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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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A deficiência na infraestrutura de 
transportes do País afeta a produtivi-
dade e competitividade da economia 
brasileira nos mercados interno e 
externo. Apesar do aumento do in-
vestimento público nos últimos anos,  
não foi o suficiente para alterar essa 
situação.
Um fato é inconteste: a gestão públi-
ca, sozinha, não conseguirá reverter, 
no curto prazo, o atual cenário. Para 
se ter uma idéia do tamanho do pro-
blema, basta conhecer o Plano de 
Logística da Confederação Nacional 
do Transportes (CNT). 
O estudo indica a necessidade de 
investimentos da ordem de R$ 400 
bilhões para que a infraestrutura de 
transporte seja recuperada e adquira 
padrões satisfatórios de segurança 
e desempenho. O plano é amplo e  
prioriza a intermodalidade, a aces-
sibilidade aos pontos de exporta-
ção, a integração entre as zonas de 
produção e de consumo interno e a 

conexão com os países da América 
Latina. As propostas de intervenção 
do plano dividem-se em projetos 
rodoviários, aeroportuários, ferroviári-
os, hidroviários, metroviários, trem de 
alta velocidade (TAV) e de terminais. 
O que nos anima no momento é ver 
o governo federal com sérias inten-
ções de envolver a iniciativa privada 
no processo da construção dos ter-
minais dos aeroportos de Cumbica e 
Viracopos, além de continuar com os 
programas de concessão no modal 
rodoviário. Experiências com vários 
modelos não faltam para que seja 
implantado um sistema que atenda 
os anseios de todos os envolvidos:  
governo, usuários e investidores.
Outro fato inconteste é que o cresci-
mento econômico e social do Brasil 
depende de uma infraestrutura de 
transporte para dar sustentação ao 
desenvolvimento, promover a integra-
ção regional, aumentar a qualidade de 
vida das pessoas e projetar o Brasil 

no cenário mundial. As decisões pre-
cisam ser rápidas e acertadas. Nada 
mais pode ser adiado. 

Flávio Benatti, 
Presidente da FETCESP
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sas 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 Pru-
dente/SP. Telefax: (18) 3222-4930.  Presidente: Antonio Carlos Fernandes.  SINDETRANS  - Sindicato das Empresas de Transporte de Car-
gas 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. Gon-
çalves 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

O caminho da concessão na infraestrutura de transportes
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O SEST SENAT Parque Novo Mundo 
inicia 2011 prestando atendimento psi-
cológico na prevenção e tratamento 
aos usuários de drogas. Esse serviço 
busca alterar o quadro detectado por 
uma pesquisa do Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE) que revelou um au-
mento do consumo de drogas e estimu-

lantes entre caminhoneiros. A pressão 
por produtividade faz com que este 
profissional precise se manter alerta 
por mais tempo que o normal. Assim, 
alguns fazem uso dos rebites – drogas 
derivadas de anfetaminas que estimulam 
o sistema nervoso central – fazendo com 
que o motorista tenha um ritmo mais 

acelerado de trabalho. Normalmente, 
são ingeridos com bebidas alcoólicas 
para potencializar seus efeitos. Os aten-
dimentos psicológicos são oferecidos 
de segunda a quinta-feiras, das 8 às 
13 horas. Marcação de consultas com 
Douglas, Ana ou Fernando: telefone 
(11) 2207-8840. 

A Unidade Parque Novo Mundo promove nos finais de semana os treinamentos exigidos pela Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) para a inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas 
(RNTRC), conforme Resolução nº 3056/2009. 
O curso para o transportador autônomo de cargas (TAC) tem duração de 84 horas e para o responsável técnico de 
empresa de transporte de carga (ETC) 125 horas. Para receber o certificado de conclusão o aluno deve ter frequência 
mínima de 80% às aulas e aproveitamento de 70% na avaliação. Mais informações: telefone (11) 2207-8840 ramal 
809 com Maria Inês; e-mail cursosnovomundo@sestsenat.org.br.

