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Santos - SINDISAN

São Caetano do Sul - SETRANS/ABC

São Paulo - SETCESP

Sorocaba - SETCARSO

São José dos Campos - SINDIVAPA

Campinas - SINDICAMP

Piracicaba - SINDETRAP

Bauru - SINDBRU

Araraquara - SETCAR

Porto Ferreira - SINDECAR

Birigui - SETCATA

Presidente Prudente - SETCAPP

São José do Rio Preto - SETCARP

Ribeirão Preto - SINDETRANS

Unidos para o desenvolvimento 
do Estado de São Paulo e do Brasil
Na estrada do crescimento, a FETCESP une os 14 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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O transporte rodoviário de cargas 
no estado de São Paulo ocupa novo 
espaço com a instalação da coope-
rativa de crédito, a Sicredi Fetcoop. 
Uma promessa antiga que agora se 
concretiza. Não por falta de empenho  
ou mudança de prioridade das direto-
rias da Federação e dos Sindicatos do 
Estado, mas por entraves dos órgãos 
competentes. 
Vencidos os obstáculos e com a auto-
rização do Banco Central, formaliza-
mos a conquista de mais um espaço 
na economia. Desta vez no sistema 
financeiro para oferecer inovadores 
benefícios ao TRC. Podemos afirmar 
que construímos um importante tripé 
de serviços para o crescimento e forta- 
lecimento do transporte rodoviário de 
cargas no nosso Estado.
Vejamos, contamos com uma estrutu-
ra do SEST SENAT, com mais de 150 
unidades operacionais no País, sendo 
26 no estado de São Paulo. Através 
dessa rede de atendimento são ofere-
cidos serviços em duas importantes 

frentes: a área social e o desenvolvi-
mento profissional dos trabalhadores 
do setor e familiares. Faltava atuação 
na área financeira, como uma alter-
nativa aos bancos, o que a Fetcoop 
passa a oferecer. Neste projeto esta-
mos ligados ao sistema Sicredi, uma 
instituição forte, que opera com 128 
cooperativas e mais de 1.100 pon-
tos de atendimentos em 11 estados 
brasileiros. No estado de São Paulo 
são 45 unidades e mais a da Fetcoop, 
instalada em nossa sede. 
Como se trata de um sistema coope-
rativista, os associados da Fetcoop 
são donos do negócio. Participam das 
decisões e ganham com os resulta-
dos. Os serviços e produtos estarão 
voltados para atender as demandas 
do setor. Agora, as taxas de juros 
serão mais vantajosas às praticadas 
pelos bancos de varejo.
A maior satisfação é observar a pro-
cura pela Fetcoop e que produtos  
e serviços estão sendo adquiridos 
na primeira unidade. Isso nos motiva 

a continuar na busca por melhores 
condições para o crescimento do 
transporte rodoviário de cargas.

