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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, 339. CEP: 16200-000 - 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. Rua Padre Duarte, 151 - Sala 143 - Jardim Nova América. CEP: 14800-360 - Araraquara/SP. 
Telefax: (16) 3336-3595. Presidente:  Natal Arnosti Junior. 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: 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: 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: 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: Manoel Souza Lima Junior. 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.
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FETCESP em Destaque | Editorial

Flávio Benatti, presidente da FETCESP

Desoneração da folha de pagamento é permanente
para o TRC
A desoneração da folha de pagamento para as empresas 
de transporte rodoviário de cargas passa a ser definitiva. 
A conquista, faço questão de sempre lembrar, é resultado 
do trabalho unido das entidades de classe. Acompanho o 
andamento deste tema no executivo e legislativo desde quando 
começou a ser debatido.
Na primeira relação dos setores beneficiados ficamos de fora 
e inconformados com tal condição intensificamos as nossas 
ações. O trabalho conjunto em várias frentes envolveu as 
representações da Confederação Nacional do Transporte (CNT), 
da FETCESP, NTC&Logística, dos sindicatos do Estado de São 
Paulo e federações e entidades de todo o país.
Registramos a primeira conquista no final de 2013, com a 
inclusão do nosso setor na desoneração da folha de pagamento 
durante o ano de 2014. Agora, com a Lei nº 13.043, publicada 
no Diário Oficial da União do último dia 14 de novembro, a 
desoneração para o TRC passa a ser permanente. A Lei que 
tramitou no Congresso Nacional através da Medida Provisória 
651/2014, teve o nosso acompanhamos direto.   
Neste momento econômico pelo qual o mercado atravessa, 
tal notícia é muito bem recebida pelos empresários que agora 
podem melhor planejar seus negócios para os próximos anos. 

Afinal, a economia precisa de recursos para o setor produtivo 
investir e gerar renda. 
Portanto, é inegável o trabalho das entidades e lideranças na 
busca por melhores condições para o setor, com benefícios 
para toda a sociedade.
Também estamos envolvidos em outros debates como o 
aprimoramento da Lei 12.619/2012, que regulamenta a profissão 
de motorista, e do projeto para renovação de frota de caminhões. 
Para breve devemos ter outras boas notícias para divulgar e 
comemorar.
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Operador de Empilhadeira (24h): 13, 14, 20 e 21/12 (sábado 
e domingo), das 8h às 17h.
Curso Especial de Treinamento e Orientação para 
Motorista de Táxi (32): 16 a 19/12 (terça a sexta), das 8h às 
17h; dias 6, 7, 13 e 14/12 (sábados e domingos), das 8h às 
17h.
Motorista Batedor (50h): 8 a 12/12 (segunda a sexta), das 
8h às 18h.
Cursos rápidos para empresas: Direção Defensiva, 
Direção Econômica, Primeiros Socorros, Legislação de 
Trânsito, Meio Ambiente e Cidadania, Mecânica Básica, 
Logística, Atendimento Clientes, Vendas e outros (4h): in 
company.  Gratuitos para empresas credenciadas ao Sest 
Senat.
Especializado Motofretista (30h): 8 a 15/12 (segunda a 
sexta), das 13h às 17h50. 
Movimentação de Transporte de Produtos Perigosos - 

Programação de cursos - Dezembro 2014

Informações e inscrições: telefone (11) 2207-8840 ou e-mail  
cursosnovomundo@sestsenat.org.br
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FETCESP em Destaque | SEST SENAT

Atividades de saúde na Unidade Parque Novo Mundo

Cursos para trabalhadores em transporte

Final da Copa Sest Senat de Futebol Society

Três atividades movimentaram a equipe de saúde do 
Sest Senat Parque Novo Mundo no mês de novembro. 
No Dia Mundial do Diabetes, em 14 de novembro, foram 
feitas aferição de pressão arterial e exame de glicemia 
aos usuários da unidade. No Dia Nacional do Doador de 
Sangue, em 25 de novembro, cerca de 25 colaboradores 

da Unidade Parque Novo Mundo fizeram doação de 
sangue no hospital Casa de Saúde Santa Marcelina, 
no bairro de Itaquera, em São Paulo/SP. Neste mês, 
considerado Novembro Azul, palestras nos dias 18 e 24, 
voltadas ao homem, abordaram a andropausa e o câncer 
de próstata.

