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15 Sindicatos unidos pelo mesmo ideal

DESENVOLVIMENTO
A FETCESP une os 15 Sindicatos  das Empresas de Transporte de Carga e Logística que 

seguem o mesmo caminho, e trabalham juntos na busca do desenvolvimento 
econômico regional, estadual e nacional.
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Editorial

FETCESP EM DESTAQUE

Editorial

Hoje enfrentamos sérios problemas com a econômica brasileira e tudo 
pode piorar se as empresas enfrentarem aumento de carga tributária. 
Pagamos muitos impostos e taxas. Segundo dados do Tesouro 
Nacional, divulgados em abril deste ano, a carga tributária bruta em 
2015 ficou em 32,71% do Produto Interno Bruto (PIB). Um aumento 
de 0,28% em 2015 na comparação com os 32,43% do PIB registrados 
no final de 2014. 
Segundo estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) o Brasil tem a maior carga entre os 22 países  
pesquisados e o índice brasileiro é mais de 10% superior à média 
registrada na América Latina e Caribe. 
Os setores produtivos não têm nenhuma condição de receber qualquer 
tipo de aumento de impostos. O transporte rodoviário de cargas não é 
exceção e não pode perder benefícios como o da desoneração da folha 
de pagamento.
As entidades representativas do TRC estão mobilizadas e se posicionam 
contrárias a qualquer tipo de mudança que onere as atividades do setor. 
Defendem as reformas previdenciária e trabalhista a fim de reduzir 
conflitos e custos.  
O custo dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento 
é muito elevado. A estimativa é que fique em torno de 100% do valor 
do salário. 
Os empresários do transporte rodoviário de cargas se preocupam com 
o passivo trabalhista. Além do excesso em condenações envolvendo 
horas extras, está ocorrendo uma equivocada interpretação sobre a 
subcontratação de transporte a frete envolvendo empresas de transporte 
e transportadores autônomos de cargas, criando uma insegurança 
jurídica para o setor.
Precisamos de uma reforma trabalhista e sindical que possibilite 
adequar a legislação às especificidades de cada atividade econômica 
e que as negociações coletivas de trabalho sejam entendidas como 
mecanismo de prevenção de conflitos.
Outro tema preocupante se relaciona a legislação sobre cotas para 
contratação de portadores de deficiência e de aprendizes. Entendemos 
ser importante um aperfeiçoamento e adequação da legislação às 
características das atividades econômicas.
Com a legislação atual muitas empresas correm o risco de ter passivos 
trabalhistas que se tornarão impagáveis.

EXPEDIENTE

ENTIDADES FILIADAS A FETCESP
SETRANS/ABC - Sindicato das Empresas de s de Cargas do ABC. 
Av. Conde Francisco Matarazzo, 838 – Bairro Fundação – São Caetano 
do Sul/SP. CEP 09520-110 - Tel.(11) 4330-4800. Presidente Tiojium 
Metolina. SETCATA - Sindicato das Empresas de Transporte de 
Carga de Araçatuba e Região. Rua Ribeiro de Barros, 470 - Centro. 
CEP 16200-071 - Birigui/SP. Tel.: (18) 3641-1546. Fax: (18) 3642-5099. 
Presidente: Sérgio Rubens Figueroa Belmonte. SETCAR - Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas de Araraquara e Região. Av. 
Rodrigo Fernando Grillo, 207, Sala 905, Jardim dos Manacás, CEP: 
14801-534 – Araraquara/SP. Telefone (16) 3311-6760. Presidente: 
Natal Arnosti Junior. SETCA - Sindicato das Empresas de Transporte 
e Carga de Assis e Região. Rua Brasil, 249 - Assis/SP. Telefone: (18) 
3321-4164. Presidente: José Bernardo Ludwig. SINDBRU - Sindicato 
das Empresas de Transportes de Cargas de Bauru. Av. Nações 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. Presidente: José Alberto 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: Roberto Caro Varella. 
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: Aldo Evandro 
Zulini. 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: 
Antonio 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: Ivanildo Clemente Ribeiro. SETCARP - Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas de São José do Rio Preto e 
Região. 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: 
Tayguara Helou. SETCARSO - Sindicato das Empresas de Transporte 
de Cargas de Sorocaba. Av. Gonçalves Magalhães, 1273 - CEP: 18060-
240 - Sorocaba/SP. Telefax: (15) 3224-1308. Presidente: Natal Antônio 
de Plácido. SINDIVAPA - Sindicato das Empresas de Transporte 
Comercial do Vale do Paraíba. Av. Doutor João Batista Soares de 
Queiroz Junior, nº 1880 - Jd. das Indústrias - São José dos Campos/SP. 
Tels.: (12) 3933-4178 e (12) 3933-4194. Presidente: Laércio Lourenço.