Flávio Benatti, 
Presidente da FETCESP

SETRANS/ABC - Sindicato das  Empresas de Transportes de Cargas do ABC. Av. Conde Francisco Matarazzo, 838 –Bairro Fundação 
– São Caetano do Sul/SP. CEP 09520-110 - Tel.(11) 4330-4800. Presidente em exercício: Tiojium Metolina. SETCATA - Sindicato das 
Empresas de Transporte de Carga de Araçatuba e Região. Rua Ribeiro de Barros, 339. CEP: 16200-000 - Birigui/SP.  Tel.: (18) 3641-
1546/1548. Fax: (18) 3641-1546. Presidente: Sérgio Rubens Figueroa Belmonte. SETCAR - Sindicato  das  Empresas de Transporte de 
Cargas de Araraquara e Região. Rua Padre Duarte, 151 - Sala 143 - Jardim Nova América. CEP: 14800-360 - Araraquara/SP. Telefax: 
(16) 3336-3595. Presidente:  Renato Sarti Magnani. SINDBRU - Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Bauru. Av. Na-
ções Unidas, 40-45.  CEP: 17028-310 Bauru/SP. Tel.: (14) 3203-5200. Fax: (14) 3203-0200. Presidente: Munir Zugaib.  SINDICAMP 
- Sindicato das Empresas de Tranporte de Cargas de Campinas. Rua Adalberto Panzan,92  Bairro TIC. CEP: 13110-550  Campinas/SP. 
Tel.: (19) 3781-6200. Fax (19) 3781-6211. Prsidente: Carlos Panzan. SINDISAN - Sindicato das Empresas de Transporte Comercial de 
Carga do Litoral Paulista. Rua  Dom Pedro II, 89. CEP: 11010-080  Santos/SP. Tel.: (13) 2101-4745. Fax: (13)  2101-4700. Presidente: 
Marcelo Marques da Rocha. SINDETRAP -  Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Piracicaba. Rua Alfredo Guedes, 
1949  - 3º andar  sala 301. CEP: 13416-016  Piracicaba/SP. Telefax: (19) 3433-3304. Presidente: Salvador José Cassano. SINDECAR 
- Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Porto Ferreira e Região. Rua Daniel de Oliveira Carvalho, 899 - CEP13660-000 
Porto Ferreira/SP. Telefax (19) 3585-7791. Presidente André Juliani. SETCAPP - Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de 
Presidente Prudente. Rua Ribeiro de Barros, 952. CEP: 19020-430  Presidente Prudente/SP. Telefax: (18) 3222-4930.  Presidente: An-
tonio Carlos Fernandes.  SINDETRANS  - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Ribeirão Preto e Região. Rua Bruno 
Malfará, 811. CEP: 14077-270  Ribeirão Preto/SP. Telefax: (16) 3628-6200. Presidente: Wilson Piccolo Soares. SETCARP  - Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas de São José do Rio Preto. Rua Cel. Spinola de Castro, 3360. CEP:15015-500  São José do 
Rio Preto/SP. Tel.: (17) 3232-1447. Fax: (17) 3232-1488. Presidente: Kagio Miura. SETCESP - Sindicato das Empresas de Transportes 
de Carga de São Paulo e Região. Rua Orlando Monteiro,  nº 1 CEP: 02121-021. São Paulo/SP  Tel.: (11) 2632-1000  Fax: (11) 2954-
4457. Presidente: Francisco Pelucio.  SETCARSO -  Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Sorocaba. Av. Gonçalves 
Magalhães, 1273 -  CEP: 18060-240 - Sorocaba/SP. Telefax: (15) 3224-1308. Presidente: Dirson Segarmachi Júnior. SINDIVAPA -  
Sindicato das Empresas de Transporte Comercial do Vale do Paraíba. Av. Cassiano Ricardo, 1378 CEP: 12240-540  São José dos Campos/SP. Telefax:  
(12) 3931-3399 - Presidente: Laércio Lourenço.
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Entidades filiadas a FETCESP

Expediente

Fetcoop trará crescimento ao transporte rodoviário de cargas
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O SEST SENAT Parque Novo Mundo amplia seu atendimento odontológico para os sábados, das 7 às 12 horas. Durante 
a semana as consultas podem ser marcadas de segunda a sexta-feiras, das 7 às 17 horas. Para os trabalhadores de trans-
porte e seus dependentes são realizados gratuitamente os procedimentos básicos como restaurações, extrações, limpeza 
e aplicação de flúor ou selante. Além da clínica geral, a odontologia atende as especialidades de endodontia (tratamento 
de canal) e ortodontia (colocação de aparelhos fixos e móveis). Mais informações e agendamento de consultas com Ana, 
Douglas e Fernando: telefone (11) 2207-8840.

A Unidade Parque Novo Mundo adquiriu uma empilhadeira 
para o treinamento prático dos operadores. Com esse in-
vestimento os cursos passarão a ser realizados na própria 
Unidade que possui ampla área para as aulas práticas. 
Antes os treinamentos eram feitos com o apoio das em-
presas Grande ABC e Della Volpe. O diretor da Unidade, 

Duglacy Antunes da Silveira, informa que ampliará a oferta 
deste treinamento. “Vamos atender os profissionais habi-
litados, mas que ainda não têm experiência e também as 
empresas interessadas em preparar candidatos internos à 
função de operador de empilhadeira”, comenta o diretor.  
A Unidade deverá receber o equipamento no final de março.

A equipe do SEST SENAT participa da programação da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat) 
das empresas de transportes. A realização de palestras é um dos serviços oferecidos pela Unidade Parque Novo Mundo. 
Os temas disponíveis são os seguintes: Saúde da Mulher; Saúde do Homem; Cuidados com a Saúde Mental; Viva a 
Melhor Idade; Cálculo de Frete; Cidadania no Transporte de Passageiros; Primeiros Socorros e Prevenção de Incêndios; 
Manutenção Básica de Veículos Pesados; Saúde Bucal; Adolescência; Meio Ambiente; Legislação no Transporte de 
Cargas; Financiamento de Veículos Pesados; Gestão do Estresse; Relacionamento Interpessoal e Saúde da Coluna. 
Mais informações com Francisca: telefone (11) 2207-8840 ramal 812; e-mail cursosnovomundo@sestsenat.org.br.

