ID Logistics, comemora a parceria 
com a tradicional Nadir Figueiredo, 
que este ano comemora 99 anos de 
existência. Baseada no modelo de 
gestão compartilhada, a operação da 
ID Logistics, que atua há um ano e 
meio nas duas fábricas da empresa 
em São Paulo, produziu resultados 
como redução de custos e de tempo 
de espera do cliente nos centros de 
distribuição. A operação acontece 
nas duas fábricas da empresa, na 

Vila Maria e em Suzano, este o maior 
site de expedição da Nadir Figueiredo  
desde agosto. Com área útil para ar-
mazenagem de 44.000 m², são expe-
didos no CD 28.000 pallets e aproxi-
madamente 1.200 veículos, em média, 
por mês, e recebidos 11.000 pallets, 
com 250 SKUs ativos.   

FedEx
A 8ª Bienal do Mercosul, que está 
sendo realizada em Porto Alegre/RS,  
de 10 de setembro a 15 de novembro, 
conta com o apoio da FedEx no trans-
porte das obras para a exposição do 
artista homenageado dessa edição,  
o chileno Eugenio Dittborn. A mostra 
está em cartaz no Santander Cultural, 
sob curadoria de José Roca, que é 
também curador-geral da 8ª edição. 
São quinze obras de grande porte e 
três vídeos sobre a série de “Pinturas 
Aeropostais” - obras de ampla rique-
za iconográfica que o artista desen-
volve desde os anos 80, misturando  
desenho, costura, pintura e colagem.  
As obras chegaram a Porto Alegre 
através da FedEx, após terem sido 
dobradas e colocadas em um enve-
lope criado pelo próprio artista, que  
leva a etiqueta de rastreamento  
da FedEx. 

Mira
O Mira Transportes foi escolhido, pelo 
segundo ano consecutivo, a melhor 
transportadora do segmento de cosmé-
ticos e produtos de higiene no Prêmio 
Top do Transporte 2011, realizado 
pelas revistas Logweb e Frota&Cia.  
A 5ª edição do prêmio, a exemplo do 
que ocorreu no ano passado, utilizou 
uma metodologia com base nas pró-
prias práticas do mercado de fretes 
para avaliar as transportadoras. 
Para a indicação dos finalistas,  
o Prêmio levou em conta os resul-
tados da Pesquisa Nacional de 
Desempenho dos Fornecedores de 
Serviços de Transportes, que reali-
zou um levantamento com mais de  
2 mil embarcadores em sete dife- 
rentes segmentos. •

FETCESP em Destaque | Empresas
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A questão ambiental no transporte de cargas passa a ser 
tema recorrente nas entidades do setor. Desta vez o Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de 
São Paulo (Setcesp), promoveu, no ultimo dia 29 de se-
tembro, a 25ª Sessão do Fórum Paulista do Transporte,  
O meio Ambiente e o TRC. Como esse tema ganha grande 
repercussão o sindicato criou a Comissão de Estudos em 
Meio Ambiente e Transporte, denominada de Comverde.  
O grupo será coordenado pelo empresário Thiago Budni, da 
Rodoeng Transportes, e vice-coordenado por Ana Carolina 
Ferreira Jarrouge, da Ajofer, e Juliana Petri, da Braspress.
Na abertura do Fórum o presidente do Setcesp, Francisco 
Pelúcio agradeceu a presença dos palestrantes e empre-
sários do setor de transporte de carga.
O representante da BR Distribuidora, Alex Barbosa Messias 
falou da “Utilização do diesel de baixo teor de enxofre nos 
veículos motores Euro”.  No decorrer da palestra Messias, 
também, explicou as expectativas da Petrobras sobre o 
Arla 32. " Ainda não somos capazes de dizer quais serão 
os custos de distribuição e o método a ser adotado, porém, 
a adequação das instalações de distribuições e revenda no 
momento é discutida pela coordenação da Agência Nacional 
de Petróleo (ANP). O objetivo é que tenhamos postos em 
todos os estados da federação” , disse. 
Messias também explicou a evolução do Arla, que será 
regulamentado pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) que adotou 
o mecanismo de certificação  compulsória com foco na 
proteção do meio ambiente. A evolução do Arla começou 
no ano de 2000 na Europa, 2005 no Japão, 2008 nos EUA, 
2010 China. Estima-se que até 2012 o Arla chegue ao Brasil.  
O assessor jurídico da Associação Brasileira dos 

