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SETRANS/ABC - Sindicato das  Empresas de Transportes de Cargas do ABC. Av. Conde Francisco Matarazzo, 838 – Bairro Fundação – São Caetano do Sul/SP. 
CEP 09520-110 - Tel.(11) 4330-4800. Presidente 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.

Ações pautadas pela ética e respeito às instituições
No evento do Dia Nacional do Transportador Rodoviário 
de Cargas e entrega da Medalha Mérito do TRC Paulista 
Adalberto Panzan, comemoramos 25 anos de nossa 
Federação Paulista. 
Na oportunidade lembramos de fatos e pessoas 
importantes que fizeram e fazem a nossa história. O maior 
reconhecimento foi à visão empreendedora do saudoso 
amigo e companheiro Adalberto Panzan, que percorreu 
o Estado para fundar novos sindicatos e possibilitar a 
criação de uma federação paulista. 
A visão do grande empresário e líder que foi Adalberto, 
defendendo a expansão da representação do setor e a 
formação de novas lideranças dentro das novas entidades 
sindicais, deu-nos uma federação forte no estado mais 
importante do País. Iniciamos com sete sindicatos e hoje 
são 14 entidades atuando regionalmente.
Numa rápida avaliação observamos que a FETCESP é 
respeitada em nosso estado pelos poderes constituídos 
graças a uma atuação institucional junto ao executivo, 
legislativo e judiciário, em defesa dos interesses do setor.
Nossa trajetória tem sido marcada pelo excelente 
relacionamento com os governos que passaram por 
nosso estado neste período. Com todos os governadores 
mantivemos as melhores condições de diálogo. Fomos 

consultados e opinamos sobre várias questões relativas 
ao transporte de cargas.  Também atuamos junto ao 
poder legislativo do estado, debatendo, na Assembleia 
Legislativa, os problemas do setor. Com o judiciário 
trabalhista e justiça comum, também debatemos 
questões enfrentadas pelas empresas transportadoras. 
Preocupados com a imagem do setor, buscamos levar 
aos representantes da justiça o conhecimento de 
peculiaridades da atividade, das mazelas e dificuldades 
enfrentadas na nossa realidade do dia a dia. 
Temos uma grande lista de avanços como resultado da 
união dos empresários e entidades e das ações pautadas 
pela ética e respeito às instituições.  
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Operador de Empilhadeira (24h): 11, 18 e 25/10 (sábado e 
domingo), das 8h às 17h.
Curso Especial de Treinamento e Orientação para Motor-
ista de Táxi (32): 14 a 17/10 (terça a sexta-feira), das 8h às 
17h; de 18 a 26/10 (sábados e domingos), das 8h às 17h.
Motorista Batedor (50h): 27 a 31/10 (segunda a sexta-feira), 
das 8h às 18h. 
Mobilidade Reduzida (16h): 25 e 26/10 (sábado e domingo), 
das 8h às 17h.
Motorista Munck (16h): 11, 18 e 19/10 (sábado e domingo), 
das 8h às 17h.
Especializado Motofretista (30h): de 13 a 20/10 (segunda a 
sexta-feira), das 13h às 17h50.
Movimentação de Transporte de Produtos Perigosos – 
Mopp (50h): dias 4, 11, 18, 19, 25 e 26/10 (sábados e domin-
gos), das 8h às 17h30; de 20 a 27/10 (segunda a sexta-feira), 
das 8h às 17h30.
Transporte de Emergência (50h): 18, 19, 25, 26/10 e 
1/11(sábados e domingos), das 7h40 às 18h.

Programação de cursos - Outubro 2014

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

Programação nas áreas social e saúde

Atividades na Semana Sest Senat de Educação no 
Trânsito

Cursos gratuitos para empresas associadas ao Sest 
Senat

Em outubro o Sest Senat Parque Novo Mundo promove 
ações nas áreas social e saúde. No mês chamado de 
outubro rosa serão distribuídos laços na cor rosa a fim 
de chamar a atenção de todos para a importância da 
prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. 
Em 12 de outubro, para comemorar o Dia da Criança, 
será realizado mini-torneio de basquete e futebol society 

e distribuídos brindes. No Dia Nacional da Saúde Bucal, 
em 25 de outubro, a equipe da área de odontologia 
dará orientações sobre saúde bucal, além de realizar 
profilaxia aos interessados.  No dia Nacional do Livro, em 
29 de outubro, os alunos, pacientes e frequentadores da 
Unidade serão incentivados para trocar livros esquecidos 
em casa.