Unidade Parque Novo Mundo | SEST SENAT

Atendimento odontológico aos sábados 
na Unidade Parque Novo Mundo

Ampliação da oferta do curso de empilhadeira

Unidade promove palestras na Sipat das empresas

•Responsável Técnico de Empresa de 
Transporte de Carga – ETC (125h): 
Consultar.
•Curso Especial de Treinamento e 
Orientação para Motorista de Táxi (32h): 
De 1 a 4/3 (terça a sexta-feiras), das 8h às 
17h; de 12 a 20/3 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h; de 22 a 25/2 (terça a sexta-
-feiras), das 8h às 17h.
•Transportador Autônomo de Carga – TAC 
(84h): De 12 a 20/3 (nove dias consecuti-
vos), das 8h às 18h.
•Qualidade no Atendimento ao Cliente 
(16h): Dias 12 e 19/3 (sábados), das 8h 
às 17h.
•Operador de Empilhadeira (24h): De 12 a 
20/3 (sábados e domingos), das 8h às 17h.
•Curso para Condutores e Auxiliares no 
Transporte Escolar de Crianças Deficientes 
e Mobilidade Reduzida (16h): Dias 19 e 20/3 
(sábado e domingo), das 8h às 17h.

•Preparatório para Motorista de Escolta 
– Batedor (40h): De 21 a 25/3 (segunda a 
sexta-feiras), das 7h às 17h.
•Arrumação de Cargas (16h): Dias 26 e 
27/3 (sábado e domingo), das 8h às 17h.
•Olho Vivo na Estrada (6h): Dia 28/3 (se-
gunda-feira), das 8h às 15h.
•Cursos especializados para motoristas 
Transporte de Produtos Perigosos – Mopp 
(50h): De 12 a 27/3 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h30 (matrícula até 2/3). De 
28/3 a 1/4 (segunda a sexta-feiras), das 8h 
às 17h30 (matrícula até 21/3).
•Transporte Coletivo de Passageiros (50h): 
De 12 a 27/3 (sábados e domingos), das 8h 
às 17h30 (matrícula até 2/3). De 21 a 28/3 
(segunda a sexta-feiras), das 8h às 17h30 
(matrícula até 14/3).
•Transporte de Emergência (50h): De 12 
a 27/2 (sábados e domingos), das 8h às 
17h30 (matrícula até 2/3).

•Atualização Coletivo (16h): Dias 19 e 20/3 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20  
(matrícula até 14/3).
•Atualização Mopp (16h): Dias 26 e 27/3 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20 (ma-
trícula até 21/3).
Ciclo de palestras: A combinar

Temas: Saúde da Mulher; Saúde do Homem; 
Cuidados com a Saúde Mental; Viva a 
Melhor Idade; Cálculo de Frete; Cidadania 
no Transporte de Passageiros; Primeiros 
Socorros e Prevenção de Incêndios; 
Manutenção Básica de Veículos Pesados; 
Saúde Bucal; Adolescência; Meio Ambiente; 
Legislação no Transporte de Cargas; 
Financiamento de Veículos Pesados; Gestão 
do Estresse; Relacionamento Interpessoal 
e Saúde da Coluna.
Informações e inscrições: 
telefone (11) 2207-8840;  
e-mail cursosnovomundo@sestsenat.org.br

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | MARÇO DE 2011
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FETCESP em Destaque | Meio Ambiente