Os trabalhadores em empresas de transportes, que são 
contribuintes do Sest Senat, podem se matricular nos 
cursos oferecidos na Unidade Parque Novo Mundo, 
com gratuidade ou desconto, devendo apresentar a 
Carteira de Trabalho no ato da matrícula. A gratuidade 
ou desconto também é válido para os dependentes 
cadastrados. Os autônomos, que tenham o registro da 

categoria, emitido pela Agência Nacional de Transporte 
Terrestres (ANTT) também têm direito. Neste caso 
precisam apresentar o comprovante de pagamento 
atualizado, com o desconto para o Sest Senat.Para 
solicitar a programação dos cursos do mês, entrar 
em contato pelo telefone (11) 2207-8840 ramal 836 
com Michele.

As partidas das semifinais e finais da Copa SEST SENAT 
de Futebol Society, foram realizadas nos dias 8 e 9 de 
novembro, em Samambaia, cidade próxima a capital 
federal onde fica localizada uma Unidade. Nas disputas 
sagrou-se campeã a equipe de Fortaleza, da empresa 
Vitória. Em 2º lugar ficou a equipe de Curitiba/PR, em 3º 
a equipe de Governador Valadares / MG e em 4º a equipe 
de São Vicente/SP. Para a coordenadora de Promoção 

Social do Departamento Executivo do Sest Senat, Jamile 
Antunes, a Copa de Futebol Society é uma oportunidade de 
respirar o esporte. De acordo com ela, foram 540 equipes 
participantes, reunindo 6.600 atletas que disputaram um 
total de 1.070 jogos.  Além do esporte e do intercâmbio 
entre as unidades, a Copa foi também uma oportunidade 
de promover a cidadania. Foram arrecadados 9.500 kg de 
alimentos que serão doados para instituições de caridade.

Mopp (50h): 6, 7, 13, 14, 20 e 21/12 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h30; dias 10, 11, 12, 15, 16 e 17/12 (segunda a 
sexta), das 8h às 17h30. 
Transporte Coletivo de Passageiros (50h): 6, 7, 13, 14, 20 
e 21/12 (sábados e domingos), das 8h às 17h30; dias 12, 15, 
16, 17, 18 e 19/12 (segunda a sexta), das 8h às 17h30.
Atualização Mopp (16h): 18 e 19/12 (sábado e domingo), 
das 8h às 16h20.
Atualização Transporte Coletivo de Passageiros (16h): 15 
e 16 (segunda e terça) das 8h às 16h20.
Palestras - Medos e fobias / Direitos humanos nas estradas 
/ Os perigos da internet / Bem-estar social / Novas tecnolo-
gias no setor do transporte / Empreendedorismo no setor de 
transporte / Manutenção preventiva de pneus /Cuidados para 
o motofretista. Consultar a Unidade.
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Nesta edição, a Revista FETCESP em Destaque encerra a série de reportagens sobre os sindicatos filiados a 
FETCESP, com o registro de algumas atuações dos sindicatos de Campinas (Sindicamp), Porto Ferreira (Sindecar),  
Presidente Prudente (Setcapp) e Araçatuba (Setcata).

Sindicatos de Campinas, Porto Ferreira, Prudente e 
Araçatuba são parceiros da FETCESP