Unidade Parque Novo Mundo | SEST SENAT

SEST SENAT Parque Novo Mundo inicia 
atendimento psicológico

Cursos exigidos pela ANTT realizados nos finais de semana

•Responsável Técnico de Empresa de 
Transporte de Carga – ETC (125h): De 29/1 
a 13/3 (sábados e domingos), das 8h às 18h.
•Curso Especial de Treinamento e 
Orientação para Motorista de Táxi (32h): 
De 1 a 4/2 (terça a sexta-feira), das 8h às 
17h; de 5 a 13/2 (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 5 a 27/2 (sábados e domingos), 
das 8h às 18h.
• Qualidade no Atendimento ao Cliente 
(16h): Dias 5 e 12/2 (sábados), das 8h às 
17h.
• Capacitação Didático Pedagógica para 
Instrutor (32h): De 5 a 26/2 (sábados), das 
8h às 17h.
• Preparatório para Motorista de Escolta 
–Batedor (40h): De 7 a 11/2 (segunda a 
sexta-feiras), das 7h às 17h.
• Operador de Empilhadeira (24h): De 12 a 
20/2 (sábados e domingos), das 8h às 17h.
• Ajudante de Coleta e Entrega (12h): De 12 
e 13/2 - sábado das 8h às 17h e domingo 
das 8h às 12h. 

• Curso para Condutores e Auxiliares 
no Transporte Escolar de Crianças 
Deficientes e Mobilidade Reduzida (16h): 
Dias 19 e 20/2 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h.
• Conferência de Cargas (16h): Dias 26 e 
27/2 (sábado e domingo), das 8h às 17h.
• Olho Vivo na Estrada (6h): Dia 27/2 
(sábado), das 8h às 15h.
• Cursos Especializados para Motoristas
Atualização Transporte Escolar (16h): Dias 
5 e 6/2 (sábado e domingo), das 8h às 
16h20 (matrícula até 31/1).
• Transporte de Produtos Perigosos – 
Mopp (50h): De 7 a 14/2 (segunda a sexta-
-feiras), das 8h às 17h30 (matrícula até 
31/1); de 12 a 27/2 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h30 (matrícula até 7/2). 
• Transporte Coletivo de Passageiros 
(50h): De 12 a 27/2 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h30 (matrícula até 07/2/2011); 
de 14 a 21/2 (segunda a sexta-feiras), das 
8h às 17h30 (matrícula até 7/2).
• Transporte de Emergência (50h): De 12 
a 27/2 (sábados e domingos), das 8h às 
17h30 (matrícula até 7/2).

• Atualização Coletivo (16h): Dias 19  
e 20/2 (sábado e domingo), das 8h às 
16h20 (matrícula até 14/2).
• Atualização Mopp (16h): Dias 26 e 27/2 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20 
(matrícula até 21/2).

Ciclo de palestras: A combinar
•Novos temas: Saúde Bucal; Adoles-
cência; Meio Ambiente; Legislação no 
Transporte de Cargas; Financiamento 
de Veículos Pesados; Gestão Estresse; 
Relacionamento Interpessoal e Saúde 
da Coluna.
• Temas de 2010: 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 e Manutenção 
Básica de Veículos Pesados.

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

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | FEVEREIRO DE 2011
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FETCESP em Destaque | Homenagem

SETCESP comemora 75 anos 
de história em grande estilo

O Sindicato das Empresas de 
Transportes de Carga de São Paulo e 
Região (Setcesp) completou 75 anos 
de história em 26 de janeiro de 2011, 
mas as comemorações foram realiza-
das em 17 de dezembro do ano passa-
do, em concorrida festa. Prestigiaram o 
evento cerca de 1.500 pessoas, entre 
diretores, associados mantenedores, 
representantes de entidades parceiras 
e autoridades do transporte de cargas 
e seus familiares. A animação da noite 
ficou por conta do show do grupo de 
samba Fundo de Quintal.
Na ocasião o presidente do Setcesp, 
Francisco Pelucio, destacou a atuação 

do Sindicato. “2010 foi repleto de tra-
balho e realizações, sendo está a tônica 
da atuação do Setcesp nestes 75 anos. 
Uma entidade forte na representação 
do setor”, disse Pelucio.