Projeto Despoluir ganha adesão  
das empresas de transportes
A FETCESP atingiu bons resultados 
na realização do Projeto Redução  
da Emissão de Poluentes pelos Veículos 
(Despoluir) do Programa Ambiental  
do Transporte no ano passado. No pe-
ríodo foram realizadas 8.326 aferições 
veiculares pelas quatro viaturas que  
atuam no Estado através da participação  
direta do Setrans (Sindicato do ABC),  
do Sindicamp (Sindicato de Campinas) 
e do Setcarp (Sindicato de São José 
do Rio Preto).
Esse trabalho envolveu 326 empresas 
de transporte e 103 transportadores au-
tônomos. O índice de aprovação ficou 
em torno de 84% da frota avaliada, infor-
ma a assessora da FETCESP, Sandra 
Caravieri, coordenadora estadual  
do Despoluir.
Desde o seu lançamento no Estado de 
São Paulo, em julho de 2007, o proje-
to recebe adesão de várias empresas  
de transportes de carga, que estão 
engajadas no controle de emissões 
de suas frotas, comenta o presidente  
da FETCESP, Flávio Benatti. “A expecta- 
tiva é que neste ano, a adesão aumen-
te, uma vez que a frota de veículos  
a diesel será envolvida nos Programas 
de Inspeção e Manutenção de Veículos 
em Uso (I/M), como já acontece na 
cidade de São Paulo”, observa Benatti.
Os Programas de I/M poderão ser  
incluídos no Plano de Controle  
de Poluição Veicular (PCPV), previsto 
na Resolução 418/2009 do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (Conama) 
que delegou essa responsabilidade aos 
órgãos ambientais estaduais e munici-
pais que tenham frota superior a três 
milhões de veículos.
O Plano deve ser elaborado com base 
no inventário de emissões de fontes 
móveis e monitoramento do ar, visando 
a redução da emissão de poluentes.  
O prazo para que os Estados entre-
guem suas propostas vai até 30 de 
junho deste ano. A assessora Sandra, 

explica que os principais pontos da 
Resolução tratam dos novos procedi-
mentos de inspeção e limites de emis-
são. Permite ainda que os órgãos am-
bientais estaduais proponham ações 
de mitigação das emissões ao invés 
da implantação do I/M.
A FETCESP atenta a essas novas 
demandas está envolvida nas discus-
sões e com o apoio da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT) e do 
SEST SENAT planeja promover  
seminários e palestras para informar  
e atualizar os empresários do transporte 
de cargas sobre o tema.
A fase para os veículos pesados (P-7)  
do Programa de Controle da Poluição do 
Ar por Veículos Automotores (Proconve) 
também será alvo de debates, pois trará 

impactos ao setor. “Os limites de emis-
são veiculares serão mais restritivos,  
o uso do diesel mais específico com 
sistema de pós-tratamento com uréia 
para os motores fabricados a partir  
de janeiro de 2012”, finaliza Benatti.
O Projeto Despoluir é desenvolvido na-
cionalmente pela CNT e Serviço Social 
do Transporte/Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte (SEST/
SENAT) desde 2007. A iniciativa tem  
o apoio de federações,  sindicatos e as-
sociações e são promovidas por meio 
de parcerias com os setores público 
e privado.
Mais informações sobre o Despoluir 
na FETCESP através do telefone (11) 
2632-1022; e-mail despoluir@fetcesp.
com.br.

Viatura de São José do Rio Preto atende 
empresas da região

Opacímetro utilizado na aferição veicular
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Despoluir atende empresas da região  
de Campinas
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FETCESP em Destaque | Sicredi Fetcoop

FETCESP e sindicatos paulistas do 
TRC inauguram cooperativa de crédito
Primeira unidade Sicredi Fetcoop oferece estrutura semelhante às agências bancárias. Localizada no edifício  
sede da FETCESP e SETCESP, na cidade de São Paulo, o atendimento é de segunda a sexta-feiras

A entrada em operação da primeira uni-
dade de atendimento da Cooperativa 
de Crédito Sicredi Fetcoop é um marco 
para a FETCESP, o transporte rodoviário 
de cargas paulista e para os sindicatos 
que representam o setor que movimenta 
a economia no país. 
Na inauguração da Unidade, no último dia 
8 de fevereiro, o presidente da FETCESP, 
Flávio Benatti, destacou o novo momento 
do TRC em São Paulo e ressaltou que 
a cooperativa de crédito é mais um dos 
projetos vitoriosos do setor no estado de 
São Paulo. “Novamente a conquista traz 
inúmeros benefícios para o crescimento 
das empresas de transportes. Faltava 
aos empresários um sistema alternativo 
ao bancário, com princípios cooperativis-
tas, para alavancar os negócios no setor 
através de taxas competitivas e produ-
tos dirigidos. Os clientes são os donos  
do negócio e crescem com a cooperativa”,  
afirmou Benatti. 
O presidente da Sicredi Fetcoop, 
Francisco Pelucio, contou como sur-
giu a ideia de trazer uma cooperativa 
para a FETCESP. “Nosso setor chega 
a uma grande realização, pois com esta 
Cooperativa poderemos propiciar às 
empresas produtos financeiros e taxas  
de juros diferenciadas do mercado.  
O transporte de cargas é uma atividade 
que sofre com a falta de incentivos e nosso 
trabalho é para fortalecer a atividade e dar  
opções de crescimento às transportado-
ras. Estamos nos unindo a um parceiro 
forte e de grande tradição, a Sicredi,  
terceira maior instituição financeira priva-
da do Brasil”, disse Pelucio que também 
é presidente do Sindicato das Empresas 
de Transportes de Carga de São Paulo 
e Região (SETCESP).
O presidente da Central Sicredi – 
SP, João Salvi, elogiou a iniciativa da 
FETCESP e dos empresários e falou 