FETCESP em Destaque | Representação

Na região de Campinas a representação das empresas do 
transporte rodoviário de cargas começou em 1983, com a 
criação de uma Associação Profissional que se transformou 
no Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de 
Campinas e Região, o Sindicamp. A frente deste processo 
estiveram Ariovaldo Vieira Alves, que presidiu a entidade 
até 1986, e os diretores Hermínio Mosca e Ademar Moreira. 
Os momentos iniciais da organização foram difíceis. Os 
diretores e associados, que não passavam de 20 pessoas, 
se encontravam em restaurantes ou alugavam salas até 
a construção da sede própria na gestão seguinte. No 
entanto, com determinação convenceu empresários para 
investir na compra de área de 540 mil metros quadrados 
para abrigar o Terminal Intermodalidade Campinas. O TIC 
Campinas foi o primeiro terminal construído pela iniciativa 
privada e existe desde 1988. 
A gestão de José Otávio Bigatto (1986 a 1992) na presidência 
do Sindicamp foi marcada por um intenso trabalho de 
aglutinação dos empresários para discutir questões de 
interesse comum. Na época já começava a preocupação 
com a especialização da mão de obra e a realização de 
treinamentos, cursos, seminários e workshops.  Em sua 
gestão merece destaque a participação do Sindicamp 
na fundação da FETCESP, em 1989, em conjunto com 
outros seis sindicatos. Outro fato marcante foi a compra 
do terreno no TIC para abrigar a sede do Sindicamp e 
início de sua construção.
Na gestão de Valter Célio Boscato (de 1992 a 2004) foi 
concretizada a mudança do sindicato para a sede própria 
no TIC. Com foco nas ações para a profissionalização do 
setor, Boscato lançou o slogan Educação: Transporte para 
o Futuro, que ficou conhecido nacionalmente. Nesta linha 

de atuação o sindicato oferecia cursos em sua sede e em 
parcerias com a prefeitura de Campinas, com a Unicamp 
para os primeiros cursos de logística na região e com o 
Cempra ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Os 
planos da diretoria era conquistar unidades Sest Senat. Hoje 
a região tem estabelecimentos em Paulínia e Campinas.
A gestão de Carlos Panzan (2005 a 2013) na presidência do 
Sindicamp ficou conhecida pela renovação. Ele encontrou 
um setor carente de aprendizado e de assessoria. “Não 
apenas na parte de comercialização, mas também, 
nas áreas da administração, pessoal e RH, além da 
falta de mais esclarecimento da legislação tributária e 
trabalhista”, comenta. Panzan ainda reformou a sede, 
lançou o Programa Inovação Empresarial que promove 
mensalmente palestras de temas da atualidade. Outro 
evento lançado foi o Seminário Trabalhista que reúne 
magistrados e empresários e executivos do setor. Ele, 
ainda, incentivou a criação da Comjovem Regional e 
criou a central Disque Roubo de Cara que opera 24 horas 
dando assessoria para todos os associados de Campinas 
e Região, além de Piracicaba, visando não apenas a 
recuperação do veículo e carga, mas principalmente 
preservar a integridade física dos motoristas. 
Com as bases estruturais consolidadas e reconhecimento 
da sociedade da importância do setor e sua participação 
na economia local, o jovem empresário José Alberto 
Panzan, assumiu a presidência do Sindicamp em janeiro 
deste ano.  Com firmes alicerces, sua gestão inicia com 
ações para fomentar a informação e capacitar os gestores 
das empresas. Nos encontros do Programa Inovação 
Empresarial e nos workshops e seminários, o Sindicamp 
tem promovido palestras com especialistas no setor. “A 
novidade é a realização de debates mais técnicos com 
os parceiros do Sindicamp para apresentar as novidades 
disponíveis no mercado e que oferecem vantagens 
competitivas as empresas”, observa.