Homenagens
Durante o evento o presidente do 
Setcesp entregou troféus dos 75 anos 
à pessoas que tem se destacado e 
prestado importantes serviços à enti-
dade, como os ex-presidentes Romeu 
Panzan, Rui César Alves e Urubatan 
Helou. O ex-presidente Aristóteles 
de Carvalho Rocha, recebeu o troféu 
em sua casa, conforme vídeo exibi-

do. O presidente da FETCESP e da 
NTC&Logística, Flávio Benatti, rece-
beu uma homenagem especial pela 
grande parceria com o Setcesp e 
atuação nas entidades que preside, 
sempre em busca de solução dos pro-
blemas do transporte rodoviário de car-
gas. Também recebeu a homenagem  
o engenheiro José Barreto Irmão, res-
ponsável pelo condomínio do prédio 
sede do Setcesp, um dos colaborado-
res mais antigos da entidade. A dire-
toria do Sindicato também destacou a 
participação dos associados mantene-
dores e entregou placa comemorativa 
de 75 anos da entidade.

Flávio Benatti, presidente da FETCESP, e Francisco Pelucio, 
presidente do Setcesp

Diretores do SETCESP e ex-presidentes homenageados

Representação 
Lideranças do TRC participam da posse do ministro das Cidades
Lideranças do transporte rodoviário de cargas par-
ticiparam da posse do ministro das Cidades, Mário 
Negromonte, que ocorreu no último dia 3 de janeiro, 
em Brasília (DF). Para o presidente da Fetcesp e da 
NTC&Logística, Flávio Benatti, é muito importante que o 
deputado Negromonte esteja à frente do Ministério das 
Cidades. “Ele é o responsável pela federalização da lei 
de roubo de cargas, uma das lutas mais importantes 
do setor”, declarou. Negromonte cumpriu mandato de 
deputado estadual entre 1991 e 1994 e atuou como 
secretário de Transporte de Salvador (BA). Exerceu, 
por quatro vezes, o cargo de deputado federal e foi reeleito pelo Partido Progressista (PP) da Bahia nas eleições de outubro.  
Na foto, Alfredo Peres da Silva, ex-diretor do Departamento Nacional de Transito (Denatran), José Helio Fernandes, presidente da 
Federação Interestadual das Empresas de Transportes de Cargas (Fenatac); João Paulo Tavares Papa, prefeito de Santos (SP); 
ministro Mário Negromonte, Flávio Benatti; e Francisco Pelucio, presidente do Sindicato de São Paulo (Setcesp). •
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FETCESP em Destaque | Especialização

Treinamento busca aumentar 
desempenho do motorista de caminhão
O Programa Desenvolvimento Profissional - Especialização do Motorista -, em São Paulo, entra no seu terceiro 
ano de realização e conta com três veículos para as aulas práticas.

Aumentar a segurança no trânsito  
e suprir a falta de motoristas especiali-
zados no mercado de trabalho do trans-
porte de carga são um dos principais 
objetivos do Conselho Regional São 
Paulo SEST SENAT. Por isso, após 
pesquisa e estudos pedagógicos a ins-
tituição passou a oferecer, em 2009, o 
Programa Desenvolvimento Profissional 
- Especialização do Motorista. Na oca-
sião a iniciativa teve o apoio imediato da 
Mercedes-Benz que cedeu um cavalo 
mecânico, um AXOR 2040 com tecno-
logia embarcada, para utilização nas au-
las práticas realizadas nas 28 Unidades 
no estado de São Paulo. O veículo ficou 
completo para os treinamentos com 
as parcerias firmadas com a Randon, 
que cedeu a carroceria sider e a Pirelli 
que forneceu os pneus. No momento 
o SEST SENAT São Paulo conta com 
mais dois veículos. Um cavalo mecâni-
co da MB utilizado exclusivamente na 
Pista de Treinamento da Unidade Vila 
Jaguara, região oeste da cidade de São 
Paulo. Outro caminhão, cedido pela 
Volkswagen, fica na Unidade ABC, em 
Santo André. 
Nos dois anos de realização do 
Programa as Unidades SEST SENAT 
em São Paulo treinaram 1.430 moto-
ristas. Entre estes profissionais 220 
estavam desempregados, 297 eram 
autônomos e 913 funcionários de em-
presas de transportes. 
Os motoristas, na sua maioria, não 
usam de forma adequada a tecnolo-
gia dos caminhões e precisam de trei-
namento e reciclagem para aumentar 
o desempenho na direção, avalia o 
presidente da Fetcesp, Flávio Benatti.  
“A melhora na performance do moto-
rista se traduz em maior segurança no 
trânsito, aumento de produtividade e 
redução do consumo do combustível, 