FETCESP em Destaque é uma publicação da Federação das 
Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo. 
Endereço: Rua Orlando Monteiro, nº 1 - Vila Maria - CEP 02121-021 - 
São Paulo/SP. Telefone (11) 2632-1019 - e-mail fetcesp@fetcesp.com.br 
Diretoria da FETCESP - mandato 2016/2018 - Presidente - Flávio 
Benatti; Vice-Presidentes - Carlos Panzan e Urubatan Helou; Vice-
Presidentes Regionais - Aldo Evandro Zulini; André Juliani; Antonio 
Carlos Fernandes; Ivanildo Clemente Ribeiro; José Alberto Panzan; 
José Bernardo Ludwig, Kágio Miura; Laércio Lourenço; Munir 
Zugaib; Natal Antonio de Plácido; Natal Arnosti Júnior; Roberto Caro 
Varella; Sérgio Rubens Figuerôa Belmonte; Tayguara Helou e Tiojium 
Metolina; Secretários - Oswaldo Caixeta Júnior e Edson Luís Sônego; 
Tesoureiros - Raul Elias Pinto e Antonio Oliveira Ferreira; Membros 
do Conselho Fiscal - Ademir Pozzani; Adriano Lima Depentor; 
Artésio de Merlo Júnior; Osni Antonio Fioravanti; Rui César Alves e 
Vicente Aparício Y Moncho; Membro do Conselho Político - Antonio 
Luiz Leite; Membros do Conselho Consultivo - Altamir Filadelfi 
Cabral; Elza Lucia Panzan; Ezio Macedo Veronese Júnior; José Otavio 
Bigatto; Manoel Sousa Lima Jr.; Marcelo Marques da Rocha; Rafael 
Darrigo Valente; Rivail Brenga e Salvador José Cassano; Delegados 
Representantes - Flávio Benatti e Urubatan Helou. Redação e 
Produção - Editora: Fátima Contardi. Projeto Gráfico e Editoração: 
Jurujuba Publicidade.
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Flávio Benatti, Presidente da FETCESP

TRC NÃO CONSEGUE ABSORVER AUMENTO 
DA CARGA TRIBUTÁRIA
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Sest Senat Parque Novo Mundo

FETCESP EM DESTAQUE

MOPP - Formação (50h): 1 a 8/8, das 8h às 17h10; de 6 a 21/8 
(final de semana), das 8h às 18h; de 22 a 29/8, das 8h às 17h10. 
MOPP - Atualização (16h): 6 e 7/8, das 8h às 16h20; dias 25 e 
26/8, das 8h às 16h20.
Motofrete – Formação (30h): de 1 a 3/8, das 8h às 18h; de 15 
a 17/8, das 8h às 18h; de 29 a 31/8, das 8h às 18h.
Escolar - Formação (50h): de 6 a 21/8 (final de semana), 
das 8h às 18h. 
Escolar - Atualização (16h): de 27 e 28/8, das 8h às 16h20.
Coletivo - Formação (50h): de 13 a 28/8 (final de semana), 
das 8h às 18h.
Coletivo – Atualização (16h): dias 6 e 7, das 8h às 16h20; dias 
23 e 24/8, das 8h às 16h20.
Emergência – Formação (50h): de 12 a 19/8, das 8h às 17h10.
Emergência – Atualização (16h): dias 15 e 16/8, das 8h às 16h20.
Táxi Comum (46h): de 8 a 12/8, das 8h às 17h20; de 25 a 31/8, 
das 8h às 17h20.
Táxi Especial/Luxo (16h): dias 30 e 31/8, das 8h às 17h.