Sede do Sindicamp construída em 1994 e reformada em 2006

Seminário Trabalhista reúne magistrados e empresários do TRC

Arquivo



6  

FETCESP em Destaque | Representação

A representação das empresas do transporte rodoviário 
de carga nas cidades de Porto Ferreira (sede), Aguaí, 
Pirassununga, Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro, 
Santa Cruz das Palmeiras e Tambaú é feita pelo Sindicato 
das Empresas de Transportes de Cargas de Porto Ferreira 
e Região (Sindecar). Fundado em 1991, por iniciativa 
da Empresa Coelho, na época administrada por André 
Chateaubriand Bandeira de Melo, para discutir questões 
dos empresários locais.
O registro e obtenção da Carta Sindical acabaram 
acontecendo em 3 de abril de 1998, assumindo a 
presidência do Sindecar o empresário Vanderlei José 
Lucatto. “A Carta Sindical foi conquistada através das 
ações de um grupo de pessoas formado pela advogada 
Maria Anselma Coscrato dos Santos e os empresários 
Artésio de Merlo, Leonildo Fardim, Adilson Ap. Carandina 
e Antonio Augusto Borri”, destaca o atual presidente 
André Juliani.
O Sindecar, desde sua constituição, registra o trabalho 
dedicado da sua diretoria. No primeiro mandato destaca-se 
o empenho de todos para oficializar a entidade sindical, 
com o início do processo para obtenção da Carta Sindical, 
e estruturação administrativa.
No mandato do empresário Vanderlei José Lucatto (1998 
a 2000) foram relevantes os trabalhos para solidificar a 
conquista de sindicato. Entre as ações estão o processo 
para obtenção do Código Sindical; trabalho, em conjunto 
com outros sindicatos do estado de São Paulo para 
mudança da forma do pedágio nas rodovias estaduais e 
para o fim da cobrança da CPMF. A primeira Convenção 
Coletiva de Trabalho foi celebrada 1998, negociada entre 
o Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários 
Urbanos de Porto Ferreira (Sindirodoviários) e o Sindicato 

dos Empregados em Escritório de Empresas de Transporte 
Rodoviário de Cargas, Urbanos e Fretamento de Campinas, 
Piracicaba, Ribeirão Preto, Araraquara e Região.
Na gestão do empresário Artésio de Melo Junior (2006 a 
2009), a diretoria buscou estreitar o relacionamento com 
a FETCESP e passou a integrar a diretoria da Federação 
em 2007. A partir desta época a entidade registra grande 
alavancagem política, social, econômica e administrativa, 
trazendo significativos benefícios para as empresas 
associadas. 
No primeiro mandato de André Juliani, em 2009 as 
negociações trabalhistas passaram a ser apenas com o 
Sindirodoviários. Uma conquista importante deste período 
foi a doação da Prefeitura de Porto Ferreira de um terreno 
localizado no Jardim Aeroporto, para a construção do 
Sest Senat.
Neste atual mandato de Juliani, que vai até 2015, as ações 
da diretoria estão voltadas para uma maior aproximação 
entre as empresas da região, com a promoção de palestras 
e confraternização e oferta de cursos, treinamentos 
e serviços aos associados e a criação da Comissão 
de Jovens Empresários (Comjovem), que ocorreu em 
agosto deste ano.O objetivo é atualizar os empresários e 
funcionários das mudanças do setor, dando maior suporte 
para suas atividades e integrando os empresários da 
região. O Sindecar busca o aprimoramento, para oferecer 
maiores e melhores benefícios às empresas do setor e 
com a visão de que a força do sindicato vem da união 
das empresas que ele representa. “Temos hoje ações 
mais ativas para conquistarmos melhores condições 
para o setor e ressaltar a importância do TRC para o 
desenvolvimento da economia regional e nacional”, 
afirma Juliani. 

Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas 
de Porto Ferreira e Região

Sest Senat recebe terreno em Porto Ferreira em 2011: Prefeito de Porto Ferreira, Mauricio Sponton Rasi; Flávio Benatti, presidente da FETCESP;
André Juliani, presidente do Sindecar; e Artésio de Merlo Junior, diretor do Sindecar

Arquivo



7  

A representação sindical na região de Presidente 
Prudente teve início através de uma associação 
profissional, a Associpre, criada em dezembro de 
1981, assumindo a presidência o empresário Arehy Silva 
até 1984. Em 1985 o jovem Antônio Carlos Fernandes, 
assumiu a presidência da Associpre e desenvolveu 
intenso trabalho para transformar a entidade no 
Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas 
de Presidente Prudente e Região, o Setcapp, que 
acorreu em 17 de outubro de 1987. Fernandes assumiu 
a presidência do novo sindicato e convocou eleições 
em 1988, sendo eleito presidente o empresário Arehy 
Silva para um mandato de 1988 a 1993. O Setcapp foi 
o quarto sindicato a ser criado no Estado de São Paulo 
e um dos sete que propiciaram a criação da FETCESP, 
em janeiro de 1989.  
No período de 1994 a 1996 o Setcapp esteve sob a 
administração do empresário Alexandre Pique Galante 
e no período 1997 a 2002 (dois mandatos), comandou 
a entidade o empresário Maurício Bergamaschi Gava. 
O empresário Antônio Carlos Fernandes, presidente 
do Setcapp desde 2003, bastante atuante participa de 
importantes reuniões e eventos do setor. Neste ano está 
sendo reeleito para mais um mandato que vai até 2017. 
Todos os presidentes do Setcapp se empenharam em 
vencer os obstáculos e marcar posição e ampliar a 
representação do transporte rodoviário de cargas em 
todos os níveis das administrações públicas e privadas. 
Nestes 33 anos de atuação das entidades sindicais da 
região de Presidente Prudente, as lideranças locais não 
mediram esforços para defender os interesses do setor 
e levar as demandas das empresas para discussão em 