pneus e várias peças do veículo. Uma 
conta em que todos saem ganhando, 
inclusive o meio ambiente com o uso 
mais racional dos derivados de petró-
leo”, observa Benatti, que também é 
presidente do Conselho Regional São 
Paulo. Entusiasmado com o Programa 
e com todos os serviços do SEST 
SENAT, Benatti destaca: O nosso tra-
balho apenas começou, há muito ainda 
por fazer para que os resultados sejam 
mais expressivos”. 
Com esta mesma linha de pensamento, 
o empresário Renato Sarti Magnani, da 
Morada Transportes, adota há anos 
uma política interna de treinamentos 
dos seus colaboradores. “O Programa 
do SEST SENAT para os motoristas, 
com aulas práticas, é uma importante 

opção para capacitar e reciclar os nos-
sos profissionais”, afirma Magnani que 
também é presidente do Sindicato das 
Empresas de Transporte de Cargas de 
Araraquara e Região (Setcar). O exe-
cutivo recomenda o Programa que pro-
move mudança no comportamento dos 
profissionais. No entanto, ele adverte: 
“o treinamento e reciclagem devem ser 
constantes para se obter resultados 
positivos tanto para a empresa quanto 
para a sociedade”.

Resultados
O desempenho e habilidade do moto-
rista são avaliados nas aulas práticas 
para correção de comportamentos. No 
ano passado o índice médio de redu-
ção de troca de marca dos 734 moto-
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Aulas práticas avaliam desempenho e conhecimento dos motoristas 
para mudanças de comportamentos

Aulas teóricas com dinâmicas vivenciais para valorizar o profissional
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ristas treinados foi de 48,4%, sendo o 
maior índice 73,95% e o menor 12,67%.  
A redução média do consumo do 
combustível ficou em 12,3%, a maior 
45,55% e a menor 4,39%. A redução 
média do uso do freio foi de 59,3%, a 
maior 98,44% e a menor 11,94%. 
Os índices médios dos itens avalia-
dos não diferem muito dos apurados 
com os 696 motoristas treinados em 
2009, primeiro ano de realização do 
Programa. O índice médio de redução 
de troca de marca chegou a 50,9%,  
o maior 74,8% e o menor 16,5%.  
A redução média do uso do combustível 
foi de 9,8%, o maior 24,5% e o menor  
0,6%. No uso dos freios a média de 
redução foi de 58,6%, o maior 88,9% 
e o menor 15,5%. A supervisora do 
Conselho Regional São Paulo do SEST 
SENAT, Sandra Caravieri, avalia que 
os menores índices de redução nos 
itens avaliados são apresentados por 
motoristas que já passaram por algum 

treinamento. “Percebemos que há sem-
pre necessidade da reciclagem para os 
motoristas relembrar algumas técnicas e 
continuar a mudança de comportamen-
to”, comenta Sandra. 
O SEST SENAT também se preocupa 
com a atualização pedagógica e técnica 
de seus instrutores. No ano passado 
eles passaram pelos cursos de forma-
ção de monitores, técnicas de operação 
e fundamental de serviços. 

Cursos do Programa 
O Programa de Desenvolvimento 
Profissional - Especialização do 
Motorista - é formado por dois cur-
sos. Um deles é Condução Segura e 
Econômica, de 16 horas, que aborda 
temas técnicos operacionais. Nas aulas 
práticas em percurso pré-estabelecido 
pelo instrutor, são avaliados o desempe-
nho e o conhecimento do treinando. Os 
itens verificados envolvem consumo de 
combustível, utilização de freio motor e 