Distribuidores de Produtos Químicos e Petroquímicos 
(Associquim), Marcos Antonio Galião, falou dos principais 
temas relacionados a responsabilidade ambiental. “Todo nós 
temos  direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
pois, é essencial para nossa qualidade de vida. Para isso 
existem leis que regem e defendem o meio ambiente para 
preservá-lo e assim futuras gerações poderão desfrutar de 
uma melhor  qualidade de vida”, observou. 
As responsabilidades do transportador e do embarcador 
foram abordadas pelo presidente da Associação Brasileira 
de Transporte  e Logística de Produtos Perigosos (ABTLP), 
Paulo de Tarso. Ele falou da legislação do segmento, as 
inumeras exigências de regras e licenças que dificultam  
e burocratizam a atividade. 
A assessora técnica da FETCESP e do Setcesp, Sandra  
Caravieri, falou do Programa Ambiental do Transporte 
– o Despoluir, lançado pela Confederação Nacional do 
Transporte (CNT) em 2007. 
O objetivo, destacou, é promover o engajamento de empre-
sários, caminhoneiros autônomos, taxistas, trabalhadores 
em transporte e da sociedade na construção de um desen-
volvimento sustentável. 
Uma das ações do Despoluir, explicou Sandra, é a aferição 
veicular da frota de caminhões das transportadoras através do 
equipamento opacímetro. Esse projeto é desenvolvido através 
das federações de transportes. Em São Paulo, a FETCESP, 
possuiu quatro unidades operacionias. Desde 2007  
a julho deste ano o projeto apresenta números significativos,  
disse Sandra. “Neste período as 71 unidades realizaram  
mais de 500 mil aferições, registrando aprovação de mais 
de 87%. Foram atendidos mais de 8 mil caminhoneiros  
e 7.400 empresas.  •

FETCESP em Destaque | Setcesp

Empresários debatem o meio ambiente  
e o TRC

Francisco Pelucio, presidente do Setcesp, com integrantes da 
Comverde Thiago Budni (à esquerda), Ana Carolina Ferreira  
Jarrouge e Juliana Petri

Sandra Caravieri, assessora da FETCESP e Setcesp
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FETCESP em Destaque | Debate

IX Simpósio de Responsabilidade Civil no TRC analisa 
a legislação ambiental

O IX Simpósio de Responsabilidade Civil no Transporte 
Rodoviário de Cargas que analisou a legislação ambiental 
reuniu alguns dos principais magistrados do país, ministros 
de tribunais superiores, desembargadores do Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJ/SP), juízes, juristas, empresá-
rios do setor e advogados, no último dia 23 de setembro,  
em São Paulo/SP.
O presidente da FETCESP e da NTC&Logística, Flávio 
Benatti, falou da importância do simpósio que se encontra 
em sua nona edição. “Com esses encontros será possível 
criar um arcabouço jurídico no setor e assim conquistar 
mais segurança em fazer transporte”, disse Benatti.  “Nós já 

tivemos oportunidades de discutir vários temas e neste ano 
analisamos a questão ambiental e o que ela realmente reflete  
na atividade de transporte rodoviário de cargas do nosso 
país”, ressaltou o presidente da FETCESP. 
O desembargador Heraldo de Oliveira Silva, presidente  
da Academia Paulista de magistrados (APM) falou da im-
portância do encontro. “Conhecer melhor aqueles que 
nos julgamos, principalmente, por grupos de empresários 
que são a força viva de nossa sociedade e também para 
percebemos quais são as dificuldades de cada setor, para 
melhor podermos administrar e entender essas dificuldades” 
ressaltou Silva.

Marcos Aurélio Ribeiro, assessor jurídico; desembargadores Zélia Maria Antunes Alves, Henrique Nelson Calandra, Nelson Nazar  
e Heraldo de Oliveira Silva; Flávio Benatti, presidente da FETCESP; os desembargadores Antonio Rulli Junior e Ademir de Carvalho 
Benedito; e Francisco Pelucio, presidente do Setcesp

