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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



3  

Com a publicação da Resolução 
3.658/2011 que implanta nova sistemática 
para o pagamento do frete aos serviços de 
transporte rodoviário de cargas prestados 
pelos autônomos, a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) cumpre 
seu papel de avançar na regulamentação 
da Lei 11.442/2007 que disciplinamento  
a atividade do TRC. 
Portanto, a carta frete deixará de existir 
legalmente e será substituída pelo paga-
mento em conta de depósitos mantida em 
instituição bancária ou outros meios ele-
trônicos habilitados pela Agência.
A implantação deste novo modelo de 
pagamento ao transportador autônomo, 
vale lembrar, é uma antiga reivindicação da 
categoria. A idéia encabeçada pelo presi-
dente da União dos Caminhoneiros, José 
Araújo China, e capitaneada por todas 
as lideranças dos autônomos conquistou 
apoio do Governo, sobretudo da Casa 
Civil do Governo Lula. Inclusive, era para 
ser editada uma lei específica, no entanto, 

passou a constar na Lei 11.442/2007. 
Uma das argumentações dos autônomos 
é a de obter uma comprovação de renda 
para utilizar programas do governo, como 
o Procaminhoneiro, do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), para aquisição de veículos e 
equipamentos de carga.
A nova regra também traz vantagens às 
empresas de transportes que poderão 
contar com uma melhor frota de veículos 
dos autônomos para suas operações de 
transportes e ter maior controle dos ser-
viços prestados por esses profissionais. 
Além disso, todos trabalharão em um 
mercado com uma concorrência mais 
transparente e equilibrada.
Embora a Resolução já esteja em vigor, 
desde 27 de abril, data de sua publi-
cação, ainda falta a ANTT divulgar as  
administradoras que poderão ser utiliza-
das para os pagamentos eletrônicos aos 
autônomos. Portanto, este é um momento 
importante para as empresas e, também, 

os autônomos, tirarem suas dúvidas e se 
preparem para as mudanças que virão em 
breve, considerando-se que a resolução 
fixou um prazo de seis meses paras as 
adaptações do mercado.

Flávio Benatti 
Presidente da FETCESP
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Entidades filiadas a FETCESP
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Será realizado mais um evento Café da 
Manhã e Palestra com inscrições gra-
tuitas, na Unidade Parque Novo Mundo, 
no próximo dia 15 de junho, a partir das 
8h30.  Desta vez o palestrante convidado 
é o advogado Narciso Figueirôa Júnior, 
assessor jurídico de entidades do TRC. 
Ele falará do Contrato de Aprendizagem. 
Um assunto atual cuja legislação gera 
muitas dúvidas nas pessoas, especial-
mente sobre contratação e cotas. Nesta 
palestra, Figueirôa abordará vários itens, 
como: conceito e evolução histórica; 
natureza jurídica; enquadramento legal; 
requisitos de validade; direitos e obriga-
ções; cotas para contratação e funções 
passíveis de aprendizagem e principais 
mudanças na legislação e jurisprudência.
O palestrante, Narciso Figueirôa Júnior 
é bacharel em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo 

(PUC/SP); pós-graduado em Direito 
do Trabalho (individual e coletivo) pela 
PUC/SP e tem curso de extensão uni-
versitária em administração em trans-
portes pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). Atua como assessor jurídico da 
FETCESP; assessor jurídico e negocia-
dor Sindical do Sindicato das Empresas 
de Transportes de Carga de São Paulo e 
Região (Setcesp); advogado nas áreas 
trabalhista e sindical (consultivo e con-
tencioso). Co-autor do livro Aspectos 
Jurídicos do Transporte Rodoviário de 
Cargas - editado pelo Setcesp. Foi pro-
curador da Universidade de São Paulo 
(USP) e juiz do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região.
As inscrições para o evento podem 
ser efetuadas através do telefone (11) 
2207-8840 ramal 835 ou do e-mail:  
cursosnovomundo@sestsenat.org.br .

Consultório odontológico 
Segunda e terça-feiras: 
das 7h às 16h. 
Quarta, quinta e sexta-feiras:
das 7h às 17h. 
Sábado: das 7h às 12h. 

Consultório médico 

Fisioterapia 
Segunda a quarta-feiras: 
das 12h às 17h. 
Quinta-feira: das 10 h às 15h. 