troca de marchas. Esse sistema possibi-
lita uma comparação com o resultado de 
um segundo percurso, realizado após a 
participação nas aulas teóricas, em sala 
de aula e com interferência do instrutor.
O outro curso, de Excelência 
Profissional para Motoristas de 
Transporte de Cargas utiliza ferramen-
tas que trabalham o comportamento 
humano e postura profissional, além 
de desenvolver habilidades inerentes à 
função de motorista. A grade curricular 
contempla Cuidados com o Veículo; 
Economia Operacional; Segurança na 
Operação; Meio Ambiente; Excelência 
no Trabalho e Relacionamento com o 
Cliente. São 40 horas de aulas, entre 
prática e teoria, nas quais são desen-
volvidas diversas dinâmicas vivenciais, 
visando a valorização profissional e um 
melhor aproveitamento dos conteú-
dos apresentados. Nas aulas práticas 
também são avaliados o desempenho  
e conhecimento do treinando.

FETCESP em Destaque | Especialização

Cronograma do Programa de Desenvolvimento Profissional 2011

Instrutores do SEST SENAT fazem atualização técnica e pedagógicaRenato Sarti Magnani, presidente do Setcar, 
recomenda o programa para motoristas

O Programa Desenvolvimento 
Profissional Especialização do 
Motorista é desenvolvido pelas uni-
dades SEST SENAT no Estado de 
São Paulo. Para mais informações e 
inscrições entrar em contato com a 
unidade mais próxima ou no Conselho 
Regional (telefone 11 2632-1022).  
A relação das Unidades de São Paulo 
pode ser encontrada no site da Fetcesp 
(www.fetcesp.com.br). Confira o cro-
nograma deste ano. •

Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Unidade SEST SENAT SP
Agudos e Bauru
Araçatuba e Presidente Prudente
Regente Feijó, Nova Alexandria e Santa Cruz do Rio Pardo
Marília, São José do Rio Preto e Matão
Araraquara e Ribeirão Preto
Rio Claro, Limeira e Piracicaba
Paulínia e Campinas
Sorocaba, Registro e São Vicente
Cubatão e Santo André (ABC)
Parque Novo Mundo, Fernão Dias e Guarulhos
Jacareí e Taubaté
Vila Jaguara
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cadas, um crescimento de 12,4% em 
comparação com 2009. Esse volume 
deu à marca uma participação de mer-
cado de 10,4%. A Ford Caminhões 
registrou recorde histórico mensal de 
vendas em dezembro (2.898 unidades) 
e também no ano. As 27.671 unidades 
emplacadas representam um cresci-
mento de 40% em comparação com 
2009 e elevaram a sua participação 
para 23,9% no mercado competitivo, 
sem os extra-pesados. Outro recorde 
foi o da linha de vans Transit, com 2.299 
unidades emplacadas, um crescimento 
de 120,4% sobre o ano anterior.

MAN 
A MAN Latin America atingiu o seu re-
corde histórico de produção. Em 2010, 
a fábrica de Resende entregou 68.002 
unidades, incluídos os kits enviados 
para montagem nas unidades do México 
e da África do Sul. Foi o maior resul-
tado de todos os tempos, superando 
em 50% os números de 2009 (45.469 
veículos). 

Em 2010, foram emplacados 45.319 
caminhões da marca Volkswagen, as-
segurando a liderança no segmento 
acima de 5 toneladas, com 29,1% de 
participação, e no mercado com mais 
de 3,5 toneladas, com 28,7%. Nas ven-
das brasileiras no atacado, de janeiro 
a dezembro do ano passado, a MAN 
comercializou 48.649 caminhões, cres-
cendo 42% em relação a 2009.

Iveco 
A Iveco conquistou a quarta colocação 
no ranking das montadoras de cami-
nhões do Brasil em 2010, com 7,8% de 
participação no mercado de veículos de 
carga acima de 2,8 toneladas. A monta-
dora fechou o ano com 15.404 unidades 

emplacadas, 57% superior ao ano an-
terior. O volume de vendas da Iveco em 
2010 foi quase cinco vezes maior que 
o registrado em 2006, antes que a em-
presa iniciasse, em janeiro de 2007, seu 
programa de crescimento acelerado no  
País. Desde então, a Iveco lançou  
seis famílias de produtos, ampliou sua 
capacidade produtiva e dobrou sua  
rede de concessionárias no Brasil.  
O market share da empresa dobrou 
no período. 