da empresa. “A Sicredi é uma adminis-
tradora de consórcio, uma corretora 
de seguros, administradora de cartões  
e estamos começando com o consórcio 
imobiliário e toda a gama de produtos que  
podemos servir aos associados. E mais 
recentemente fundamos uma holding que 
leva o nome de Sicredi Participações 
S/A.”, detalhou Salvi.

Presença
Bastante concorrido, o evento contou 
com a participação de conselheiros e 
sócios fundadores da Sicredi Fetcoop 
e dos presidentes de sindicatos das 

empresas de transportes de cargas do 
estado de São Paulo, Tiojium Metolina, 
do Setrans (ABC Paulista); Renato Sarti 
Magnani, do Setcar (Araraquara); Munir 
Zugaib, do Sindbru (Bauru); Marcelo 
Marques da Rocha, do Sindisan 
(Litoral Paulista); Salvador Cassano, do 
Sindetrap (Piracicaba); André Juliani, 
do Sindecar (Porto Ferreira); Wilson 
Piccolo Soares, do Sindetrans (Ribeirão 
Preto); Kagio Miura, do Setcarp (São 
José do Rio Preto); Dirson Segarmarchi 
Júnior, do Setcarso (Sorocaba);  
e Laércio Lourenço, do Sindivapa (Vale 
do Paraíba). Também prestigiaram  
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Adriano Depentor e Francisco Pelúcio, respectivamente, vice-presidente e presidente da 
Sicredi Fetcoop; João Salvi, presidente da Central Sicredi/SP; e Flávio Benatti, presidente  
da FETCESP
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a cerimônia, diretores dos sindicatos, 
empresários de transporte, represen-
tantes de empresas fornecedoras  
de produtos e serviços para o setor  
e as lideranças dos transportadores  
autônomos, José Fioravanti (Fetacesp); 
José da Fonseca Lopes (Abcam); Norival 
de Almeida Silva (Fetrabens e Sindicam),  
e José Araújo China (Unicam).

Atendimento
A Sicredi Fetcoop SP oferece estrutu-
ra semelhante às agências bancárias, 
com caixas, colaboradores da área  
administrativa e comercial. Atua também 
com Cashs Dispensers e com sistema 
on line como nos bancos. A Coope- 
rativa também atenderá através de ca-
nais de atendimento como o internet  
banking e  ATMs com convênio 24 horas,  
entre outros. 
A Unidade fica no prédio sede da 
FETCESP, SETCESP e NTC&Logística, 
na Rua Orlando Monteiro, nº 1, Vila 
Maria, São Paulo/SP. 
O horário de atendimento é o mesmo 
ao do sistema bancário, de segundas  
a sexta-feiras, das 10 às 16 horas. Mais 
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 coope-
rativas de crédito que está presen-
te em 11 estados brasileiros e possui 
mais de 1.100 pontos de atendimento. 
Através das 130 cooperativas de crédito  
do Sicredi, pessoas físicas ou jurídicas 
podem ter acesso a produtos financeiros 
como conta corrente, cartão de crédito, 
investimentos, seguros, além de facilida-
des como caixas eletrônicos e serviços 
pela Internet. A principal diferença em 
relação aos bancos convencionais é que 
os clientes do Sicredi são os associados. 
São todos donos do negócio, que cres-
cem junto com suas cooperativas e saem 
ganhando sempre que usam os produtos 
e serviços, pois os resultados de uma 
cooperativa de crédito são repassados 
aos seus sócios, proporcionalmente  
ao volume de suas operações.