Simpósio reuniu magistrados, ministros de tribunais superiores, desembargadores do TJ, juízes, juristas e advogados
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Palestras 
O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal 
e presidente do Instituto Metropolitano de Altos Estudos fa-
lou da “Constituição e legislação ambiental - Competência 
legislativa dos estados para exigir licença para o transporte 
no seu território”. “É inconcebível que cada estado tenha no 
tocante ao transporte de mercadorias perigosas uma dis-
ciplina. Isso torna a vida do transportador uma verdadeira 
loucura”, afirmou o ministro. 
Para obter mudanças o ministro aposta na sensibilidade 
dos deputados federais e senadores para aprovar projeto 
de lei adequado. 
O tema “Crimes ambientais decorrentes do transporte - 
Responsabilidade do transportador" foi apresentado pelo 
ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de 
Justiça. “É necessário tomar cuidado por que hoje a respon-
sabilidade penal em matéria de meio ambiente abrange as 
empresas, inclusive as do transporte”, ressaltou Noronha. 
A "Responsabilidade civil do transportador por danos am-
bientais" esteve em destaque na apresentação do desembar-
gador Ruy Alberto Leme Cavalheiro, do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo. “O transportador tem que se  
preocupar com o meio ambiente, com a segurança”, destacou.
O assessor da FETCESP e NTC&Logística, Marco Aurélio 
Ribeiro falou da preocupação dos empresários do setor sobre 

a responsabilidade em relação ao meio ambiente, aos danos 
ao meio ambiente, a responsabilidade criminal e civil. Falou 
do excesso de licenças exigidas pelos estados e municípios. 
O IX Simpósio de Responsabilidade Civil no Transporte 
Rodoviário de Cargas é uma realização da FETCESP, 
Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística 
(NTC&Logística) e Sindicato das Empresas de Transportes 
de Carga de São Paulo (Setcesp). Tem o apoio da Associação 
Paulista de Magistrados (Amapagis) e Escola Paulista  
de Magistratura (EPM) e organização da Academia Paulista 
de Magistrados (APM). •

Ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça

Marcos Aurélio Ribeiro, assessor jurídico da FETCESP, 
NTC&Logística e Setcesp

Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro, do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo

Marco Aurélio Ribeiro, assessor jurídico; Flávio Benatti, presi-
dente da FETCESP; desembargador Heraldo de Oliveira Silva; 
ministro Marco Aurélio de Melo; desembargadores Antonio Rulli 
Junior e Paulo Dias de Moura Ribeiro e Francisco Pelucio, presi-
dente do Setcesp



10  

A partir do mês de novembro, a unidade Vila Jaguara disponibilizará mais de 100 vagas nas modalidades de basquete e vôlei. Estas ativi-
dades serão gratuitas para os transportadores e seus dependentes. A diretora da Unidade, Francisca Biagioni, destaca a importância da 
atividade física orientada, no desenvolvimento e exploração de habilidades e na melhora da capacidade física e das relações interpessoais 
das crianças e adolescentes. “Atividades em grupo como o volei e o basquete, em implantação na Unidade, introduz o individuo dentro de 
uma micro-sociedade na qual cada um temseu papel, leis e deveres a serem cumpridos, sendo importantes na formação e socialização 
dos participantes”, afirma. Além destas novas atividades a Unidade Vila Jaguara desenvolve aulas de ginástica para a melhor idade e tem  
a Escola de Futebol Talentos da Lusa, em parceria com a Portuguesa.

A Unidade Vila Jaguara realizará no próximo dia 20 de novem-
bro, das 9 às 16 horas, um grande evento com oferta de ser-
viços básicos e de grande valor à comunidade do transporte 
e ao público em geral. O evento será marcado por atividades 
culturais (danças, teatro e shows musicais), atendimento ao 
cidadão (emissão de documentos – 1ª RG, vagas de emprego, 
habilitação do seguro desemprego, corte de cabelo etc.), além 
de atividades na área de saúde (campanha de saúde bucal, aten-
dimento oftalmológico, teste de diabetes e colesterol, controle 
da hipertensão, doação de sangue etc.). Essa iniciativa é reali-
zada em parceria com Polícia Militar do Estado de São Paulo, 

Subprefeitura da Lapa, Sabesp, Eletropaulo, Centro de Apoio 
ao Trabalho/CAT Móvel, Centro de Integração da Cidadania 
(CIC) Oeste, Secretaria de Desenvolvimento do Trabalho  
e Inclusão/Osasco, Companhia de Engenharia de Tráfego 
(CET), OAB, Defensoria Pública, Instituto de Zoonose, 31º 
Cartório de Pirituba - Registro Civil e Tabelião de Notas, Oficina 
de Atores, Figurantes e Elenco de Apoio de Igor Bartchewsky, 
Doutores Cidadãos, Conselho Ambiental Sustentável (Cades), 
Banco  de Sangue, Instituto Gaphor/Osasco, Hospital  Cândido 
Portinari, Lapa Coor, Óticas Carol e Atendimento Médico 
Ambulatorial  de São Paulo (AMA), entre outros.