O presidente do Sindicato das 
Empresas de Transporte de Cargas de 
São José do Rio Preto (Setcarp), Kagio 
Miura, foi homenageado pelo Comando 
do Policiamento Rodoviário do Estado 
de São Paulo. Ele recebeu, no último 
dia 10 de janeiro, em São Paulo (SP), 
a Medalha do Cinquentenário e de 
Aniversário de 63 anos do Policiamento 
Rodoviário. 

A homenagem é promovida anualmen-
te à pessoas de destaque no setor.  
Na foto, Kagio Miura (ao centro), com o 
coronel Admir Gervásio Moreira, chefe 
da Casa Militar do Estado de São Paulo.
(à esquerda), e com o coronel Cel. Jean 
Charles Oliveira Diniz Serbeto, e o co-
mandante do Policiamento Rodoviário  
(à direita). •

Fenabrave
Com 3.515.120 unidades comercia-
lizadas, a indústria automobilística  
nacional fechou 2010 com número re-
corde. Segundo a Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos Automotores 
(Fenabrave), a expansão foi de 11,91% na 
 comparação com 2009. De acordo com 
a entidade, todos os segmentos registra-
ram alta. O de caminhões, com 157.633 
unidades emplacadas, teve crescimento 
de 44,43%. O de automóveis e comer-
ciais leves, somou 3.329.170 unidades 
vendidas, 10,63% superior ao registrado 
em 2009. Também com alta de 25,32%, 
o segmento de ônibus somou 28.307 
unidades, maior nível da história. 

Scania
A Scania fechou o acumulado de janeiro 
a dezembro do ano passado com 15.408 
unidades de caminhões vendidas. 

O desempenho da montadora em cami-
nhões pesados lhe conferiu a expressi-
va participação de 28,4% no mercado, 
percentual que consagra a marca na 
posição de líder absoluta do segmento 
em 2010. Este resultado demonstrou 
um crescimento de 85% no segmento, 
13,6% a mais que todo o mercado bra-
sileiro de pesados lhe conferiu partici-
pação de 28,5% no mercado e posição 
líder abosulita no segmento em 2010.  
Em ônibus, a Scania acumulou 903 uni-
dades vendidas no ano, resultado 17,3% 
superior ao mesmo período de 2009. 

Ford
A Ford terminou 2010 com o recorde 
histórico, de 363.955 unidades empla-

FETCESP em Destaque | Notas

Indústria Automobilística

Homenagem
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FETCESP em Destaque | Ensino Superior

Parcerias com instituições incentivam 
o estudo dos colaboradores
O Sindicato das Empresas de Transporte 
de Cargas do Litoral Paulista (Sindisan) 
e a NTC&Logística mantêm parcerias 
com instituições do ensino superior com 
cursos de graduação, pós-graduação, 
MBA e Lato-Sensu. O principal objetivo é 
incentivar a continuidade dos estudos dos 
colaboradores das empresas de transpor-
tes para a educação superior. 
Nos convênios estão previstos vários be-
nefícios aos funcionários de empresas de 
transporte e logística associadas às duas 
entidades. As vantagens vão de descontos 
especiais nas mensalidades e matriculas 
até bolsas de estudo. Em alguns casos, os 
benefícios são extensivos aos familiares.
A ideia principal é aumentar as possibilida-
des do trabalhador em transporte ter aces-
so a educação superior para o crescimen-
to individual e das empresas, destaca o 
presidente do Sindicato das Empresas de 
Transporte Comercial do Litoral Paulista 
(Sindisan), Marcelo Marques da Rocha. 
“Uma atitude de muito valor, pois muitas 
pessoas que não pensavam em estudar, 
voltaram graças aos descontos ofereci-
dos” informa Rocha, responsável pelas 
parcerias firmadas no Sindisan e na NTC& 
Logística. 
A grade de cursos oferecida é ampla, 
destaca Rocha. Os cursos mais procu-
rados são os de logística e transporte. No 
entanto têm familiares e filhos de trabalha-
dores fazendo enfermagem, administra-
ção, contabilidade, marketing, entre tantos 
outros, que também são importantes para 
as empresas de transportes”, avalia. 