outras esferas nos municípios da sua base territorial. 
O mesmo comportamento tem sido registrado com 
relação as questões estaduais com envolvimento da 
FETCESP e outras nacionais através da NTC&Logística 
e Confederação Nacional do Transporte (CNT). 
São mais de três décadas de atuação com avanços para 
o setor. Entre as conquistas estão as instalações das 
Unidades do Sest Senat em Regente Feijó, inaugurada 
em 1997; Presidente Prudente, inaugurada em 2000 e 
Nova Alexandria, inaugurada em 2007. Em todos estes 
processos de instalações as diretorias do Setcapp foram 
atuante juntamente com outras entidades do setor da 
região. “O Sest Senat trouxe avanços para as operações 
de transporte e logística e melhoria da qualidade de 
vida dos trabalhadores do setor”, observa Fernandes. 
Outra importante conquista registrada foi a construção e 
inauguração da sede própria que fica no Jardim Aviação, 
na Rua Ribeiro de Barros, 952, em Presidente Prudente/
SP, que ocorreu em outubro de 2000. 
A base territorial do Setcapp é formada pelas seguintes 
cidades: Alfredo Marcondes; Alvares Machado; 
Alvilândia; Anhumas; Assis; Borá; Caiabu; Caiuá; Campos 
Novos Paulista; Cândido Mota; Cruzália; Echaporã; 
Estrela do Norte; Florínea; Ibirarema; Iepê; Indiana; João 
Ramalho; Lupércio; Lutécia; Marabá Paulista; Maracaí; 
Martinópolis; Mirante do Paranapanema; Narandiba; 
Ocauçu; Palmital; Paraguaçú Paulista; Piquerobi; 
Pirapozinho; Platina; Presidente Bernardes; Presidente 
Epitácio; Presidente Prudente; Presidente Venceslau; 
Quatá; Rancharia; Regente Feijó; Ribeirão Sul; Salto 
Grande; Sandovalina; Santo Anastácio; Santo Expedito; 
São Pedro do Turvo; Taciba; Tarabaí e Teodoro Sampaio.

Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e 
Logística de Presidente Prudente e Região

FETCESP em Destaque | Representação

Sede do Setcapp, no Jardim Aviação, inaugurada em outubro de 2000

Arquivo
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FETCESP em Destaque | Representação

Os empresários da região de Araçatuba também sentiram 
a necessidade de ter uma representação mais próxima 
no fim dos anos 1980 e criaram Associação Profissional 
das Empresas de Transporte de Cargas de Araçatuba e 
Região, a Associata. Depois de alguns anos, em, 6 de julho 
de 1990 ocorreu uma Assembleia Geral Extraordinária com 
o objetivo de transformar a Associação em Sindicato. Assim 
em abril de 1991 surgiu o Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas de Araçatuba e Região, o Setcata. 
Desde então as diretorias da entidade atuam para realizar 
estudos, coordenar, dar assistência e representar as 
empresas de transporte rodoviário de carga ou bens. Na 
ocasião foi eleito presidente, Narciso Figueirôa Lopes 
que comandou a entidade até dezembro de 1996. Neste 
período de seis anos, várias ações se destacaram. A 
transferência da sede do Sindicato de Araçatuba para 
Birigui (11 km de Araçatuba), no imóvel adquirido na 
Rua Ribeiro de Barros, 339, buscou facilitar o acesso 
dos diretores e associados para reuniões e utilização 
de serviços. 
Na mesma época, quando o Sest Senat se organizava 
para prestar atendimento em todas as regiões do País, a 
diretoria do Sindicato, determinada, conquistou apoio da 
prefeitura de Araçatuba que cedeu terreno para construção 
de uma Unidade.
Em janeiro de 1997, o empresário Sérgio Rubens Figuerôa 
Belmonte assumiu a presidência do Setcata. Nas eleições 
seguintes foi reconduzido ao mesmo carga. No momento 
cumpre mais um mandato que vai até dezembro de 2016. 
Ao tomar posse, Figueirôa Belmonte, acompanhou o 
projeto para instalação da Unidade Sest Senat, na Rodovia 