Para marcar a Semana Sest Senat de Educação no Trânsito, 
a Unidade Parque Novo Mundo realizou importantes 
atividades.  No período de 22 a 26 de setembro foram 
apresentadas na Unidade palestras sobre a Lei Seca. 

No dia 26 de setembro, em parceria com a Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, uma blitz educativa na Marginal 
Tietê, em São Paulo/SP, chamou a atenção dos motoristas 
para medidas de segurança no trânsito.

O Sest Senat Parque Novo Mundo realiza cursos rápidos 
nas empresas de transporte de cargas e passageiros. 
Com duração de quatro horas cada curso, estão 
disponíveis os temas Direção Defensiva, Direção 
Econômica, Primeiros Socorros, Legislação de Trânsito, 
Meio Ambiente e Cidadania, Mecânica Básica, Logística, 
Atendimento Clientes e Vendas. Os treinamentos são 
gratuitos para as empresas credenciadas ao Sest Senat. 
A Unidade também ministra palestras de diversos temas 

como Medos e fobias, Direitos humanos nas estradas, Os 
perigos da internet, Bem-estar social, Novas tecnologias 
no setor do transporte, Empreendedorismo no setor 
de transporte, Manutenção preventiva de pneus e 
Cuidados para o motofretista. Vários temas podem 
ser apresentados na Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho (Sipat). Mais informações: 
telefone (11) 2207-8840; e-mail cursosnovomundo@
sestsenat.org.br

Transporte Escolar (50h): 18, 19, 25, 26/10 (sábados e 
domingos), das 7h40 às 18h.
Transporte Coletivo de Passageiros (50h): 18, 19, 25, 
26/10 e 1/11 (sábados e domingos), das 7h40 às 18h; de 24 
a 31/10 (segunda a sexta-feira), das 8h às 17h30. 
Atualização de Escolar (16h): 7 a 10/10 (segunda a quinta-
feira), das 8h às 11h40.
Atualização de Emergência (16h): 7 a 10/10 (segunda a 
quinta-feira), das 8h às 11h40.
Atualização Mopp (16h): 4 e 11/10 (sábado e domingo), 
das 8h às 16h20; dias 21 a 24/10 (terça a sexta), das 13h 
às 17h20; dias 25 e 26/10 (sábado e domingo), das 8h às 
16h20.
Atualização Transporte Coletivo de Passageiros (16h): 4 e 
11/10 (sábado e domingo), das 8h às 16h20; dias 23 e 24/10 
(quinta e sexta) das 8h às 16h20. 



5  

Na região de São José do Rio Preto, oficialmente, a 
representação do TRC começou com a criação da 
Associação Profissional das Empresas de Transporte 
de Cargas (Associcarp), em 29 de abril de 1988, tendo 
como presidente Libério Folchini.
A movimentação dos empresários em fortalecer o 
transporte de cargas foi intenso e na época se debatia 
a necessidade da implantação de um terminal de 
cargas regional. Foi em janeiro de 1990, com o apoio 
da FETCESP e do Sindicato de São Paulo (Setcesp), que 
os empresários fundaram o Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas de São José do Rio Preto e Região 
(Setcarp), sendo eleito presidente, o empresário Libério 
Folchini Junior.
Após a fundação do Sindicato com o registro de seus 
atos constitutivos passou-se a desenvolver trabalho para 
consolidar a entidade. Num primeiro momento as ações 
estiveram voltadas para captação de novos associados 
e divulgação da importância de um sindicato patronal 
para a busca de soluções aos problemas comuns das 
empresas do setor. A liderança dos presidentes do 
Setcarp foi determinante neste período de 24 anos para 
viabilizar e fortalecer a entidade. Os quatro presidentes 
tiveram gestões diferentes e bastante marcantes. 
Primeiramente, por vencer as dificuldades e viabilizar 
a entidade sindical em uma época difícil, sem recursos 
financeiros e com pouco apoio da classe empresarial. 
Depois na fase de consolidação, com ações importantes 
para promover a união do setor e expandir representação. 