O Sest Senat Vila Jaguara recebe inscrições para Curso de Motofrete, com carga horária de 30 horas. Esse treinamento é gra-
tuito para os motofretistas com registro na Carteira de Trabalho. Os requisitos para matricula são: ter completado 21 anos; ser 
habilitado, no mínimo, há dois anos na categoria “A” e não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir e cassação 
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), decorrente de crime de trânsito, bem como estar impedido judicialmente de exercer 
seus direitos. Mais informações no setor de treinamento: telefone (11) 3623-1300.

Inscrições abertas para o curso de Motofrete

Unidade implanta novas atividades esportivas

Evento com serviços básicos em 20 de novembro

• 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 - 12, 13, 26,27/11, 3 e 4/12/2011.
• 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 - 12, 13, 15, 26, 27/11 e 3/12/2011; 
semanal - A combinar.
• 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  
de semana - 19 e 27/11.
• Capacitação Didático Pedagógica para 
Instrutores (32h): A combinar.
• Atende – Van (8h): Semanal - 23/11.
• Capacitação para Motoristas de Táxi (32h): 
A combinar.
• Formação de Manutenção de Pneus na Frota 
(24h): A combinar.
• 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 - 19 e 27/11.
• 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 7 a 14/11; 
de 16 a 23/11; de 24/11 a 1/12.
• Curso Especializado para Motofrete 
(30h): Final Semana (integral): de 5 a 12/11;  
de 5 a 27/11. 
Informações e inscrições: 

telefone (11) 3623-1316; 

e-mail: mariaisabel@sestsenat.org.br

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | NOVEMBRO 2011

Unidade Vila Jaguara | SEST SENAT
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FETCESP em Destaque | FETCOOP
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O Sicredi está, novamente, no ranking das “150 Melhores 
Empresas para Você Trabalhar”, elaborado pelas revistas Exame 
e Você S/A. O evento de premiação ocorreu em agosto, em São 
Paulo, e reuniu os principais executivos das companhias listadas.
Para o presidente da FETCESP, Flávio Benatti, essa premiação 
é importante. “É motivo de orgulho e satisfação estarmos ligados, 
através da nossa Fetcoop ao sistema Sicredi”. 
A presença no guia, repetindo o reconhecimento obtido nas 
edições 2006 e 2008, é resultado de um processo de avaliação 
longo e criterioso, que envolveu a participação de colaboradores 
escolhidos pela equipe do anuário e responsáveis pelo RH das 
empresas. Ao passar por esta etapa, as empresas recebem a 
visita dos profissionais da Você S/A, que checam as instalações 
da companhia, entrevistam profissionais de RH e fazem reuniões 
com representantes dos níveis operacional e gerencial. Das 
variantes obtidas pelos questionários e visitas é que saem as 
150 empresas que serão foco da edição.
Além do ranking geral das 150 instituições, o anuário traz empre-
sas que se destacam nas categorias de cidadania empresarial, 
estratégia e gestão, carreira, desenvolvimento, liderança e saúde.
De acordo com a gerente de Gestão de Pessoas do Banco 
Cooperativo Sicredi, Viviane Furquim, além da chancela ao 
modelo de gestão de pessoas do Sistema, a presença no guia 
é também um reconhecimento à força dos mais de 13 mil cola-
boradores que, por serem também associados das cooperativas 
de crédito exercem um papel de donos do empreendimento  
e promovem o crescimento dos mais de 1,8 milhão de associa-
dos nos dez estados onde o Sicredi está presente. “O reflexo 
do modelo de organização econômica que o Sicredi difundiu e 
consolidou no Brasil, o cooperativismo, também está presente 
no Jeito Sicredi de Ser, programa corporativo que incentiva ati-
tudes como cooperação, gentileza, confiança e proatividade no 
relacionamento com os nossos públicos”, acrescenta Viviane. 
A importância dada ao clima organizacional em todo o Sistema 
está presente também nas próprias ações internas de mensura-
ção de satisfação. Em 2010, o instituto de pesquisa Hay Group, 
contratado pelo Sicredi, constatou que 94% dos colaboradores 
entrevistados sentem orgulho em trabalhar na instituição finan-