FETCESP em Destaque | Sicredi Fetcoop

Participação de lideranças e empresários do setor, conselheiros e sócios fundadores  
da Sicredi Fetcoop 

Equipe da primeira unidade Sicredi Fetcoop



8  

Uma solenidade emocionante marcou a formatura de 95  
motoristas de caminhão no curso Capacitação para Condutores 
de Transporte de Cargas promovido pelo SEST SENAT São 
Vicente em parceria com o governo do Estado de São Paulo, 
através da Secretaria de Estado do Emprego e Relações de 
Trabalho (Sert).
Dos 95 formandos, 91 foram indicados para 16 empresas  
e 4 preferiram não ser indicados. Na solenidade, realizada no 
último dia 4 de fevereiro, na Unidade São Vicente, 44 motoristas 
receberam a Carteira de Trabalho assinada. Os demais estavam 
em processo de admissão.
Para o presidente da FETCESP e da NTC&Logística, Flávio 
Benatti, o motorista de caminhão merece respeito de toda  
a população. “É uma função fundamental para o desenvolvimento 
do país”, destacou Benatti. O presidente do Sindisan (Sindicato 
do Litoral Paulista), Marcelo Marques da Rocha, fez a mesma 
observação. “Vocês são importantíssimos e as empresas não 
estão fazendo favor algum em contratá-los, ao contrário, vocês 
é que nos ajudam”, afirmou. O diretor do SEST SENAT São 
Vicente, Sérgio Pereira, destacou que os profissionais servirão 
de exemplo para a categoria. “Vocês serão diferenciados no 
mercado de trabalho.”, enfatizou.

Presenças
 A cerimônia contou com Juan Carlos Dans Sanchez, coor-
denador de ensino técnico, tecnológico e profissionalizante  
do governo do estado de São Paulo, representando o gover-
nador Geraldo Alckmin; Rogério Barreto, vice-prefeito de São 
Vicente, representando Davi Zaia, secretário da Sert, entre 
outras autoridades. Também participaram do evento represen-
tantes das empresas que contrataram os alunos.

Empresas
Os motoristas receberam propostas de contratação das 
empresas Álamo Logística e Transporte Intermodal, Cortês 
Transportadora, Transportes Estrela, Transporte e Comércio 
Fassina, Grupo Libra, Nassau Transportes e Serviços, Omnitrans 
Logística e Transportes, Probo Transportes, Santos Brasil, 
Sistema Transportes, Super Trans Transportes e Serviços, 
Tecsider Transportes, Transjofer Transportes, S. Magalhães 
S.A, Transportadora Capela e Portrans Transportes.

Curso
O treinamento Capacitação para Condutores de Transporte 
de Cargas teve duração de 350 horas. No módulo básico, 

os alunos tiveram aulas de matemática, português, história, 
geografia, artes, saúde e segurança do trabalho. No módulo 
específico, aprenderam sobre tecnologia embarcada, qualida-
de do transporte, carga geral e postura profissional. O curso 
Condutores de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos 
(Mopp) também foi incluído no treinamento.

PEQ
O curso para motorista integrou o Programa Estadual  
de Qualificação Profissional (PEQ) de 2010, gerenciado pela 
Sert e realizado pelo SEST SENAT. No ano passado foram 
treinados mais de 5 mil trabalhadores em todo o Estado de São 
Paulo nos cursos de Logística Básica e Operação de Carga 
com Habilitação em Operador de Empilhadeira. Neste ano hou-
ve a inclusão de mais 1.140 candidatos para serem treinados.

FETCESP em Destaque | Parceria

SEST SENAT e Sert treinam motoristas  
e buscam colocação no mercado
Uma experiência inovadora realizada pelo SEST SENAT São Paulo e a Secretaria Estadual do Emprego  
e Relações do Trabalho (Sert) envolveu o treinamento de motoristas e a contratação deles por empresas

Formandos com as autoridades e representante da empresa 
contratante

Autoridades, formandos e familiares e empresários de transportes 
na solenidade
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FETCESP em Destaque | Integração