Diretorias do Setcarp
O perfil de cada um dos presidentes, com fortes 
características de lideranças determinaram o sucesso 
da entidade que tem o reconhecimento das instituições 
públicas e privadas e que registra importante ações 
para o Sindicato, para a categoria e para a comunidade
Apesar de breve, de 1990 a 1991, a gestão do presidente 
Libério Folchini, foi marcada pela mudança de Associcarp 
para Setcarp, ou seja, de uma Associação para Sindicato 

com poderes legais de representação da categoria e 
de Relações Intersindicais. No período são observados 
os primeiros traços de crescimento efetivo e maior 
representatividade do setor.
A gestão de José Luis Appoloni Neto, de 1992 a 1998, 
foi em um momento difícil no campo das relações e 
negociações sindicais trabalhistas. Conseguiu-se 
normalizar os conflitos com o Sindicato dos Condutores. 
Uma gestão idealista, apoiou a expansão da FETCESP. 
Uma das maiores conquistas do mandato foi a instalação 
do Sest Senat em São José do Rio Preto, que exigiu 
empenho para obter da prefeitura terreno para instalar 
uma Unidade.
Durante os dois mandatos, de 2000 a 2005, do presidente 
Jair Nardo, o Setcarp esteve atuante. Criou Comissões 
internas e expandiu a participação dos associados nos 
estudos para a valorização do frete, com a Comissão 
da Carga Fracionada. Uma grande conquista foi a 
aquisição da sede própria do Setcarp. Também inovando, 
o Encontro de final de ano dos empresários do setor 
se expandiu com a participação dos fornecedores e 
parcerias com instituiu de caráter beneficente. 
A gestão do empresário Kagio Miura, em dois mandatos, 
de 2006 a 2014, destaca-se pela ousadia nas relações 
sindicais e trabalhistas e implantação de uma nova 
mentalidade de integração dos associados na entidade. 
Com isso dinamizou os trabalhos das comissões internas 
e inovou o tradicional Encontro Beneficente de Final 
de Ano. Passou a atuar diretamente com as entidades 
beneficiadas para saber das necessidades mais urgentes 
para doar os equipamentos e materiais para melhor 
eficiência das assistidas (caso do Asilo de Schimidt). 
Durante  11 anos do Encontro já foram beneficiados 
mais de 32 instituições e neste ano mais instituições 
serão comtempladas. Miura tem dedicação ao Sindicato, 
participa de todos os eventos promovidos pelo setor, em 
todos os níveis, do estadual ao nacional. 
Com informações dos assessores do Setcarp Antonio 
Nelson Caires e Rosa Barberato.

Setcarp registra 24 anos de trabalho e fortalece o TRC

FETCESP em Destaque | Representação

Arquivos

Sede do Setcarp, localizada no Centro da cidade de São José do Rio 
Preto

Apoio de empresários e lideranças do setor na realização do tradicional 
Encontro Beneficente dos Empresários do TRC

Nesta edição, FETCESP em Destaque traz um resumo da atuação das diretoras do Sindicato de São 
José do Rio Preto, o Setcarp.
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FETCESP em Destaque | Homenagem

O presidente da FETCSP, Flávio Benatti, destacou a 
importância da data. “Nesta oportunidade é importante 
lembrar que há mais de 25 anos o nosso saudoso amigo 
e companheiro Adalberto Panzan percorreu todo o 
estado de São Paulo, quando ainda era presidente do 
Setcesp (Sindicato de São Paulo), abrindo mão de bases 
territoriais do interior para a fundar novos sindicatos 
e possibilitar a criação de uma federação do TRC. A 
visão do grande empresário e líder que foi Adalberto, 
defendendo a expansão da representação do setor e a 
formação de novas lideranças, deu-nos uma entidade 
federativa forte no estado mais importante da federação”. 
Benatti, ainda destacou a atuação de cada um dos 
homenageados. “Os homenageados têm currículos bem 
conhecidos com folha dos serviços prestados ao TRC 
que os tornam merecedores da Medalha”, destacou.