Sindisan 
Confira as instituições parceiras do 
Sindisan, os cursos e condições 
oferecidos:
• Fundação Getúlio Vargas (FGV) Santos, 
representada pela Strong Educacional: 
10% de redução na mensalidade, não 
cumulativa com outros descontos, para os 
cursos de graduação em Administração 
de Empresas, Master of Business 

Administration (MBA) e Administração 
de Empresas com curta duração.
• Centro Universitário Monte Serrat 
(Unimonte): bolsas de 15% nas men-
salidades para os alunos dos cursos de 
graduação e pós-graduação. 
• Universidade Católica de Santos 
(Unisantos): bolsas de 15% para os 
alunos dos cursos de graduação. 
• Universidade Paulista (Unip) oferece 
bolsas de 30% nas mensalidades para 
os alunos dos cursos de graduação e 10 
% na pós-graduação. 
• Centro Universitário Lusíada (Unilus): 
bolsas de 15% para os cursos de gra-
duação, mas somente para novos alunos. 
• Escola Superior de Administração, 
Marketing e Comunicação (Esamc): bol-
sas de 30% para calouros (graduação) e 
alunos advindos de transferências e MBA. 
• Universidade Santa Cecília (Unisanta): 
descontos válidos para novos alunos, in-
cluindo dependentes de funcionários de 
associadas do Sindisan. Os percentuais 
são bastante variados, de 18 a 43% nos 
cursos de graduação (dependendo do 
curso) e 15% para a pós. 
• Faculdade de São Vicente (Unibr): 
15% de desconto para associados do 
Sindisan, para pagamento efetuados até 
o 1º dia útil de cada mês. 
Mais detalhes das parcerias do Sindisan 
podem ser encontradas no site www.
sindisan.com.br

NTC&Logística
Confira as instituições parceiras da NTC, 
os cursos e descontos oferecidos. 
• Complexo Educacional FMU: cursos 
de graduação, tecnologia, pós-gradua-
ção, especialização Lato-Sensu e MBA. 
Os descontos são de até 30% na matri-
cula e 20% nas mensalidades, depen-
dendo do curso escolhido. 
• Fundação Getulio Vargas (FGV), 
através do Institute Business Education 
Campinas: desconto de 10% sobre o 
custo das disciplinas dos cursos de 

MBA, pós-graduação especialização 
Lato-Sensu.
• Anhanguera, Centro de Ensino 
Superior de Campo Grande Ltda.: 
cursos de graduação, no campus São 
Paulo, desconto de 10%, independente 
do número de beneficiários matricula-
dos. Outros 10% de descontos poderão 
ser concedidos ao aluno que efetuar 
o pagamento da mensalidade escolar 
até o quinto dia útil de cada mês. Pós-
graduação 10% de desconto para os 
cursos à distância nos Polos de Apoio 
Presencial da Anhanguera.
• Torricelli Falculdades, Associação de 
Ensino Superior Elite Ltda, mantenedo-
ra das Faculdades Integradas Torricelli: 
desconto de 10% para os cursos de 
graduação. Para os cursos de pós-
-graduação o desconto poderá variar 
de 5% a 15%, dependendo do número 
de inscritos. 
• Universidade Nove de Julho (Uninove): 
Isenção da taxa de inscrição para os 
processos seletivos de graduação e 
pós-graduação. Desconto de 40% na 
semestralidade da graduação e tecnó-
logo. Desconto de 15% mensal na pós-
-graduação-Lato Sensu. Desconto de 
10% mensal nos cursos de docência 
(pedagogia para licenciados, licenciatura 
para bacharéis de tecnólogo). Desconto 
de 10% mensal no Colégio Uninove.
Mais informações sobre as parcerias 
da NTC&Logística podem ser obtidas 
através do telefone (11) 2632-1524.•
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Unidade Vila Jaguara | SEST SENAT

O SEST SENAT Vila Jaguara iniciou  
2011 se preocupando com a melho-
ria da qualidade de vida e desenvolvi-
mento profissional dos trabalhadores 
do setor de transportes. A Unidade 
já desenvolve o Ciclo de Palestras 
com os seguintes temas: Legislação 
Básica no Transporte de Cargas; 
Relacionamento Interpessoal; Meio 
Ambiente; Financiamento de Veículos 
Pesados; Adolescência; Gestão de 
Estresse; Saúde Bucal; e Saúde da 
Coluna. Algumas palestras podem 
ser incluídas na Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho 
(Sipat). Mais informações com Maria 
da Luz ou Maria Isabel : telefone (11) 
3623-1300. 