Treinamento na FETCESP reúne 
colaboradores dos sindicatos

Colaboradores dos sindicatos das empresas de transportes  
do estado de São Paulo participaram de um treinamento 
promovido pela FETCESP, nos dias 14 e 15 de fevereiro. 
 A atividade teve por objetivo atualizar os profissionais sobre  
a atuação da Federação e o sistema de representação  
do setor, comentar as demandas do TRC que envolvem as lide-
ranças sindicais e promover a integração entre as instituições. 
O tema Estrutura Sindical e Assessoria Jurídica, apresentado 
pelo assessor jurídico da FETCESP, Narciso Figueirôa Júnior, 
foi esclarecedor. Além de falar sobre a legislação do sistema 
sindical brasileiro, detalhou a representação no transporte  
e a atuação da FETCESP nas áreas política, sindical e jurídica, 
entre outros itens. Figueirôa ainda mencionou os principais 
assuntos nas áreas trabalhista e sindical que geram discussões 
judiciais no setor. Sugeriu ainda que os sindicatos promo- 
vessem atendimentos jurídicos nas áreas consultiva e conten- 
ciosa às empresas associadas.
A assessora da FETCESP, Sandra Caravieri, falou da Estrutura 
do SEST SENAT e do Programa Ambiental do Transporte 
(Despoluir). Assuntos tratados regularmente nos sindica-
tos e que os empresários têm muitas dúvidas. Na palestra  
sobre o Transporte de Produtos Perigosos, Sandra, destacou  
a importância da segurança nesta atividade, bem como a sua 
complexa legislação vigente. 
A Comunicação Empresarial foi abordada pela assessora 
da FETCESP, Fátima Contardi. Além de comentar sobre  
os meios de comunicação utilizados nas entidades, apresentou 
algumas dicas de redação no meio corporativo. 
O assessor coronel Paulo Roberto de Souza, falou da estrutu-
ra e funcionamento da assessoria de segurança, apresentou  
os dados estatísticos do roubo de cargas de 2010 e pas-

sou os procedimentos em caso de roubo e furto de carga. 
Na apresentação sobre fluxo de informações entre as entidades,  
a assessora Tânia Aparecida Guimarães, destacou a im-
portância de manter um canal de comunicação ágil entre  
as entidades, visando um melhor direcionamento das de-
mandas regionais. Tânia também falou dos procedimentos 
administrativos e financeiro das contribuições sindical e social 
e das reuniões de diretoria.
O assessor jurídico Marcos Aurélio Ribeiro, contou um pouco 
da história do setor, da criação da FETCESP, dos sindicatos 
paulistas e das conquistas das entidades, como a criação do 
SEST SENAT e a regulamentação do setor. 
O gerente geral da Unidade Sicredi Fetcoop, Hélio Cagnacci, 
afirmou que a Cooperativa de Crédito é uma importante con-
quista para a FETCESP, os sindicatos paulistas e empresas.  
Explicou que na cooperativa de crédito todos são donos 
do negócio, crescem juntos e ganham sempre que usam  
os produtos e serviços.
O instrutor do SEST SENAT, Wanderley Ferreira dos Santos, 
fez duas palestras. Na exposição sobre o Relacionamento 
Interpessoal e Atendimento ao Cliente estimulou os parti-
cipantes à trocarem experiências e apresentou várias dicas 
para a adoção de comportamentos assertivos no dia a dia. 
Na segunda palestra, Santos abordou o tema motivação. 
Apresentou algumas dicas de como se sentir valorizado  
no trabalho, detectar a hora de agir e como desenvolver  
a capacidade de automotivação, entre outros itens. 
Os participantes do encontro ainda visitaram as dependên-
cias do Palácio dos Transportes, conhecendo as sedes  
da FETCESP, do Sindicato das Empresas de Transportes de 
Carga de São Paulo e Região (SETCESP)  e da NTC&Logística.

Colaboradores dos sindicatos com assessores e palestrantes
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Unidade Vila Jaguara | SEST SENAT

A Unidade Vila Jaguara oferece às empresas de transporte, palestras gratuitas com temas voltados à melhoria da qualidade 
de vida e ao desenvolvimento profissional dos trabalhadores.
Os temas disponíveis são os seguintes: Legislação Básica no Transporte de Cargas; Relacionamento Interpessoal;  
Meio Ambiente; Financiamento de Veículos Pesados; Adolescência; Gestão do Estresse e Saúde Bucal.