Homenageados
Neste ano o Conselho de Representantes da FETCESP 
decidiu outorgar uma Medalha Comemorativa de 25 
anos da FETCESP a presidente da Fundação Museu do 
Transporte (FumTran) e diretora da Fetcesp, Elza Lúcia 
Vannucci Panzan. Conhecida e admirada por sua garra 
e determinação, Elza Lúcia não se deixa abater por 
obstáculos, que, aliás, são seus grandes motivadores. 
Empreendedora e destemida tem desenvolvido intenso 
trabalho para viabilizar a construção do Museu do 
Transporte em Campinas/SP. No meio empresarial Elza 
Lúcia se destaca como diretora da Transportadora 
Americana Ltda (TA) e da Anacirema Transportes Ltda, 
presidente da PPW Indústria Comércio Importação 
e Exportação Ltda e sócia cotista das empresas do 
Grupo TA.

Emoção no evento do Dia Nacional do Transporte 
Rodoviário de Cargas
Muita emoção no evento da FETCESP, em 19 de setembro, que marcou o Dia Nacional do Transporte 
Rodoviário de Cargas, com a realização da entrega da Medalha Mérito do TRC Paulista Adalberto Panzan 
e comemoração de 25 anos da federação paulista. 

Elza Lúcia Vannucci Panzan, homenageada com a Medalha Comemorativa de 25 anos da FETCESP, com os filhos Afonso Celso, Anacelia, Adalberto e José Alberto e 
o presidente da FETCESP, Flávio Benatti. 

D
ivulgação
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Categoria Político - O deputado Estadual Orlando 
Morando recebeu a Medalha na Categoria Político. Há 
20 anos na vida pública, Morando cumpre seu terceiro 
mandato como deputado estadual. É membro efetivo da 
Comissão de Transportes e Comunicações da Assembleia 
Legislativa, empresário do ramo varejista e vice-
presidente da Associação Paulista de Supermercados. 
O deputado tem forte ascendência como base eleitoral 
no ABC Paulista. Já obteve conquistas nas áreas dos 
transportes, infraestrutura, saúde, educação, segurança, 
política social, entre outras. 

Categoria Líder Sindical - O presidente do Sindicato 
das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e 
Região (Setcesp), Manoel Sousa Lima Júnior, recebeu 
a Medalha na Categoria Líder Sindical. Transportador 
experiente Lima contribui com o setor há mais de 30 
anos. Representou o transporte de produtos perigosos 
do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU). 
Exerceu diversos cargos nas entidades de classe do 
setor. Participou da formulação da lei do transporte de 
produtos perigosos e dedicou sua vida profissional para 
a atividade.

Categoria Empresário do TRC - A presidente da 
Transportes Arnosti, Adélia Sonni Stalhberg Arnosti, foi 
homenageada com a medalha na Categoria Empresário 
do TRC. Sua atuação empresarial em Araraquara 
começou em 1970, ao assumiu a empresa de transporte 
de derivados de petróleo, após morte de seu marido. Com 
o apoio de seus cinco filhos, enfrentou os desafios na 
gestão dos negócios. Conquistou respeito e notoriedade 
na administração das empresas. Iniciou novos negócios, 
dinamizou sua gestão, contribuindo para o setor de 
transportes. Hoje é chamada carinhosamente pelos filhos 
e colaboradores de “chefa”. 