Operador de Guindauto (40h): de 20 a 28/8 (final de semana), 
das 8h às 18h.
Operador de Empilhadeira – Formação (28h): de 16 a 
19/8, das 8h às 18h; de 29 a 31/8, das 8h às 18h. 
Atualização Operador de Empilhadeira (8h): dia 24/8, das 
8h às 17h.
Olho Vivo (6h): dia 9/8, das 9h às 16h.
Análise e Leitura de Disco Diagrama de Tacógrafo 
(12h): dias 11 e 12/8, das 9h às 16h.
Ajudante de Carga e Descarga de Mercadorias (8h): dias 
13 e 20/8 (sábado), das 13h às 17h.
Excel Básico (20h) – de 13/8 a 10/9 (sábado), das 8h às 12h.
Relações Interpessoais, Éticas e Sociais (20h): dias 13 e 
20/8 (sábado), das 8h às 18h.
Noções de Desenvolvimento de Liderança (4h): dia 27/8, 
das 8h às 12h.
Qualidade no Atendimento ao Cliente (4h): dia 27/8, das 13h às 17h.
Básico de Gestão de Pneus (8h): dias 18 e 19/8, das 13h às 17h.

EXCEL BÁSICO É GRATUITO PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE

PALESTRA GRATUITA SOBRE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS

UNIDADE OFERECE ESPAÇOS PARA LOCAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS / AGOSTO DE 2016
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Informações e inscrições: telefone (11) 2207-8840; e-mail cursosnovomundo@sestsenat.org.br.

Os trabalhadores de empresas contribuintes do Sest Senat podem 
participar gratuitamente do curso Excel Básico na Unidade 
Parque Novo Mundo. O treinamento ensina a utilizar essa 
excelente ferramenta, trabalhando com informações básicas de 
cálculos, fórmulas e gráficos utilizados em diversas áreas das 
empresas e importante para o mercado de trabalho. As empresas 

No próximo dia 11 de agosto (quinta-feira), das 19 às 
21 horas, a Unidade Parque Novo Mundo ministrará 
palestra gratuita com o tema: Manutenção Básica de 
Veículos Pesados. O instrutor Welton Baldassin, pós-

graduado em engenharia mecânica e professor do curso 
de mecânica automotiva a diesel, abordará conceitos 
do funcionamento e mecanismos de caminhões e outros 
veículos pesados.

A Unidade Parque Novo Mundo tem vários espaços para 
realização de atividades esportivas, culturais e recreativas para 
locação. Entre as áreas estão um auditório com capacidade para 

204 pessoas sentadas; campo de futebol society com grama 
sintética, e quiosques com churrasqueiras. Mais informações 
telefone (11) 2207-8840, ramais 808 e 817. 

JULHO/2016

interessadas podem agendar turmas fechadas (mínimo de oito 
e máximo de 13 alunos por turma). A Unidade Parque Novo 
Mundo dispõe de sala de informática equipada para atender, 
inclusive aos sábados, em turmas pela manhã ou tarde. Mais 
informações com a coordenadora Maria Inês: telefone (11) 
2207-8849; e-mail  ines@sestsenat.org.br .