O Dia Internacional da Mulher é motivo de comemoração em todo o mundo. Na ocasião avós, mães, irmãs, filhas, namoradas 
e esposas recebem homenagens. Para comemorar esta data a Unidade Vila Jaguara realizará no próximo dia 17 de março, 
a partir das 9 horas, atividades e distribuição de brindes. 
Confira a programação: 
• 9h00 – Ginástica Compensatória.
• 9h30 – Palestras: Etapas da Vida - Superando Desafios (destacará as várias fases da vida e o incentivo à qualidade de vida). 
Palestrante: psicóloga Fernanda Aprile Bilottam, mestre em psicologia clínica pela PUC-SP, especialista em psicologia  
hospitalar pela Santa Casa de São Paulo e graduada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
• 9h00 às 16h00 – Exposição cultural de pinturas sobre telas e trabalhos artesanais.
Mais informações com Maria da Luz ou Maria Isabel: telefone (11) 3623-1300. 

O SEST SENAT Vila Jaguara, comprometido com a inclusão de 
pessoas que possuem necessidades especiais na sociedade, 
desenvolverá, em março, o Curso Libras (Língua Brasileira de 
Sinais). O objetivo e apresentar a instrumentalização básica 
dessa língua. Além de chamar a atenção à existência da co-
munidade dos deficientes auditivos, esse conhecimento torna 

possível a interação entre surdos e ouvintes. O curso destina-
-se a educadores, estudantes, assistentes sociais, psicólo-
gos, fonoaudiólogos, enfermeiros, deficientes auditivos, pais  
de pacientes e demais interessados na comunicação e aprendi-
zado dessa linguagem. Mais informações: e-mail mariaisabel@
sestsenat.org.br; telefone (11) 3623-1300.

Palestras gratuitas para as empresas de transportes

Programação especial no Dia Internacional da Mulher

Unidade promove curso da língua brasileira de sinais

•Arrumação e Conferência de Carga (24h): 
A combinar.
•Operador de Empilhadeira (24h): Fim de 
semana – dias12, 13 e 19/3; Semanal – dias 
1, 2 e 3/3.
•Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (50h): Final de 
semana – de 2 a 17/4.
•Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (50h): Semanal – 
de 23/3 a 1/4.
•Programa Olho Vivo na Estrada – Abiquim 
(6h): A combinar.
•Formação de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos – Mopp (50h): Final 
de semana – de 12/3 a 27/3; Semanal – 
de 16 a 25/3.
•Condução Segura e Econômica (16h): 
Semanal – dias 26 e 27/3.
•Excelência no Atendimento ao Cliente 
(16h): A combinar.

•Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos – Mopp (16h): Final de 
semana – dias 19 e 20/3.
•Matemática Financeira (24h): Sábados – 
de 12/3 a 16/4.
•Capacitação Didático Pedagógica para 
Instrutores (32h): A combinar.
•Atende – Van (8h): Semanal – dia 10/3.
Capacitação para Motoristas de Táxi (32h): 
Final de semana – de 19 a 27/3.
•Formação de Manutenção de Pneus na 
Frota (24h): Semanal – dias 30 e 31/3.
•Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (16h): Semanal 
diurno – dias 24 a 25/3.
•ANTT – Responsável Técnico (125h): Final 
de semana diurno – de 12/3 a 22/5.
•ANTT Transportador Autônomo de Cargas 
- TAC (84h): Diurno – de 14/3 a 28/3.
•Operador de Tacógrafo (6h): Sábado – 
dia 26/3.

•Cálculo de Frete Rodoviário (8h): Sábado 
– dia 26/3.
•Reciclagem de Condutores de Veículo 
de Transporte de Passageiros (16h): Final 
Semana – dias 12 e 13/3.
•Treinamento e Orientação de Condutores e 
Auxiliares no Transporte Escolar de Crianças 
com Deficiência e Mobilidade Reduzida 
(16h): Final de semana – dias 26 e 27/3.
•Formação de Condutores de Veículo de 
Emergência (50h): Finais de semana – de 
12 a 27/3.
•Excel Básico (24h): De 12/3 a 16/4.
•Introdução a Internet (16h): A combinar. Roti-
nas de Departamento Pessoal (8h): Dia 22/3.
•Reciclagem do Atende – Van (8h): Dia 4/3.
•Preparando as Lideranças para os Desafios 
de 2011 (8h): Dia 22/3.
Informações e inscrições: 
telefone (11) 3623-1316; 
email: mariaisabel@sestsenat.org.br

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | MARÇO 2011
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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