Categoria Especial - A homenagem na Categoria Especial 
foi para a Comissão Nacional dos Jovens Empresários e 
Executivos do Transporte Rodoviário de Cargas, lançada 
em 2008, pela Associação Nacional do Transporte de 
Cargas e Logística (NTC&Logística). A iniciativa surgiu da 
experiência bem-sucedida da ComJovem do Sindicato de 
São Paulo (Setcesp). O grupo tem atingido seus objetivos 
de promover a integração e capacitação dos jovens 
empresários e executivos, despertando-os para futuras 
lideranças no setor de transporte de cargas e logística em 
âmbito nacional. Representaram a ComJovem Nacional a 
coordenadora, Ana Carolina Jarrouge, o ex-coordenador 
André Ferreira e o vice-coordenador da primeira gestão, 
Roberto Mira Júnior.

FETCESP em Destaque | Homenagem

Carla Morando com seu marido o deputado estadual Orlando Morando, 
homenageado na Categoria Político e Flávio Benatti

Manoel Sousa Lima Júnior, homenageado na Categoria Líder Sindical (centro) 
com Urubatan Helou, diretor da FETCESP e Flávio Benatti

Adélia Sonni Stalhberg Arnosti, homenageada na Categoria Empresário do TRC 
com seus filhos Luís, Natal e Elizabete e Flávio Benatti

Flávio Benatti e Urubatan Helou com os representantes da Comjovem Nacional, 
Ana Carolina Jarrouge, André Ferreira e Roberto Mira Júnior

D
ivulgação
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FETCESP em Destaque | Avanços/Evento

Alunos da Eceme com os palestrantes e presidentes de sindicatos no seminário de transportes.

Uma agenda rigorosa, com forte acompanhamento das 
fases burocráticas e de documentação em diferentes 
esferas governamentais, seguida de uma planejada busca 
de patrocinadores por parte da gestão do Museu Brasileiro 
do Transporte. O ano de 2014 tem sido bastante intenso 
para toda a equipe de profissionais envolvida neste projeto. 
Com a aprovação do Projeto do Museu junto ao Ministério 
da Cultura para captação de recursos nos moldes da Lei 
Rouanet, lei federal de incentivo à cultura, em julho de 
2013, a busca por patrocínio passou a ser um dos pontos 
principais na pauta dos coordenadores. A aprovação é um 
certificado da qualidade do Projeto do Museu e um aval 
aos patrocinadores interessados em alinhar sua marca 
ao projeto, utilizando parte de seu imposto de renda 
devido. Dessa forma, pessoas jurídicas podem destinar 
até 4% de seu IR devido à cultura; e pessoas físicas, 6%. 
O empenho tem sido recompensado. “Já conquistamos o 
apoio de grandes empresas, como Scania Latin America, 
Patrus Transportes Urgentes, Randon S.A. Implementos e 
Participações, Jost Brasil Sistemas Automotivos, Multieixo 
Implementos Rodoviários e PPW Brasil, mas continuamos 
na busca de novos parceiros", explica Elza Lúcia Panzan, 
presidente da Fundação Memória do Transporte (FuMTran) 
e gestora do projeto do Museu Brasileiro do Transporte.    
O trabalho de captação de recursos evolui ainda mais 
desde agosto deste ano, quando foi registrada proposta 
junto à Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo. 
Com isso, agora o Museu aguarda a aprovação da 
proposta do projeto nos moldes do Proac ICMS. Quando 

acontecer, o Museu poderá também captar recursos de 
empresas patrocinadoras com disponibilidade de ICMS, 
já cadastradas na Secretaria da Fazenda (Sefaz), via 
renúncia fiscal.

Outros avanços
O cronograma de execução do projeto tem sido cumprido. 
Desde sua aprovação, além das providências para 
obtenção de todos os alvarás e licenças necessários, 
foram desenvolvidos sob a supervisão do escritório de 
arquitetura Athié|Wohnrath todos os estudos preliminares e 
pré-projetos necessários à obra, tais como: luminotécnico, 
acústico, sistema de ar condicionado, elétrico, paisagismo, 
levantamento e sondagem de solos, irrigação e estudo 
de viabilidade técnica, entre outros.
Em junho, o Museu Brasileiro do Transporte também teve 
sua via de acesso prevista no Plano da Rota das Bandeiras, 
com parecer positivo acerca da diretriz de construção da 
marginal de acesso para o Museu pela Rodovia D. Pedro 
I, em Campinas (SP).  O projeto já conta com a Certidão 
de Viabilidade Técnica emitida pelo Grupo de Análise 
de Projetos Específicos, da Prefeitura de Campinas, que 
atesta que é viável a execução de um projeto desse 
porte no terreno indicado. "Temos agora o deferimento 
do Comando da Aeronáutica para implantação do Museu, 
outra documentação exigida para nosso projeto. E assim, 
a cada momento, cumprimos mais uma etapa rumo à 
construção de um sonho”, comemora Elza Lúcia Panzan.