Campo de futebol society com grama sintética Quiosque com capacidade para receber 20 pessoas

D
ivulgação
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REPRESENTAÇÃO

FETCESP EM REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DE SP

FUMTRAN FAZ LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL DO MUSEU DO TRANSPORTE

O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, 
Mágino Alves Barbosa Filho, recebeu no último dia 23 de junho, 
o presidente da FETCESP, Flávio Benatti; o vice-presidente da 
FETCESP, Carlos Panzan; o presidente do Sindicato de São 
Paulo (Setcesp), Tayguara Helou; o vice-presidente de segurança 
da NTC&Logística, Roberto Mira; e o assessor de segurança das 
entidades, Cel. Paulo Roberto de Souza. 
O problema do roubo de cargas no estado de São Paulo esteve no 
centro das conversas entre as lideranças do setor e o secretário. 
O profundo conhecimento de Barbosa sobre o tema deixou os 
representantes do transporte rodoviário de cargas animados com 
as medidas de enfrentamento da questão. 
No encontro, Benatti entregou ao secretário Barbosa documento 
com três assuntos prioritários do setor na questão de segurança. 
O primeiro trata do combate à receptação de cargas e solicita à 

A Fundação Memória do Transporte (Fumtran) e a Confederação 
Nacional do Transporte (CNT) realizaram a cerimonia de 
lançamento da Pedra Fundamento do Museu do Transporte, 
no último dia 29 de junho, em Campinas (SP). O Museu será 
construído em terreno próprio, com quase 19 mil metros 
quadrados, às margens da rodovia Dom Pedro I no km 143, na 
cidade de Campinas (SP), próximo a importantes rodovias da 
malha viária do Estado de São Paulo.
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, participou do evento e 
destacou a importância do Museu. “O projeto é significativo, uma 
vez que resgatará o desenvolvimento dos modais de transporte de 
cargas e passageiros no país e precisa ganhar cada vez mais apoio 
do meio empresarial”, observou. 
A presidente da Fumtran, Elza Lucia Panzan, lembrou que a construção 
de um Museu do Transporte era um dos objetivos de Adalberto Panzan, 
marido dela, falecido em 1996, e desde então trabalha com este 
proposito. “A ideia inicial se concretizou com a criação da Fumtran, 

Sérgio Turra Sobrane, secretário adjunto de segurança; Carlos Panzan, vice-presidente da FETCESP; Roberto Mira, vice-presidente de segurança da NTC; secretário Mágino Alves Barbosa Filho; 
Flávio Benatti, presidente da FETCESP; Tayguara Helou, presidente do Setcesp; Cel. Paulo Roberto de Souza, assessor de segurança 
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que tem várias metas, como a construção do Museu”. 
Elza Lucia observou que o lançamento da pedra fundamental é 
o início, um ponto de partida, para viabilizar o empreendimento. 
Contou que o projeto do Museu foi aprovado para captar 11 
milhões de reais através da Lei Rouanet. “Somente conseguimos 
reunir 20% do valor autorizado”, informou.  
O evento foi prestigiado pelo prefeito de Campinas, Jonas 
Donizete; o vice-presidente da NTC&Logística, Urubatan Helou; 
o vice-presidente da FETCESP, Carlos Panzan;  o presidente do 
Sindicato de Campinas (Sindicamp), José Alberto Panzan e o 
vereador  Marcos Bernardelli, entre outras autoridades da região 
e liderança do setor de transportes.
Para conhecer os projetos da Fumtran e como colaborar 
para viabilizar a construção do Museu entre em contato 
através dos telefones (19) 3281 1928 e (11) 78146425; e-mail 
fumtran@fumtran.org.br. Detalhes do projeto estão no site 
http://www.mbt.org.br