Senador Teotônio Vilela, Km 9, no Jardim Alvorada, em 
Araçatuba/SP. Após a tramitação de documentação e fase 
de construção o Sest Senat Araçatuba foi inaugurado em 
9 de novembro de 2001. 
Com o crescimento da representação do setor na região 
e para atender as demandas dos empresários, a diretoria 
iniciou a construção do prédio para futuras instalações 
da entidade, na Rua Bento da Cruz, 387 – Centro, em 
Birigui/SP. As obras estão em andamento e em breve 
devem estar concluídas. 
Nos últimos anos, o Setcata realizou eventos em parceria 
com instituições para o debate de questões ligadas ao setor. 
Um destes encontros foi o Ciclo de palestras Atualização 
do Processo de Gestão para o Transporte Rodoviário de 
Cargas, em 2008, que reuniu autoridades e empresários 
e executivos das empresas de transportes de Araçatuba e 
Região. Também foi um sucesso a reunião extraordinária 
com empresas de transporte para discussão e sugestões 
de legislação ligada ao setor. Mais recentemente, em 
2012 um grande evento reuniu magistrados e advogados 
e executivos do setor da região no Seminário Trabalhista 
no Transporte Rodoviário de Cargas. O evento debateu a 
lei 12.619/2012 que regulamenta a profissão de motorista. 
O presidente do Setcata desta a importância da 
representação do TRC. “Ao longo dos 25 anos de atuação 
da FETCESP o nosso setor se organizou e tem obtido 
importantes avanços na atuação conjunta com todas as 
entidades sindicais. E com a nova fase que passamos com 
um maior disciplinamento do setor, atuamos para equalizar 
as questões apresentando as demandas regionais”, 
observa Figuerôa Belmonte.

Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de 
Araçatuba e Região

Autoridades  e lideranças do setor  na inauguração da Unidade Sest Senat Araçatuba, em 2001

Arquivo
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FETCESP em Destaque | VII Encontro Nacional ComJovem

Durante quatro dias, jovens empresários, executivos e 
lideranças do transporte rodoviário de cargas estiveram 
no VII Encontro Nacional ComJovem. Além de discussões 
e exposição de temas relevantes ao setor, os presentes 
puderam se divertir com o clima agradável da região, a 
infraestrutura de lazer do resort e as festas promovidas 
pela organização do evento.
Na abertura do evento, o presidente da NTC, José Hélio 
Fernandes, destacou o trabalho dos coordenadores e 
vices da ComJovem Nacional.  “A aposta na ComJovem 
é um grande acerto, já vemos jovens que iniciaram nesta 
Comissão desempenhando importantes funções dentro 
de grandes empresas e, em breve, aparecerão como 
presidentes das entidades de classe e nos representarão 
com muita qualidade”, afirmou.
A coordenadora da ComJovem Nacional, Ana Carolina 
Ferreira Jarrouge, apresentou um panorama do trabalho 
desenvolvido pelo grupo em 2014. Só no último ano 
foram abertos quatro novos núcleos, em Porto Ferreira, 
Araraquara, Sorocaba e Fortaleza, totalizando 30 núcleos 
em atividade. “O ano de 2014 passou rápido, mas é muito 
bom olhar para trás e perceber que a ComJovem está 
cada vez mais consolidada. Em todas as regiões vemos 
coordenadores e presidentes de sindicato empolgados 
e empenhados”, observou Ana.