Psicologia 
Segunda-feira: das 7h às 16h. 
Terça-feira: das 7h às 13h. 
Quinta-feira: das 12h às 16h. 
Sexta-feira: das 7h às 11h.

Unidade Parque Novo Mundo | SEST SENAT

Unidade promove café da manhã  
e palestra sobre Jovem Aprendiz Atendimento  

área da saúde

• Qualidade no Atendimento ao Cliente 
(16h): Dias 4 e 11/6 (sábados), das 8h  
às 17h.
• Olho Vivo na Estrada (6h): Dia 4/6  
(sábado), das 8h às 14h30.
• Operador de Empilhadeira (24h): Dias 4, 
5, 11 e 12/6 (sábados e domingos), das 8h 
às 17h; de 20 a 22/6 (segunda a quarta-
-feiras), das 8h às 17h.
• Transportador Autônomo de Carga - TAC 
(84h): De 4/6 a 2/7 (sábados e domingos), 
das 8h às 18h.
• Curso Especial de Treinamento e 
Orientação para Motorista de Táxi (32h): 
De 7 a 10/6 (terça a sexta-feiras), das 8h 
às 17h; de 11 a 19/6 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h; de 28/6 a 1/7 (terça a sexta-
-feiras), das 8h às 17h.
• Reciclagem Operadora de Empilhadeira 
(12h): De 7 a 9/6 (terça a quinta-feiras), das 
8h às 12h; de 7 a 9/6 (terça a quinta-feiras), 
das 13 às 17h.
• Curso para Condutores e Auxiliares no 
Transporte Escolar de Crianças Deficientes 
e Mobilidade Reduzida (16h): Dias 18 e 

19/6 (sábado e domingo), das 8h às 17h.
• Preparatório para Motorista de Escolta 
Batedor (40h): De 27/6 a 1/7 (segunda a 
sexta-feiras), das 7h às 17h.
• Operador de Guindauto (16h): Dias 18  
e 19/6 (sábado e domingo), das 8h às 17h.
• Conferência de Cargas (16h): Dias 11 e 
12/6 (sábado e domingo), das 8h às 17h.
Cursos para motoristas
• Transporte de Produtos Perigosos - Mopp 
(50h): De 4 a 19/6 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h30 (matrícula até 30/5); de 
13 a 20/6 (segunda a sexta-feiras), das 8h 
às 17h30 (matrícula até 16/5).
• Transporte Coletivo de Passageiros (50h): 
De 4 a 19/6 (sábados e domingos), das 8h 
às 17h30 (matrícula até 30/5); de 6 a 13/6 
(segunda a sexta-feiras), das 8h às 17h30 
(matrícula até 30/5).
• Transporte de Escolares (50h): De 4 a 19/6 
(sábados e domingos), das 8h às 17h30  
(matrícula até 30/5).
• Transporte de Emergência (50h): De 4  
a 19/6 (sábados e domingos), das 8h às 
17h30 (matricula até 30/5).

• Atualização Escolar (16h): Dias 25 e 26/6 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20  
(matrícula até 17/6).
• Atualização Coletivo (16h): Dias 25  
e 26/6 (sábado e domingo), das 8h às 16h20  
(matrícula até 17/6).
• Atualização Mopp (16h): Dias 25 e 26/6 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20  
(matrícula até 17/6).
Ciclo de palestras
• Temas 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.
• Temas 2011 - Saúde Bucal; Adolescência; 
Meio Ambiente; Legislação no Transporte 
de Cargas; Financiamento de Veículos 
Pesados; Gestão Estresse; Relacionamento 
Interpessoal e Saúde da Coluna.
Informações e inscrições: 
telefone: (11) 2207-8840;
e-mail cursosnovomundo@sestsenat.org.br

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | JUNHO DE 2011
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Jovem Aprendiz

O Sest Senat Piracicaba promoveu 
palestras para os participantes das 
turmas do Programa Jovens Aprendiz, 
no mês de abril. Para eles foram apre-
sentados temas do Ciclo de Palestras 
de 2011, que tratam do Meio Ambiente, 
Relacionamento Interpessoal, Saúde 
da Coluna, Cidadania no Transporte 
e Adolescência. No momento cerca 
de 90 jovens participam do Programa 
de Aprendizagem em Serviços 
Administrativos em Empresa de 
Transporte da Unidade. Este progra-
ma permite a formação profissional do 
jovem, sem comprometer seus estudos 
e seu desenvolvimento pessoal, e as-
sim facilitar seu ingresso no mercado 
de trabalho.