secretaria envolvimento para colocar em prática a Lei 15.315/2014 
que dispõe sobre a cassação da inscrição estadual do contribuinte 
no cadastro do estado de São Paulo da empresa envolvida na 
receptação de mercadorias roubadas. O decreto que regulamenta 
a lei encontra-se prestes a ser publicado. 
Outro tema se refere às modificações no atual sistema do Programa 
de Prevenção e Redução de Furtos, Roubos, Apropriação Indébita 
e Receptação de Carga (Procarga). A FETCESP solicita intensificar 
as reuniões de coordenação e participação de setores privados 
interessados em contribuir com as ações desenvolvidas pelos 
órgãos policiais responsáveis ao enfrentamento destes crimes.
A FETCESP também solicitou à secretaria de Segurança a 
implantação de um sistema para que as entidades tenham acesso 
e possam divulgar dados estatísticos mais detalhados sobre o 
cenário do roubo de cargas.
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Congresso do TRC
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Com sucesso a FETCESP realizou o 14º Congresso Paulista do TRC 
e o III Encontro Regional Comjovem São Paulo nos dias 16 a 19 de 
junho, no Grande Hotel Campos do Jordão (SP). Participaram dos 
eventos mais de 200 pessoas entre lideranças do setor, empresários 
e jovens executivos de diversas regiões do Estado de São Paulo. 
Na abertura do evento o presidente da FETCESP, falou do 
momento atual. “O transporte rodoviário de cargas, obviamente, 
foi gravemente atingido pela crise que vivemos. É de fundamental 
importância nos preparamos para o enfrentamento das graves 
consequências da crise em nossas empresas, a queda no 
faturamento e de rentabilidade da atividade, a ociosidade de 
nossos equipamentos e de nosso pessoal, a concorrência predatória 
decorrente do desespero de muitos empresários”, analisou.
Benatti ainda destacou o atuação das entidades sindicais. 
“Neste momento de crise e recessão precisamos estar unidos 
para enfrentar as condições adversas e também para adotar 
as condutas compatíveis com a retomada do crescimento, em 
especial as de natureza comercial para a preservação da saúde 
das nossas empresas. Sabemos que são muitas as frentes do 

nosso trabalho em defesa das empresas do transporte de cargas, 
da concorrência leal e saudável que assegure resultado positivo 
da atividade. Acredito que o fortalecimento de nossas entidades 
será de fundamental importância para alcançarmos os resultados 
que são do interesse do empresário de transporte. Entendo ser 
extremamente relevante para atingir tal objetivo adotar como 
estratégia a união dos empresários para o fortalecimento do nosso 
sistema de representação sindical, não deixando qualquer espaço 
para que ocorram divisões do setor para o seu enfraquecimento”, 
comentou o presidente da FETCESP. 
O diretor geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT), Jorge Bastos, participou da abertura do evento, 
representando o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, 
Mauricio Quintella Lessa. Na oportunidade Bastos informou que, 
em breve, serão adotadas as medidas para implantar os tags nos 
veículos e completar as fases do recadastramento dos veículos do 
transporte rodoviário de cargas. Destacou ainda ser importante 
promover o cadastro dos veículos de frota própria para obter a real 
dimensão do setor.

Lideranças do setor na abertura dos eventos

R
ealce
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Congresso do TRC

Lideranças do setor
Participaram do Congresso Paulista do TRC e Encontro Regional 
Comjovem São Paulo de 2016 os vice-presidentes da FETCESP, 
Carlos Panzan e Urubatan Helou; os presidentes de sindicatos do 
estado de São Paulo, Tiojium Metolina (Setrans); Natal Arnosti 
Júnior (Setcata); Sérgio Rubens Figuerôa Belmonte (Setcata); 
Munir Zugaib (Sindbru); José Alberto Panzan (Sindicamp); 
Roberto Caro Varella (Sindisan); Aldo Evandro Zulini 
(Sindetrap); André Juliani (Sindecar); Antonio Carlos Fernandes 
(Setcapp); Ivanildo Clemente Ribeiro (Sindetrans); Natal 
Antonio Plácido (Setcarso); Kagio Miura (Setcarp); Tayguara 
Helou (Setcesp) e Laércio Lourenço (Sindivapa). Também 
estiveram no evento o presidente da NTC&Logística (Associação 