O Judô, que começa a ser oferecido na Unidade Vila Jaguara, trabalha situações 
motoras, atitudes, posturas a educação, a prosperidade e o respeito mútuo.  
A palavra Judô significa: gentileza /suavidade (ju) e caminho (do). A luta 
induz a utilização da força do oponente sem agir contra ela. Portanto, é 
uma atividade que facilita a busca do equilíbrio mental, tranquilidade, se-
gurança e autoconhecimento. Mais informações e inscrições: telefone  
(11) 3623-1300. 

O SEST SENAT Vila Jaguara atendeu 40.423 usuários durante 2010 em diversas 
atividades como cursos, palestras, ensino a distância, oficinas educativas, consultas 
médicas e odontológicas e atividades culturais, de esporte e lazer. 

Atividades oferecidas       Usuários atendidos
Cursos Presenciais Diversos                     4.815
Palestras e ações Educativas (Educação para a Saúde)   10.166 
Palestras Diversas e ações de Educação no Trânsito   1.221
Educação á Distância             758
Consultas Médicas/Odontológicas     13.877
Esporte, lazer e cultura       9.586
Oficinas Educativas                 231

Novos temas no 
Ciclo de Palestras

Judô é a nova atividade esportiva 
na Vila Jaguara

Mais de 40 mil usuários atendidos pela 
Unidade Vila Jaguara

• Arrumação e Conferência de Carga (24h): 
A combinar.
• Operador de Empilhadeira (24h): Fim de 
semana – dias 19, 20 e 26/2.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (50h): Finais de 
semana – dias 5, 6, 12, 13, 19 e 20/2.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (50h): Semanal – 
dias 7 a 14/2. 
• Programa Olho Vivo na Estrada – Abiquim 
(6h): A combinar.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos – Mopp (50): Finais 
de semana – dias 5, 6, 12, 13, 19 e 20/2; 
Semanal – dias  1, 2, 3, 4, 7 e 8/2. 
• Condução Segura e Econômica (16h): 
Semanal – dias 17 e 18/2. 
• Excelência no Atendimento ao Cliente 
(16h): A combinar. 

• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos – Mopp (16h): Sábados 
– dias 5 e  12/2. 
• Capacitação Didático Pedagógica para 
Instrutores (32h): A combinar. 
• Atende - Van (8h): Semanal – dia 10/2. 
• Capacitação para Motoristas de Táxi (32h): 
Finais de semana – dias 5, 6, 12 e 13/2.
• Formação de Manutenção de Pneus na 
Frota (24h): Semanal – dias 23, 24 e 25/2.
• Reciclagem de Condutores de Veículo 
de Transporte de Escolares (16h): Semanal 
diurno – dias 22, 23, 24, 25 e 26/2. 
• ANTT - Responsável Técnico (125h): Final 
de semana diurno – de 29/1 a 5/4. 
• ANTT - TAC - Transportador Autônomo de 
Cargas (84h): Diurno – de 1/2 a 11/2. 
• Operador de Tacógrafo (6h): Semanal: 
A combinar. 
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 

Transporte de Passageiros (16h): Domingos 
– dias 6 e 13/2. 
• Treinamento e Orientação de Condutores e 
Auxiliares no Transporte Escolar de Crianças 
com Deficiência e Mobilidade Reduzida 
(16h): Final de Semana – dias 26 e 27/2.
• Rotinas de Departamento Pessoal (8h):  
A combinar. 
• Formação de Condutores de Veículo de 
Emergência (50h): A combinar.
• Excel Básico (24h): De 19/2 a 2/4. 
• Introdução a Internet (16h): De 5/2 a 26/2. 
• Rotinas de Departamento Pessoal (8h): 
Dia 24/2.
• Reciclagem do Atende - Van (8h): Dia 16/2.

Informações e inscrições: 
e-mail mariaisabel@sestsenat.org.br ; 
telefone (11) 3623-1316

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | JANEIRO 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