Projeto Cinecidadania

O auditório do Sest Senat Piracicaba 
esteve lotado em vários dias no mês de 
maio, sempre com mais de 100 alunos 
da rede municipal de ensino participan-
do do projeto Cinecidadania. O projeto 
tem por objetivo de promover o encon-
tro do público com o cinema, fomentar 
o debate e a reflexão em torno de eixos 
temáticos sociais de grande relevância.
Após a exibição do filme Eliana e o 
Segredo dos Golfinhos as crianças 

Atendimento  
área da saúde

FETCESP em Destaque | Notas

Fornecedoresdebateram assuntos ligados ao meio 
ambiente e depois conheceram as de-
pendências da Unidade.

Luta contra a AIDS
A partir de maio, o Sest Senat inicia 
uma série de encontros para discutir 
maneiras de abordar um delicado tema 
em ambiente profissional. Com o semi-
nário “Conversando sobre Aids no local 
de trabalho”, a instituição dá continui-
dade à campanha Sest Senat na Luta 
Contra a Aids, lançada no carnaval. 
Durante todo o ano, as unidades vão 
receber equipes especializadas com 
o objetivo de mobilizar empresas 
para o enfrentamento do problema.  
A unidade Santo André, no Estado de 
São Paulo, realizará o Seminário em  
1º de dezembro deste ano. Os semi-
nários têm o objetivo de conscienti-
zar gestores, profissionais de saúde  
e recursos humanos e demais interes-
sados sobre a importância de implantar 
programas de prevenção da Aids nos 
locais de trabalho.

Educação para a Saúde

Um total de 527 estudantes do Ensino 
Médio da Escola Técnica Estadual 
Antonio Devisate, em Marília/SP, 
participou das palestras com o tema 
Adolescência, ministradas pelo psicó-
logo do Sest Senat Aquiles Dacêncio 
Pereira, nos dias 4 e 5 de maio. 
As palestras foram realizadas dentro 
da Semana Paulo Freire, promovida 
pelo Centro Paula Souza em todo  
o Estado para homenagear o educa-
dor. As apresentações do psicólogo 
fazem parte do programa de educação 
para a saúde do Sest Senat, visando à 
orientação, promoção e prevenção de 
agravos à saúde.

Scania Banco
O Scania Banco fechou o ano de 2010 
com uma carteira de ativos de mais de 
R$ 200 milhões. No acumulado do pri-
meiro trimestre deste ano à instituição 
respondeu por 10% do total financiado 
pela Scania no Brasil e projeta fechar  
o ano com um crescimento de 600% na 
sua carteira de ativos, o que correspon-
derá a um aumento de R$ 1,2 bilhão.  
Atualmente, a carteira de ativos do bra-
ço financeiro da Scania no Brasil ultra-
passa operações mais antigas, como 
as do Chile, Turquia e Coréia do Sul. 

Randon
A Randon S.A. Implementos e 
Participações fechou o primeiro tri-
mestre de 2011 com lucro líquido 
consolidado de R$ 66,8 milhões. Um 
aumento de 67,5% em relação ao mes-
mo período de 2010. A receita líquida 
consolidada de R$ 953,9 milhões no 
trimestre foi 21,9% superior e a re-
ceita bruta total, incluindo as vendas 
entre empresas, somou R$ 1,46 bilhão, 
24,3% acima da obtida no mesmo pe-
ríodo de 2010. O EBITDA consolidado 
atingiu R$ 145,8 milhões com margem 
de 15,3%, representando um cresci-
mento de 0,5% em relação ao primeiro 
trimestre de 2010 e 1,7% em relação 
ao trimestre anterior. 