Economista José Roberto Mendonça de Barros

Participantes do workshop realizado durante Congresso e Encontro Comjovem 

Palestrante Carlos Alberto Julio Vinicius Ladeira, coordenador do Despoluir

R
ealce

R
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Nacional de Transporte e Logística), José Hélio Fernandes; o 
presidente da Fetcemg (Federação das Empresas de Transporte de 
Cargas do Estado de Minas Gerais), Vander Costa e o presidente 
do Sindicato das Empresas de Transportes da Bahia (Setceb), 
Antônio Siqueira. 
O Congresso Paulista e o Encontro Regional Comjovem 
contaram com o apoio da Confederação Nacional do 
Transporte (CNT), Sest Senat, Despoluir e NTC&Logística e o 
patrocínio de Autotrac, MAN Latin America, Mix Telematics, 
Prosimulador e Petrobras. A exposição do projeto Fumtran 
Origens de iniciativa da Fundação Memoria do Transporte 
também marcou o evento. Foram vários totens com fotos de 
empresas e entidades de classe.
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Congresso do TRC

Palestras
Palestrantes de renome estiveram no evento abordando temas 
atuais e deixaram mensagens importantes. O palestrante José 
Roberto Mendonça de Barros falou das perspectivas econômicas 
no Brasil, destacando que os problemas são graves e a retomada 
do crescimento anda vai demorar alguns anos. Apresentou três 
fases no cenário da política. O curto prazo se refere ao período de 
interinidade até a votação do afastamento da presidente em agosto. 
O médio prazo é o período de transição até 2018 no qual há uma 
recuperação do crescimento, mas ainda em patamares baixos. O 
de longo prazo começará com a eleição de 2018, apontada pelo 
economista como a chance de alcançar o crescimento sustentado. 
Mendonça de Barros, ainda avaliou o momento atual. “Não se trata 
de uma mudança de presidentes apenas, mas sim da saída de um 
sistema de poder que vem desde 2003. Ademais, a mudança no 

sistema de poder significa o fim de um modelo de crescimento 
baseado em governo grande e economia fechada”, avaliou.
O tema Oportunidades sustentáveis e o Programa Despoluir foi 
apresentado pelo coordenador do Despoluir, engenheiro Vinicius 
Ladeira.  O Despoluir, programa realizado desde 2007, promove 
e incentiva ações voltadas para a redução dos impactos ambientais 
do setor. Assim, gera benefícios para a qualidade de vida da 
população. O programa busca a conscientização de todos os 
envolvidos e tem, como resultados, a redução de custos, o aumento 
da eficiência operacional de empresas e caminhoneiros autônomos 
e a melhoria do relacionamento com órgãos fiscalizadores.
O administrador de empresas Carlos Alberto Julio abordou a gestão 
em momentos de crise. Comentou que não existe uma receita única 
para vencer os desafios, mas que cada um deve achar a sua e para 
isso provocou reflexões aos congressistas. Destacou que é preciso 

Professor e historiador Leandro Karnal Navegador Amyr Klink

Flávio Benatti, presidente da FETCESP, com os presidentes de Sindicatos do Estado de São Paulo e a coordenadora Nacional da Comjovem, Ana Carolina Jarrouge
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Congresso do TRC

Workshop
Os jovens empresários e executivos fizeram uma reunião 
especial. A coordenadora nacional da Comjovem, Ana 
Carolina Jarrouge, falou sobre o desenvolvimento do grupo, 
hoje formado por 29 núcleos e mais de 500 participantes.  No 
workshop promovido, o tema central envolveu o Programa de 
Dependência Química nas Empresas de Transportes. Na ocasião 

Autoridades do setor com representantes dos patrocinadores do Congresso Paulista do TRC e Encontro Regional Comjovem 2016

Empresários e executivos de transporte nas palestras

o assessor jurídico da FETCESP, Narciso Figueirôa Júnior falou 
de temas polêmicos da legislação sobre o exame toxicológico. 
Ana Carolina coordenou os debates que esclareceu muitas 
duvidas dos jovens empresários e executivos.  No estado de 
São Paulo, os 10 núcleos instalados nos sindicatos regionais 
estiveram envolvidos no evento.