Com o objetivo de apresentar um perfil da infraestrutura de 
transporte no Brasil, a FETCESP recebeu os estagiários da 
Turma do Curso de Política, Estratégia e Alta Administração 
do Exército (CPEAEx), da Escola de Comando e Estado-
Maior do Exército Brasileiro (Eceme), no último dia 19 
de agosto. O encontro integrou a programação de 
viagens de estudos do CPEAEx que visa o intercâmbio 
de conhecimentos dos oficiais com autoridades civis 
e militares. A comitiva estava formada por 40 oficiais, 

todos coronéis. Este é o décimo segundo ano que a 
FETCESP recebe os alunos da Eceme. O vice-presidente 
da FETCESP, Francisco Pelucio, destacou a importância do 
encontro que apresenta os problemas e expectativas da 
infraestrutura de transportes no Brasil. A coordenadora de 
Desenvolvimento do Transporte da Confederação Nacional 
do Transporte (CNT), Aline Lang, falou sobre os modais 
ferroviário e rodoviário. O assessor da FETCESP, Paulo 
Roberto de Souza, fez palestra sobre o roubo de cargas. 

Novas conquistas para o Museu Brasileiro do Transporte

FETCESP recebe alunos da Escola do Exército para 
seminário sobre transporte
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Autoridades do setor e do judiciário de Campinas na abertura do Seminário

Empresários, executivos e advogados do setor e integrantes do judiciário trabalhista no Seminário do Sindicamp

FETCESP em Destaque | Meio ambiente

O VII Seminário sobre Relações Trabalhistas no 
Transporte Rodoviário de Cargas, realizado no último dia 
22 de agosto, atingiu seus objetivos e repetiu o sucesso 
das edições anteriores. O evento reuniu empresários, 
executivos e advogados do setor e integrantes do 
judiciário trabalhista. Neste ano estiveram em debate 
a lei do motorista (Lei 12.619/2012) e os limites da 
negociação coletiva, como a jornada, intervalos, 
descanso semanal remunerado em viagem e tempo 
de espera. 
O evento foi organizado pelo Sindicato das Empresas 
de Transportes de Cargas de Campinas e Região 
(Sindicamp) e pela FETCESP, com o apoio do Serviço 
Social do Transporte (Sest) e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte (Senat), do Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT) da 15ª Região e da Escola 
Judicial (Ejud) do TRT - 15.
O presidente do TRT da 15ª Região, desembargador 
Flávio Allegretti de Campos Cooper, elogiou a 
organização do seminário que, neste ano, contou com 
a participação de representantes dos empregados, 
empregadores, Ministério Público do Trabalho e da 

Magistratura. Na avaliação de Cooper, todos contribuem 
com as discussões, para avançar ainda mais sobre 
alguns aspectos controvertidos da Lei 12.619/2012.
O vice-presidente da Fetcesp, Carlos Panzan, 
destacou a importância do evento realizado há sete 
anos com o objetivo de apresentar ao poder judiciário 
as particularidades do setor. Também destacaram a 
importância do evento o presidente do Sindicamp, 
José Alberto Panzan; o diretor da Ejud, desembargador 
Samuel Hugo Lima; e o presidente da Federação dos 
Trabalhadores em Transporte Rodoviários do Estado 
de São Paulo (FTTRESP), Valdir de Souza Pestana. 
O diretor da Escola Judicial, desembargador Samuel 
Hugo Lima, afirmou que "um dos grandes temas da 
Justiça do Trabalho é saber até que ponto pode chegar 
a negociação coletiva".
Estiveram presentes ainda ao evento o desembargador 
Lorival Ferreira dos Santos, que coordenou três dos 
quatro painéis do Seminário, a vice-diretora da Ejud, 
desembargadora Tereza Aparecida Asta Gemignani, 
expositora do quarto painel, o desembargador Hélcio 
Dantas Lobo Junior e a juíza Dora Rossi Góes Sanches.