Banco Mercedes-Benz
O Banco Mercedes-Benz completa 15 
anos de operações no Brasil. Desde 
sua fundação em 1996 até o mês de 
abril deste ano, o Banco financiou 
158.560 veículos Mercedes-Benz. 
Apenas em 2010 foram 18.767 uni-
dades, quase quatro vezes mais que 
em 1997, quando foram negociados 
4.989. Desta data até hoje, a institui-
ção já financiou mais de R$ 16 bilhões.  
O mercado de caminhões, a principal 
operação do Banco, representa 64% 
do total financiado. Foram mais de 100 
mil unidades durante esses 15 anos de 
atuação no mercado, cerca de R$ 11,6 
bilhões financiados. •

SEST SENAT
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A Cooperativa de Crédito Mútuo dos 
Transportadores de Cargas Filiados aos 
Sindicatos Integrantes da FETCESP, 
a Sicredi Fetcoop, nos meses de 
funcionamento, de fevereiro a maio,  
superou as expectativas e já atingiu 
algumas metas importantes projetadas 
para o final do ano. O número de asso-
ciados em sua carteira, os produtos ne-
gociados e serviços utilizados surpreen- 
deram os conselheiros da Fetcoop e a 
diretoria da Sicredi.
O presidente da FETCESP, Flávio 
Benatti, avalia, que a imediata receptivi-
dade a Fetcoop demonstra a importân-
cia do mercado transportador. “Sempre 
em busca de melhores condições para 
investimentos o nosso setor precisava 
de uma cooperativa de crédito, como 
uma opção vantajosa para alavancar 
os seus negócios” , observa.
A grande diferença entre a cooperativa 
de crédito e os bancos, lembra Benatti, 
é que o associado é o dono do negócio 
e os recursos financeiros da sua área 
de atuação são utilizados em benefício 
dos associados e da comunidade.
O presidente da Fetcoop, Francisco 
Pelucio, explica que normalmente uma 
cooperativa leva até três anos para ob-
ter equílibrio entre a receita e despesa. 
“A evolução rápida do nosso trabalho 
surpreendeu a muitos. No entanto, nós 
tínhamos essa certeza de sucesso, por 
isso trabalhamos para a criação da co- 
operativa direcionada ao TRC”, observa. 
A Fetcoop integra o Sistema de Crédito 
Cooperativo Sicredi que opera com 
mais de 130 cooperativas e mais de 
1.100 pontos de atendimento em 11 
estados brasileiros (Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, 
Rondônia, Goiás, São Paulo e Bahia).
O sistema Sicredi, informa Francisco 
Pelucio, fechou o mês de abril com 

mais de 1,8 milhão de associados, sen-
do mais de 29 mil no Estado de São 
Paulo. O valor do crédito no Brasil 
somou mais de R$ 12 trilhões, en-
quanto o do ativo ficou em mais de  
R$ 17 trilhões. 

No ano passado o Banco Cooperativo 
Sicredi figurou como uma entre as cin-
co melhores instituições em projeções 
econômicas do Brasil no Top Five do 
Banco Central. Ficou entre os 20 maio-
res gestores de recursos do País, de 

FETCESP em Destaque | Cooperativa de Crédito

Sicredi Fetcoop supera expectativas  
no início das atividades
O número de associados, os produtos negociados e serviços utilizados surpreendem os conselheiros da Fetcoop  
e a diretoria da Sicredi.

Aspectos da entrada da Unidade Sicredi Fetcoop, no Palácio do TRC
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FETCESP em Destaque | Cooperativa de Crédito

acordo com o Ranking Top Asset da 
Revista Investido Institucional e conquistou 
a terceira posição do RiskBank na classi-
ficação de baixo risco para longo prazo.

Campanha Sicredi
A Fetcoop participa da campanha Força 
Premiada Sicredi desenvolvida em todo o 
País com a distribuição de R$ 2,5 milhões 
em prêmios. Para participar, o associa-
do deve utilizar os produtos e serviços 
que incluem o Poupedi Sicredi, fundos 
de investimento, cartões de débito e cré-
dito, seguros, previdência, consórcios, 
entre outros. Cada valor específico em 
operações financeiras realizadas por 
meio desses produtos gera um cupom  
para concorrer.
As operações também garantem 
ao associado tentar a sorte com as  
raspadinhas, que dão direito a prêmios 
como camisetas, bolas de vôlei, canecas,  
bonés, bolsas térmicas, pen-drives  
e até iPods, totalizando mais de  
100 mil itens.
Com duração até dezembro serão  
realizados 473 sorteios para premiar os 
associados com TVs, notebooks, mo-
tocicletas, videogames e, no sorteio fi-
nal em dezembro, com cinco picapes  
Toyota Hilux. 