ceira e 90% recomendariam o Sicredi como um bom lugar para 
trabalhar. No mesmo ano, o investimento total do Sicredi em be-
nefícios para seus colaboradores ultrapassou os R$ 100 milhões. 
“Esta conquista é mérito dos nossos colaboradores que sou-
beram entender e compreender a missão  do Sicredi, que tem 
no relacionamento a sua grande motivação e com isso geram 
resultados que propiciaram as melhorias  nas relações de tra-
balho. Ser colaborador e sócio, exercendo  papel de dono é um 
diferencial que certamente foi valorizado na pesquisa e enobreceu 
o nosso  grande quadro de profissionais. Méritos também dos 
dirigentes que souberam liderar esta transformação e converter 
o Sicredi em uma das melhores empresas para se trabalhar”, 
afirma Manfred Alfonso Dasenbrock, presidente da Central 
Sicredi PR/SP e Sicredi Participações S.A.
Campanha
Para comemorar seu lugar entre as melhores empresas para 
se trabalhar no Brasil, o Sicredi preparou uma campanha que 
evidencia o principal valor que norteia executivos, colaboradores 
e associados: a cooperação. Com o conceito “Cooperação em 
tudo”, a ideia é mostrar que a prática cooperativista é permeada 
pelo “comprometimento”, “confiança”, “conhecimento”, na “con-
quista” e também na “comemoração”. Desenvolvida pela agência 
Competence, o mote será difundido em anúncios nos principais 
veículos de comunicação impressos, spots para rádio, mídia 
externa, material de divulgação nas unidades de atendimento 
e para redes sociais.
FETCOOP
A FETCOOP é uma cooperativa de crédito mútuo dos trans-
portadores de cargas filiados aos sindicatos integrantes da 
FETCESP e está inserido no sistema Sicredi. Inaugurada em 
fevereiro deste ano a FETCOOP está sempre superando as 
expectativas. Fechou o primeiro semestre deste ano com 178 
associados, com capital integralizado. Recursos financeiros de 
R$ 10.546 milhões, capital social de R$ 3.366 milhões e opera-
ções de crédito liberado aos associados de R$ 3.487 milhões. 
A Unidade FETCOOP fica no prédio sede da FETCESP, 
SETCESP e NTC&Logística, na Rua Orlando Monteiro, nº 21, 
Vila Maria, São Paulo/SP.  O horário de atendimento é o mesmo 
do sistema bancário, de segunda a sexta-feiras, das 10 às 16 
horas. Maiores informações: telefone (11) 2632-1004; e-mails 
helio_cagnacci@sicredi.com.br e carolina_krohn@sicredi.com.br
Sicredi
O Sicredi é um conjunto de 119 cooperativas de crédito, in-
tegradas horizontal e verticalmente. A integração horizontal 
representa a rede de unidades de atendimento (mais de 1.100 
unidades de atendimento), distribuídas em 10 Estados, em 881 
municípios. No processo de integração vertical, as cooperati-
vas estão organizadas em quatro Cooperativas Centrais, uma 
Confederação, uma Fundação e um Banco Cooperativo, que 
controla as empresas específicas que atuam na distribuição de 
seguros, administração de cartões e de consórcios. •

Unidade FETCOOP na Vila Maria

Sicredi é uma das melhores empresas para trabalhar
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Reservas:

(11) 3742.1247 / 3742.3555
comjovem@venetoturismo.com.br

Mais Informações: 
Karina (11) 2632.1541

Com Jovem
4º Encontro Nacional 

Encontro de Gerações de Empresários 
do Transporte Rodoviário de Cargas

Estão abertas as inscrições para o maior 
encontro de gerações do transporte de cargas.
Garanta já o seu lugar! 