decidir hoje o que quer para o seu negócio amanhã. Para conquistar 
o sucesso a pessoa precisa ter foco, disciplina, ação e organização. 
Observou que nem sempre o empreendedor é um bom gestor e 
vice-versa. Neste momento de crise alertou para evitar perder os 
talentos da empresa. Agora para se destacar no mercado sugeriu 
que a empresa procure fazer melhor, o que faz bem e observou que 
a crise de qualidade hoje é gritante. 
O professor e historiador, Leandro Karnal, falou de ética e corrupção 
no mundo contemporâneo. Em sua apresentação provocou nos 
participantes reflexões sobre seus comportamentos éticos na vida 
pessoal e profissional. Lembrou que ética é o respeito ao espaço do 
outro e que está nos pequenos gestos. Comentou sobre a tolerância 
ativa e a educação.  Karnal ainda avaliou que o grande defeito para 

a quebra da ética é a vaidade, que é mais perigoso que o sucesso. 
Observou que as pessoas éticas têm amigos. As pessoas não éticas 
têm cumplices.
O navegador Amyr Klink falou em sua apresentação sobre as 
oportunidades e superar desafios com criatividade ao contar 
suas viagens. Apresentou detalhes destas aventuras para expor 
os seus aprendizados e que são exemplos para empreendedores 
e gestores de empresas.  Ao narrar fatos que marcaram sua vida, 
ficou evidente a importância de traçar metas e ter objetivos claros, 
buscar informações, planejar detalhadamente, analisar sempre 
os processos e ter criatividade. Também marcaram suas ações 
nas viagens a persistência e muita disciplina que garantiram a 
sobrevivência dele. 

R
ealce

R
ealce



FETCESP EM DESTAQUE

10 JULHO/2016

Sest Senat Vila Jaguara

FETCESP EM DESTAQUE

TRANSPORTANDO SAÚDE REÚNE TAXISTAS EM SÃO PAULO

UNIDADE IMPLANTA ACUPUNTURA SEM DOR

RODONAVES BICAMPEÃ DA FASE LOCAL DA COPA FUTEBOL SOCIETY

A primeira fase do projeto Transportando Saúde nas Cidades, 
promovido pelo Sest Senat Vila Jaguara, em junho, foi um 
sucesso, com o atendimento de 164 motoristas de taxi. A atividade 
contou com a parceria da secretaria Municipal dos Transportes, 
Departamento de Transportes Públicos (DTP), secretaria Municipal 
de Saúde, UBS Pari e Cruz Vermelha Brasileira. Os taxistas 
passaram pelos serviços de orientação nutricional, odontológica, 
fisioterapêutica e psicológica desenvolvidos pela equipe da Vila 
Jaguara. Os parceiros UBS Pari e Cruz Vermelha Brasileira foram 
muito procurados para exames clínicos diversos. A diretora da 
Unidade Francisca Biagioni comenta que os taxistas demonstraram 
muita satisfação com a preocupação do Sest Senat oferecer ações 
relevantes à prevenção da saúde da categoria. O projeto tem mais 

A Unidade Vila Jaguara passa a oferecer mais um importante serviço 
na área da saúde. A acupuntura sem dor, conhecido como método 
stiper não usa agulhas. Consiste no uso de pastilhas de silício 
(micro cristais de quartzo) que são presas em pontos do corpo com 
micro ore (esparadrapo cirúrgico). As pastilhas devem ser trocadas 
a cada cinco dias e atuam de forma analgésica, amenizando dores. 
A acupuntura é um método terapêutico, baseado em conceitos 

da medicina oriental que preconiza o organismo humano regido 
por pontos e meridianos energéticos responsáveis pelo perfeito 
equilíbrio do corpo. Quando estes pontos energéticos estão em 
desequilíbrio o corpo se manifesta das mais diversas formas, muitas 
vezes com dores crônicas e agudas, bursites, cervicais, lombalgias, 
hérnias de disco, tendinites e artrose entre outros sintomas. Mais 
informações: telefone (11) 3623-1300.