Sindicamp realiza Seminário sobre Relações 
Trabalhistas no TRC
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As turmas de Jovens Aprendizes em Mecânica do Sest 
Senat Vila Jaguara visitaram, em julho, a fábrica da 
Volkswagen, na Rodovia Anchieta, 25,5 km, em São 
Bernardo do Campo/SP. A Volkswagen disponibilizou 
uma visita monitorada, com a participação dos aprendizes 
em um trabalho de envolvimento com o objetivo de 
demonstrar como as montadoras no Brasil atuam e seus 
procedimentos de trabalho. Orientados pelos instrutores 
Pedro Manoel de Oliveira e Bruno Lopes Lobo, os alunos 
conheceram a rotina de produção no mercado brasileiro 
e os processos produtivos da montadoras de veículos. 
Também receberam informações sobre as políticas de 
trabalho e de metodologia de mercado e dos conceitos de 
responsabilidade social e sustentabilidade da montadora. 
Inicialmente foi realizada uma integração enfatizando 

a história da fábrica, seus indicadores de resultados e 
sua diversidade em serviços e parcerias no mercado 
mundial. A visita à fábrica começou pela estamparia, o 
que possibilitou a visualização dos cortes das placas de 
acordo com o tipo de veículo. Em outro pavilhão, todos 
conheceram os procedimento de montagem da carroceria 
e seu controle de produção. No setor de controle de 
qualidade, foram observados os procedimentos para 
identificar possíveis avarias nos veículos, de forma 
antecipada, aplicando o just in time. “O ambiente 
proporcionou uma vivência proveitosa aos alunos que 
comentaram e participaram das atividades. Os novos 
conhecimentos enriquecem o conteúdo do programa 
para o desenvolvimento profissional dos aprendizes”, 
avalia a diretora da Unidade Francisca Oliveira Biagioni.  

Jovens aprendizes visitam a fábrica da Volkswagen

Atende – Van (8h): Consultar. 
Curso Especializado para Motofrete (30h): dias 4, 11 e 
18/10 (noturno).
Formação de Condutores de Cargas Indivisíveis (50h): 20, 
27, 28/9 e 4,11 e 25/10. 
Formação de Condutores de Veículo de Produtos Perigosos 
- Mopp (50h): dias 9, 10, 13, 14, 15 e 16/10 (semanal).
Formação de Condutores de Veículo de Produtos Perigosos 
- Mopp (50h): dias 18, 19, 25/10 e 1, 8, 9/11 (fim de semana).
Formação de Condutores de Veículo de Produtos Perigosos 
- Mopp (50h): dias 18,19,25/10 e 01,08,09/11 (fim de semana).
Formação de Condutores de Veículo de Produtos Perigosos 
- Mopp (50h): dias 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 23/10 
(noturno).
Formação de Condutores de Veículo de Transporte de 

Escolares (50h): 25/10 e 1, 8, 9, 22 e 23/11.
Formação de Condutores de Veículos de Passageiros (50h): 
de 20 a 30/10 e de 3 a 6/11 (noturno).
Formação de Condutores de Veículos de Passageiros (50h): 
dia 1, 2, 3, 6, 7, 8/10 (semanal).
Formação para Operador de Empilhadeira (24h): dias 4, 
18 e 19/10.
Reciclagem de Condutores de Veículo de Produtos 
Perigosos - Mopp (16h): de 13 a 16/10.
Reciclagem de Condutores de Veículo de Emergência 
(16h): Consultar.
Reciclagem de Condutores de Veículo de Transporte de 
Passageiros (16h): dias 6, 7, 8 e 9/10.

Programação de cursos - Setembro 2014

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

FETCESP em Destaque | SEST SENAT
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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

Jovens aprendizes na fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo/SP
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