Hotel Iberostar Bahia | Dias: 24 a 27 de novembro

Realização:

Patrocínio:
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FETCESP em Destaque | Fornecedores

PPW Brasil  

A PPW Brasil acaba de lançar dois no-
vos tipos de portas: a Heckos PPW e a 
Aluvan PPW. Ambas desenvolvidas a 
partir de tecnologia de última geração 
que confere às novas portas um desem-
penho diferenciado de todas as demais 
disponíveis no mercado. As novas portas 
têm formato roll-up (abrem para cima, 
como uma porta rolante) e não utilizam 
madeira em sua composição, o que reflete 
diretamente na durabilidade do produto. 
Alinhadas ao conceito de portas roll-up e 
com um ano de garantia, as novas portas 
da PPW agregam todos os benefícios 
desse formato. Sem abrir para fora ao 
ser instalada no veículo, as portas roll-up 
permitem maior agilidade na abertura e 
fechamento, fácil colocação do lacre ao 
término do carregamento, economia de 
espaço e facilidade na hora de executar 
manobras nos armazéns, entre outros 
benefícios. As novas portas foram testa-
das pela Fundação Vanzolini, apresen-
tando 42% de ganho em produtividade 
no uso em carretas e 63% de ganho pro- 
dutivo quando utilizada em carros de  
entregas urbanas.
 
Matra
A Matra do Brasil destaca que 50% da 
composição de seu faturamento deve-se 
à atuação na venda de paletes PBR*. Por 
isso, a empresa investiu em uma nova li-
nha automatizada, importada da Espanha, 
com capacidade produtiva de 410 pale-
tes/hora ou 210.000 paletes/mês para 
atender à demanda. Credenciada pelo 
CPP/ABRAS para a produção do palete 

PBR desde 1990, a Matra percebeu que 
para alcançar a posição em que se encon-
tra em venda de paletes, era necessário 
investir na qualidade do atendimento de 
venda e pós-venda. De acordo com Valdir 
Zelenski, da área comercial da Matra, ou-
tros fatores importantes para o mercado 
consumidor do palete de madeira são a 
qualidade do material empregado em sua 
confecção e o prazo de entrega.

Iveco 

A Iveco venceu licitação junto ao governo 
do Estado de Goiás para fornecimen-
to de veículos destinados ao Corpo de 
Bombeiros daquele estado, que receberá 
pela primeira vez em sua frota veículos 
da marca. Serão entregues dois cami-
nhões Iveco Tector 170E25 com cabine 
dupla leito, que foram implementados 
pela Mitren, empresa especializada em 
veículos de combate a incêndio, do tipo 
auto bomba tanque. De acordo com Davi 
Mondim, responsável por vendas à gover-
no da Iveco, os veículos da família Tector 
atenderam todas as exigências técnicas 
dos bombeiros. No total já são 67 veículos 
da Iveco com esta configuração já ven-
dida aos governos estaduais de Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, 
Acre, Alagoas, Rondônia e Pará, todos 
por meio de licitação vencidas neste ano 
e destinados ao Corpo de Bombeiros de 
cada estado.  

Bridgestone 
O jornal norte-americano Tire Business 
divulgou o Ranking Global das Empresas 
Fabricantes de Pneus de 2011.  
A Bridgestone Corporation conquistou a 
primeira colocação mundial, com a marca 
de US$24,425 bilhões em vendas de 
pneus, no ano de 2010. Este é o tercei-
ro ano consecutivo que a Bridgestone 

recebe o título de maior fabricante de 
pneus do mundo. A empresa teve um 
crescimento de mais de 19% em vendas 
em comparação ao ano anterior.
 
Scania

A Scania Latin América tem novo presi-
dente– Martin Ståhlberg assumiu o cargo 
em setembro com a missão de apoiar o 
contínuo crescimento dos negócios da 
região que hoje responde por aproxima-
damente 25% das vendas da companhia 
em todo o mundo. Sobre sua nova fun-
ção, o executivo comenta: “Meu trabalho 
será promover cada vez mais a integra-
ção entre produção e a área de vendas 
e serviços; e apoiar o desenvolvimento 
do Scania Retail System, equivalente ao 
Sistema de Produção Scania para a área 
comercial em nossa rede de concessio-
nários sempre pensando na maior renta-
bilidade do cliente, que é nosso objetivo 
principal. Ståhlberg é sueco e iniciou 
sua carreira na Scania em 1991 como 
trainee da área de marketing na Suécia. 
Sua última posição antes de assumir a 
região América Latina foi de diretor ge-
ral da Scania França, onde permaneceu 
durante seis anos (2005 – 2011). Martin 
Ståhlberg sucede a Sven Antonsson, 
que continuará atuando no Conselho de 
Administração do Grupo Scania e a fazer 
parte do conselho de diversas empresas 
Scania tanto na América Latina como na 
Ásia e África. •



15  

- 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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