Premiação
Os núcleos regionais da Comjovem foram premiados 
de acordo com as atividades realizadas durante o 
ano de 2014. As comissões de São Paulo (Setcesp), 
Curitiba e Porto Alegre receberam homenagens por 
Melhor Desempenho. A ComJovem de Curitiba recebeu 
também o prêmio por melhor artigo técnico, pelo material 
sobre a logística de cargas perecíveis. A ComJovem 
de Campinas, do Sindicamp, recebeu a premiação na 
categoria Especial por desenvolver o programa Transporte 
Consciente, que visa diminuir os acidentes no trânsito.  O 
presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de 
Cargas do Estado da Bahia (Setceb), Antônio Pereira de 

Siqueira, recebeu o Troféu Destaque pelo trabalho que 
vem realizando em prol do setor e por recepcionar tão bem 
a ComJovem em todos os eventos realizados na Bahia.

Homenagens
O vice-presidente da NTC, Urubatan Helou, foi 
homenageado pela iniciativa de reativação da ComJovem 
de São Paulo, em 2004, percursora da ComJovem 
Nacional, desenvolvida posteriormente no mandato do 
ex-presidente da NTC, Flávio Benatti, considerado o 
padrinho da Comissão. “Poucos setores possuem o 
privilégio de reunir lideranças junto a suas famílias em 
encontros frequentes. Estamos deixando o TRC melhor do 
que encontramos, mais aprimorado, e, tenho certeza que 
nossos filhos deixarão o setor ainda melhor e os nossos 
netos, que já começam a frequentar eventos como este, 
ainda mais positivo”, afirmou Helou.

Medalha
Lideranças da ComJovem agraciadas com a Medalha 
Mérito do TRC Paulista Adalberto Panzan, e que não 
puderam participar do evento da FETCESP em 19 de 
setembro, em São Paulo/SP, receberam suas homenagens 
em Comandatuba. Na ocasião, Flávio Benatti, presidente 
da Fetcesp, entregou botons da Medalha ao diretor 
adjunto da NTC e ex-coordenador nacional da ComJovem, 
Baldomero Taques Neto, a ex-vice coordenadora da 
ComJovem, Roberta Fiorot, e os vice-coordenadores da 
ComJovem Nacional, Alexandre Aires Ribeiro e Antônio 
de Santana Neto. Com informações da NTC&Logística.

Núcleos de São Paulo e Campinas recebem premiação 
nacional

Manoel Sousa Lima Júnior, presidente do Setcesp; Juliana Petri, coordenadora 
da Comjovem São Paulo; José Hélio Fernandes; Flávio Benatti e integrantes da 
Comjovem

José Alberto Panzan, presidente do Sindicamp; José Hélio Fernandes, Flávio 
Benatti, e a coordenadora da ComJovem Nacional, Ana Carolina Ferreira 
Jarrouge, e os integrantes da Comjovem Campinas, Walter Antônio Darri e Vitor 
Hugo Imbrunito

José Hélio Fernandes, Roberta Fiorot, Baldomero Taques Neto, Flávio Benatti, 
Alexandre Aires Ribeiro e Antônio de Santana Neto

O VII Encontro Nacional da ComJovem foi realizado nos dias 5 a 8 de novembro na paradisíaca Ilha de Comandatuba, 
na Bahia e entregou premiação aos núcleos da Comjovem das cidades de São Paulo (Setcesp) e Campinas 
(Sindicamp).

D
ivulgação
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Curso Especializado para Motofrete (30h): dias 14, 
20 e 21/12.
Formação de Condutores de Cargas Indivisíveis 
(50h): dias 10, 11, 17, 18, 24 e 31/1. 
Formação de Condutores de Veículo de Produtos 
Perigosos - Mopp (50h): semanal – dias 12, 15, 16, 
17, 18 e 19/12; semanal (manhã) – dias 5, 6, 7, 8, 9, 
12, 13, 14, 15, 16, 19 e 20/1/2015; finais de semana – 
dias 17, 18, 24, 31/1/2015, 1 e 7/2/2015.
Formação de Condutores de Veículos de 
Emergência (50h): dias 10, 11, 17, 18, 24 e 25/1/2015.
Formação de Condutores de Veículo de Transporte 
de Escolares (50h): dias 6, 7, 13, 14, 20 e 21/12.
Formação de Condutores de Veículos de 
Passageiros (50h): semanal - dias 1, 2, 3, 4, 5 e 
8/12; finais de semana - dias 7, 13, 14/12, 10, 11 e 

