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Em Campina Grande, 1.700 motoristas passam pelos cursos de capacitação e
atualização oferecidos pelo Sest/Senat. O serviço atende à categoria há 12 anos

Sitrans capacita motoristas
Com o objetivo de aperfeiçoar os condutores e habilitá-los a uma melhor operação de
suas atividades, os motoristas de
transporte coletivo em Campina
Grande passam por cursos de
capacitação e atualização oferecidos pelo Serviço Social do
Transporte e Serviço Nacional
de Aprendizagem do Transporte
(Sest/Senat), em Campina Gran-

de. Anualmente, as empresas
de transportes coletivos encaminham seus funcionários para
se capacitarem e obterem uma
atualização profissional.
Segundo o presidente do
Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros de
Campina Grande (Sitrans), Anchieta Bernardino, há 12 anos o
Sest/Senat foi criado para aten-

der a toda a categoria que atua
na área de transporte. Anteriormente, os cursos eram realizados em parceria com o Serviço
Social da Indústria (Sesi) e o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai).
Atualmente, segundo informações de Anchieta, Campina
Grande conta com uma frota
de 200 ônibus circulando e 20

transportes na reserva. Para
isso, sete empresas atuam na
cidade como concessionárias,
sob a supervisão do Sitrans. E
com um total de 1.700 motoristas, trabalhando sete horas e 20
minutos diariamente, as empresas de ônibus encaminham seus
funcionários para participarem
de cursos de capacitação e atualização promovidos pelo Sest/

Senat.
“Além de ser uma obrigatoriedade, todas as empresas
têm que cumprir e treinar os
seus funcionários para oferecer
um melhor serviço. Não se faz
transporte sem treinamento.
Motorista de ônibus precisa de
um treinamento específico, já
que possui relação direta com os
passageiros”, ressaltou Anchieta.

Curso ensina a lidar com usuários

Edmilson da Cruz, condutor de ônibus há 15 anos, diz que
acha válidos os cursos porque eles atualizam o profissional

Para exercer qualquer atividade remunerada, o condutor precisa fazer um curso de
capacitação estabelecido pela
legislação de trânsito. Em Campina Grande, o Sest/Senat, que
se localiza na Avenida Francisco Lopes de Almeida, 2.000, no
Serrotão, é o órgão que capacita os motoristas com programação anual de cursos.
Segundo o diretor do Sest/
Senat, Marcelo Barros, o curso
especializado para condutores
de veículos de transporte coletivo de passageiros custa R$
130,00 e tem uma carga horária
de 50 horas, tendo um prazo de
validade por cinco anos. Após
esse período, o condutor precisa passar por outro curso, o

Serviço investe na
qualidade de vida
Na área social, o Sest/Senat
é responsável por gerenciar, desenvolver e apoiar programas
que prezam pelo bem-estar
do trabalhador em áreas como
saúde, cultura, lazer e segurança
no trabalho. Na área educacional, o foco se volta a programas
de aprendizagem, que incluem
preparação, treinamento, aperfeiçoamento e formação profissional.
O diretor do Sest/Senat,
Marcelo Barros, lembrou que o
órgão cuida da qualificação dos
trabalhadores em transporte e

seus familiares sem se esquecer
de cuidar também da parte social, contribuindo, dessa forma,
para a melhoria da qualidade de
vida. “Ofertamos atendimento
odontológico, fisioterapeuta,
psicólogo e nutricionista. O
esporte também está presente
através das escolinhas de natação, hidroginástica, futebol, vôlei e handebol”, enfatizou.
A área de lazer do Sest/Senat é aberta aos domingos, e
o acesso é gratuito para todos
os trabalhadores que atuam no
setor de transporte.

Saiba Mais
Sest/Senat Campina Grande
Endereço:
Avenida Francisco Lopes de Almeida, 2.000, Serrotão.
Contatos:
Saúde: (83) 2101-3400 / Cursos: (83) 2101-3410
Atendimento:
8h às 12h e 13h às 17h
Palestras ofertadas este ano :
* Cuidados para o motofretista
* Empreendedorismo no setor do transporte
* Manutenção preventiva e gestão de pneus
* Novas tecnologias para o setor do transporte
* Atendimento ao turista

Diretor do Sest/Senat, Marcelo
Barros lembra que o serviço
cuida da capacitação e da
atualização do motorista, sem
deixar de lado os investimentos
na parte social da categoria

de atualização, que possui 16
horas/aula.
O curso inicial, segundo
Marcelo, trata não só da legislação de trânsito, como também
de relacionamento interpessoal, já que os motoristas de ônibus lidam com vários tipos de
público diariamente. “Eles também se capacitam sobre direção defensiva, já que o condutor utiliza o veículo dentro de
um contexto maior, o trânsito,
que não é formado só por automóveis e outros veículos, mas
com pedestres. Além de receberem informações sobre meio
ambiente e como proceder em
uma situação de acidente, por
isso é importante aprender
sobre os primeiros-socorros”,

ressaltou.
Já o curso de atualização,
direcionado para aqueles que
já passaram pelo de capacitação e precisam apenas rever o
assunto, é feito em 16 horas/
aula e procura reforçar alguns
conceitos primordiais para
quem trabalha com o transporte coletivo de passageiros.
O motorista Edmilson da
Cruz Silva, 46 anos, trabalha
como condutor de ônibus há
15 anos e está passando pelo
curso de atualização. “Acho
bastante válido esse tipo de
curso, pois podemos nos atualizar sobre as leis de trânsito
para evitar qualquer tipo de
incidente no trânsito”, afirmou.
Essa já é a terceira vez que Ed-

milson passa por um curso de
capacitação.
TREINAMENTO
Além do curso para condutores de transporte coletivo
de passageiros, o Sest/Senat
também oferece capacitação
para quem atua com transporte escolar, de emergência
e de cargas. Segundo Marcelo
Barros, os cursos de capacitação são importantes porque
o condutor lida com público
e responsabilidade diferentes.
Os dependentes (filhos, esposas, esposos) do trabalhador
em transporte também podem
participar de cursos em outras
áreas, por meio do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec).