No primeiro sorteio da Fetcoop, reali-
zado no último dia 16 de maio, o vice-
-presidente do Sindicato das Empresas 
de Transportes de Carga de São Paulo 
(Setcesp), Manoel Souza Lima Júnior, ga-
nhou uma TV LCD 42”. Para os próximos 
meses serão sorteados um LG Notebook 
em 14 de junho, uma moto Honda  
em 16 de agosto e um vídeo game em 
14 de outubro. 

Atendimento
A Sicredi Fetcoop tem uma estru-
tura semelhante às agências ban-
cárias, com caixas, colaboradores 

da área administrativa e comercial. 
Atua também com cashs dispensers  
e com sistema on line como nos bancos.  
A cooperativa também utiliza canais de 
atendimento como o internet banking e 
ATMs com convênio 24 horas, entre ou-
tros. A Fetcoop 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 dos bancos, ou seja, de se-
gunda 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. •

Estrutura de um banco para atender os associados

Serviços
• Conta corrente
• Débito em conta
• Assessoria financeira
• Caixa eletrônico
• Internet
• Celular
• Agente credenciado
• Cartão de crédito e débito
• Sicredi conta corrente 
assessoria financeira
• Talão de cheques
• Transferência financeira
• Arrecadações (luz, água, 
telefonia, convênios locais …)
• INSS - pagamento de benefícios 
e arrecadações

Créditos 
• Pessoal
• Construção e reforma 
• Equipamentos microinformática 
e eletrônicos
• Aquisição de veículos
• Desconto em folha
• Empréstimo para aposentados
• Material escolar
• Turismo
• Financiamento longo prazo
• Crédito rural
• Cheque especial e empresarial
• Antecipação de 13º salário
• Pagamento de impostos
• Antecipação da restituição do IR
• Máquinas e equipamentos

Sicredi Fetcoop: o que encontram
Sicredi Total

Associados

Crédito

Ativos

Recursos
Administrados

Central Sicredi SP

Associados

Crédito

Ativos

Recursos
Administrados

Abril 2011

1.826.914

R$12.352.185.365

R$17.713.617.271

R$14.312.495.940

Abril 2011

29.432

R$173.681.253

R$367.178.150

R$443.660.567

NÚMEROS DO SICREDI
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Patrus Transportes
A Patrus Transportes recebeu da empre-
sa O Boticário, pelo segundo ano conse-
cutivo, os prêmios de Fornecedor Ouro 
como Melhor Transportador 2010 e de 
Reconhecimento de Responsabilidade 
Social, no último dia 12 de abril, em 
Curitiba (PR). A companhia mineira, 
que cobre toda a Região, Sul, Sudeste, 
além dos Estados da Bahia e Sergipe, 
obteve 99,13% de eficiência no PADFS 
(Processo de Avaliação de Desempenho 
de Fornecedores de Serviço), o que mo-
tivou o prêmio de melhor transportadora.

Transportadora Mauá
A Transportadora Mauá LTDA acaba 
de receber autorizações da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
para transportar produtos de interesse à 
saúde. Com as licenças a empresa está 
apta para o transporte de medicamentos 
e insumos farmacêuticos de uso comum 
e controlados; cosméticos, perfumes  
e produtos de higiene; produtos para saú-
de (correlatos) e saneantes domissanitá-
rios. Para o presidente da Transportadora 
Mauá, Tiojium Metolina, essa é uma con-
quista que aumentará a participação da 
empresa no mercado. “O selo da Anvisa 
consolida e fortalece nossa imagem no 
mercado”, comenta Metolina.

Rodovisa
A Rodovisa, fundada em 1991, por Carlos 
Roberto Turola, completa, em maio, 20 
anos de atividades. Além de ter obti-
do em 2010 a maior movimentação de 
cargas de sua história, a Rodovisa vem 
investindo na ampliação de sua estrutura, 
em tecnologia para a um transporte mais 
rápido e seguro e na abertura de novos 
mercados. Em 2010, a Rodovisa teve 
seu melhor ano. Transportou cerca de 
100 mil toneladas, volume 122% maior 
do que o movimentado em 2008 - que 
até então tinha sido o melhor para a em-
presa em volume transportado, com 45 
mil toneladas. Para os próximos anos, 
a meta da empresa é consolidar ainda 
mais sua posição entre os líderes no 
transporte em segmentos específicos, 
como de eletroeletrônicos, automotivo 

e farmacêutico, além de expandir sua 
atuação em novos mercados, como o do 
agronegócio. Geograficamente, a meta 
da empresa é conquistar o mercado de 
Minas Gerais. 