Pelo segundo ano consecutivo a empresa Rodonaves sagra-se 
campeã na fase local da Copa Society da Unidade Vila Jaguara. 
Animados e confiantes os atletas que representam a empresa 
acreditam que neste ano chegarão novamente à fase final a ser 
disputada na cidade de Simões Filho (BA) nos próximos dias 15 
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Participe do Programa
Ambiental do Transporte

Serviços

Unidades móveis:
FETCESP - São Paulo - Telefone: (11) 2632-1022
SETRANS -  ABCD - Telefone: (11) 4330-4800
SINDICAMP - Campinas - Telefone: (19) 3781-6200
SETCARP - São José do Rio Preto - Telefone:(17) 3232-1488
SETCARSO - Sorocaba - Telefone: (15) 3234-3430

Controle da emissão de poluentes da frota 
de veículos das empresas de transporte 

rodoviário de cargas

 Aferição veicular com o aparelho opacímetro

Selo Despoluir para os veículos aprovados 

Visita na empresa com hora marcada
Reconhecido para o Sistema de Avaliação de 

Segurança, Saúde, Meio Ambiente
e Qualidade (Sassmaq)

Coordenação Nacional
CNT (Confederação Nacional do Transporte) 

SEST SENAT

Despoluir no TRC em São Paulo
Coordenação: FETCESP

Taxistas nas ações de prevenção a saúde

D
ivulgação

duas fases que serão realizadas em 27 de julho e 31 de agosto no 
Departamento de Transporte Publico, na Avenida Joaquim Carlos, 
655, no bairro Pari, em São Paulo/SP.

e 16 de outubro. Em 2015 a Rodonaves ficou classificada para as 
quartas de final em jogos realizados na cidade de Natal (RN). Por 
enquanto, a equipe está motivada e com as atenções s voltadas 
para as próximas rodadas agendadas para os dias 23 de julho; 6 e 
20 de agosto e 3 de setembro.

Formação de Condutores de Veículos de Cargas Indivisíveis 

(50h): dias 10 a 12, 17 a 19/8; dias 13, 20, 27/8, 3,10 e 17/9.

Formação de Condutores de Veículos Escolares (50h): dias 6, 

13, 20, 27/8, 3 e 10/9; dias 30, 31/8, 1, 2, 8 e 9/9.

Formação de Condutores de Veículos de Produtos Perigosos - Mopp 

(50h): dias 6, 7, 13, 14, 20 e 21/8; dias 10, 11, 12, 17, 18 e 19/8.

Formação de Condutores de Veículos de Passageiros 

(50h): dias 6, 7, 13, 14, 20 e 21/8; dias 10, 11, 12, 17, 18 e 19/8.

Formação de Condutores de Veículos de Emergência 

(50h): dias 10, 11, 12, 17, 18 e 19/8.

Formação de Motofretista (30h): dias 10,11 e 12/8; dias 6,13 e 20/8.

Reciclagem de Condutores de Veículos de Produtos 

Perigosos (16h): dias 7 e 14/8; dias 9, 10, 11 e 12/8. 

Reciclagem de Condutores de Veículos de Transporte Coletivo 

de Passageiros (16): dias 7 e 14/8; dias 9, 10, 11 e 12/8.

Manutenção de Ar Condicionado (32h): dias 8, 9, 10 e 11/8.

Engate/desengate (8h): dia 5/8. 

Atende (8h): dia 19/8; dia 27/8. 

Taxi (46h): dias 22, 23, 24 e 25/8.

Metrologia (24h): dias 17, 18 e 19/8.

Primeiros Socorros (8h): dia 30/8.

Relações Interpessoais, Éticas e Sociais (20h): dias 28 e 29/8. 

Gestão de Pneus (8h): dia 18/8.

Fund. Eletricidade Veicular (40h): dias 22, 23, 24, 25 e 26/8.

Atualização Direção Defensiva (8h): dia 4/8.
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