17/1/2015.
Reciclagem de Condutores de Veículo de Produtos 
Perigosos - Mopp (16h): semanal tarde – dias 9, 10, 
11 e 12/12.
Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (16h): semanal manhã - 
dias 9, 10, 11 e 12/12; semanal noite - dias 9, 10, 11 e 
15/12.
Atende Formação e Reciclagem (8h): dia 20/12.
Condução Segura e Econômica - prática em carreta 
(20h): dias 1, 2, 3, 4 e 5/12.
Capacitação Táxi (30): dias 13, 14, 20 e 21/12.
Formação para Operador de Empilhadeira (24h): 
finais de semana - dias 29, 30/11 e 7/12; semanal - 
dias 17, 18 e 19/12.

Programação de cursos - Dezembro 2014

Informações e inscrições: telefones (11) 3623-1300 /1313 e 1316

Inscrições abertas para turmas de oficinas de teatro

Detalhes das Oficinas

FETCESP em Destaque | SEST SENAT
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O Sest Senat Vila Jaguara recebe inscrições para as 
Oficinas de Teatro Infantil, Teatro Livre e Teatro Adulto 
de 2015. A Unidade oferece para cada oficina 20 vagas. 
Os alunos terão ao final da oficina a possibilidade de 
terem uma experiência de palco com a montagem de um 
espetáculo. A 4ª Mostra de Teatro Amador Sest Senat 
com as apresentações dos alunos das oficinas será 
realizada em julho de 2015. A oficina Teatro Livre será 
feita em sarau, com conteúdo elaborado entre o instrutor 
de teatro e alunos.
A diretora da Unidade, Francisca Biagioni, ressalta a 

importância do teatro na vida das pessoas. “Trata-se 
de uma atividade que oferece ao aluno possibilidades 
de    aprendizado, além da socialização, da criatividade, 
da coordenação, da memorização e da melhoria do 
vocabulário, entre outros benefícios. Enfim, o  teatro 
promove o autoconhecimento e a autoconfiança. Fazer 
teatro é um exercício de escutar o próximo”, avalia. As 
oficinas são desenvolvidas pelo ator Paulo Moraes.
Mais informações através dos e-mails paulomoraes@
sestsenat.org.br e luz@sestsenat.org.br  ou pelos 
telefones  (11) 3623-1308 e 3623-1309

Teatro Infantil - Proporciona as crianças e adolescentes 
oportunidade de evoluírem aspectos de sua formação 
que, muitas vezes, fogem à educação formal. São jogos e 
dinâmicas que estimulam o aluno de forma lúdica a encontrar 
respostas para questões muitas vezes complicadas.
Pré-requisito: De 6 até 12 anos (necessária autorização 
dos pais). Carga horária: 4 horas semanais 
Teatro Livre - Especialmente para os alunos que querem 
ou não seguir uma carreira de ator. O foco é desenvolver 
técnicas teatrais voltadas à evolução pessoal.
Pré-requisito: a partir de 13 anos. Carga horária: 2 
horas semanais.

Teatro Adulto - Especialmente para os alunos que 
querem seguir a carreira profissional e gostariam de 
participar de um grupo de desenvolvimento artístico, com 
foco no aperfeiçoamento da técnica de interpretação. 
Aplica o método de Stanislavski. A mesma linha de 
pesquisa usada em Los Angeles, Nova York e Rússia, 
ou seja, na formação dos melhores atores do cenário 
internacional. Com a vantagem da adaptação da 
metodologia aos alunos brasileiros, respeitando as 
características e comportamentos locais. 
Pré-requisito: ter acima de 18 anos, sem limite de idade. 
Carga horária: 4 horas semanais.



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