Tegma
A Tegma Gestão Logística entrou em 
maio em três índices da BM&FBovespa: 
o Small Cap (SMLL), o Índice de 
Dividendos (IDIV) e o Índice Brasil Amplo 
(IBrA), os dois últimos criados no último 
dia 2 de maio. Os índices colocam as 
ações da Tegma (TGMA3) entre aquela 
com maior liquidez e que pagam mais 
dividendos nos 24 meses anteriores à 
seleção da carteira. As ações que com-
põem a carteira dos índices sofrem re-
visão a cada quatro meses. A Tegma foi 
incluída no Small Cap (SMLL), que mede 
o valor de mercado de empresas de me-
nor capitalização; o Índice de Dividendos 
(IDIV) reconhece os maiores pagamen-
tos de dividendos nos últimos 24 meses  
e o Índice Brasil Amplo (IBrA) classifica 
o comportamento das ações levando em 
conta a liquidez.

JadLog
A JadLog registrou em abril mais de 515 
mil encomendas transportadas, um nú-
mero cerca de 40% superior ao alcança-
do nos mesmo período do ano passado, 
no qual foram despachadas mais de 370 
mil encomendas. O crescimento das ope-
rações na JadLog também envolve os 
despachos que se intensificam no mês 
de abril, por conta da proximidade com 
o Dia das Mães. Entre os principais itens 
transportados em abril de 2011 estão 
os utensílios domésticos, aparelhos de 
informática, eletroeletrônicos e artigos 
de confecções, que seguiram, princi-
palmente, para o interior de São Paulo, 
região Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Goiás e Distrito Federal.

TGA Logística
De olho nas oportunidades geradas 
pelo aquecimento do mercado de logís-
tica em torno da Copa do Mundo e das 
Olimpíadas no país, a TGA Logística e 
a MLR International firmaram parceria 

para armazenagem, e inicialmente, mil 
módulos de cercas plásticas Movit® . 
A carga será distribuída, especialmente, 
nos estádios que abrigarão os jogos da 
Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas  
de 2016. 

Expresso Jundiaí
O Expresso Jundiaí recebeu pela sexta 
vez em um período de dez anos o prêmio 
Fornecedor Ouro do Grupo Boticário, na 
categoria Transportes. A avaliação da 
transportadora observou a performance 
de entrega, qualidade de atendimento, 
pontualidade, estabilidade dos preços, 
recursos tecnológicos, inovação, segu-
rança e responsabilidade social, entre 
outros. A empresa conquistou o prêmio 
nos anos de 2003, 2004, 2006, 2007 
e 2008.

Transportadora Plimor 
A Transportadora Plimor abriu mais uma 
unidade no Estado de São Paulo, no últi-
mo dia 26 de abril, em São Carlos. A nova 
filial, situada no bairro Parque Industrial, 
é a 18ª no Estado. Com a expansão, a 
Plimor atinge a marca de 73 unidades 
no Brasil e na Argentina. A unidade de 
São Carlos é direcionada para o atendi-
mento de 28 cidades. A Plimor de São 
Carlos conta com área própria de  800 m2  
e frota compatível, com cinco caminhões.  
A expectativa da nova filial é transportar 
um volume mensal de 200 toneladas  
e realizar 1,3 mil entregas.

DHL Express
A DHL implanta também no Brasil, sua 
frota “verde”, com veículos que ajuda-
rão a reduzir a emissão de CO2 e o seu 
impacto no meio ambiente. A nova frota 
da DHL Express, que vem crescendo a 
cada ano, representará um aumento de 
30% no número total de veículos desde 
2008 e está mais padronizada, com veí-
culos bicombustíveis (etanol e gasolina) e 
também movida a biodiesel, para carros 
de maior porte. A empresa acredita que 
a nova frota trará um avanço significativo 
na redução da emissão de CO2, com uma 
diminuição total de 10% das emissões 
até 2014. •
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O Sest Senat Vila Jaguara inaugurou um restaurante na área 
de lazer da Unidade que fica na Avenida Cândido Portinari, 
1100, no último dia 8 de abril. Agora, no local os trabalhado-
res do transporte e seus familiares e amigos podem saborear 
excelente alimentação preparada de forma caseira. A diretora 
da Unidade salienta que comer fora de casa, sempre, é uma 
boa opção para o lazer, encontrar amigos e familiares e se 
descontrair com os colegas de trabalho. “Agora, para as donas 
de casa passa a ser um descanso, saem da rotina e mudam 
o paladar”, comenta. 
Em um restaurante o que faz o cliente voltar sempre é o trata-
mento, o tipo de comida oferecido e as instalações. “E tudo 
isto pode ser encontrado no restaurante Cozinha da Nanã que 
acaba de ser inaugurado”, destaca a diretora. No momento  
o restaurante fica aberto apenas para o almoço, mas em breve 
funcionará até às 22 horas.

Inscrições abertas para o curso gestão 
do transporte frigorificado

Unidade Vila Jaguara inaugura restaurante

• Arrumação e Conferência de Carga 
(24h): Final de semana - dias 11, 18 e 25/6.
• Operador de Empilhadeira (24h): Fim de 
semana -18, 19 e 25/06; semanal - dias 
27, 28 e 29/6.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (50h): Final de 
semana - de 25/6 a 10/7; semanal - de 
29/6 a 8/7.
• Formação de Condutores de Veículo 
de Transporte de Escolares (50h): Aula 
semanal - A combinar.
• Programa Olho Vivo na Estrada - Abiquim 
(6h) - A combinar.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos – MOPP (50h): Final 
de semana - de 4/6 a 26/6; semanal - de 
8 a 17/6.
• Condução Segura e Econômica (16h): 
A combinar.
• Excelência no Atendimento ao Cliente 

(16h): Semanal - dia 28/6.
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos - MOPP (16h): Final 
de semana - dias 18 e 19/6.
• Matemática Financeira (24h): A combinar.
• Capacitação Didática Pedagógica para 
Instrutores (32h): A combinar.
• Atende - Van (8h): Semanal - dias 9/6 
e 21/6
• Capacitação para Motoristas de Táxi 
(32h): Final de semana - dias 18, 25, 26/6 
e 2/7.
• Formação de Manutenção de Pneus 
na Frota (24h): Semanal - dias 15 e 16/6.
• Reciclagem de Condutores de Veículo 
de Transporte de Escolares (16h):  
A combinar.
• ANTT - Responsável Técnico (125h):  
A combinar.
• ANTT - Transportador Autônomo de 
Cargas - TAC (84h): Semanal - de 15 a 31/6.

• Operador de Tacógrafo (6h): Semanal 
- dia 21/6.
• Reciclagem de Condutores de Veículo 
de Transporte de Passageiros (16h): Final 
de semana - dias 4 a 5/6.
• 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): Sábados - dias 4 e 11/6. 
Excel Avançado (24h): A combinar.
• Introdução a Internet (16h): A combinar.
• Reciclagem do Atende Van (8h): Dia 2/6.
• Transporte de Cargas Frigorificadas 
(6h): Dia 18/6.

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

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | JUNHO 2011

Unidade Vila Jaguara | SEST SENAT

Ambiente do restaurante Cozinha Nanã, na Vila Jaguara

As inscrições continuam abertas para curso Gestão do Transporte Frigorificado de Cargas Fracionadas – Produtos Alimentícios, 
ministrado na Unidade Vila Jaguara. O treinamento de seis horas tem por objetivo sensibilizar o motorista da sua importân-
cia no transporte dos perecíveis, explicar o porque a variação da temperatura da carga durante o transporte pode alterar 
a qualidade do produto e ocasionar sérios prejuízos. O curso, programado para o próximo dia 18 de junho, é destinado  
a motoristas e ajudantes que atuam na especialidade. Mais informações e inscrições: e-mail mariaisabel@sestsenat.org.br; 
telefone (11) 3623-1300.
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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



TRANSPORTE E CIDADANIA
UM DIA DE COMEMORAÇÕES EM AGRADECIMENTO A VOCÊ, MOTORISTA

Ações de educação,
lazer, saúde e

responsabilidade social

0800 728 2891
www.sestsenat.org.br


