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Empresas de
ônibus na luta
para despoluir
A unidade do Serviço Social
do Transporte e Serviço Nacional
de Aprendizagem do Transporte
(Sest Senat), de Campina Grande,
recebeu na segunda-feira passada
a equipe do Programa Despoluir,
da Federação das Empresas de
Transporte de Passageiros do
Nordeste (Fetronor), para apresentar o Programa Ambiental do
Transporte. Na ocasião foram realizadas vistorias em quatro ônibus
urbanos, para demonstrar como
é feita a aferição de emissão de
poluentes. O objetivo é estimular
entre as empresas a redução da
poluição e do consumo de combustível.
Ainda durante o evento, foi
apresentado o Prêmio Transportar
de Responsabilidade Ambiental.
Segundo o presidente da Fetronor, Eudo Larangeiras, a iniciativa
pretende premiar o compromisso
na redução dos gases poluentes.
“Este prêmio serve para estimu-

Os condutores
reconhecem que
a ação contra
a poluição
beneficia quem
dirige ônibus

lar esta boa competição entre as
empresas de transporte. Premiaremos com placas e eletrodomésticos para o chefe da oficina
de cada empresa, aquelas que
mantiverem os melhores índices
de emissão de poluentes”, completou.
Com a ação, o Sest Senat evidencia a responsabilidade das
empresas de transporte com o
meio ambiente. O superintendente de Trânsito e Transportes
Públicos (STTP) de Campina, engenheiro José Marques Filho, parabenizou a iniciativa. “A qualidade do ar diz respeito a todos. Nós
estamos tendo a oportunidade
de ver o trabalho sério que está
sendo feito pelo Sest Senat para
aferição de emissão de poluentes
nos ônibus, o que significa mais
qualidade de vida para o povo de
Campina Grande, qualidade de
vida para todos”, pontuou.
De acordo com o diretor do
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Sitrans)
de Campina Grande, Anchieta
Bernardino, os ônibus do município são vitoriados a cada 90
ou 180 dias. “Há a preocupação
permanente de manter toda a
frota, atualmente formada por
220 coletivos, dentro das normas
estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) para a emissão de poluentes”,
destacou.
A Paraíba se destaca no índice
positivo de emissão. Somente no
primeiro semestre de 2014 foram

realizadas 2.224 aferições, com
87,6% de aprovação. Em João
Pessoa foram feitos 1.872 testes,
com 85,4% de aprovação. Já em
Campina Grande no mesmo período, o índice foi de 91,6% em 354
veículos aferidos. No ano passado,
foram realizadas 1.693 vistorias e a
média do Estado foi de 89,4% de
aprovação. Novamente Campina ficou em primeiro lugar, com
89,2%, seguida da capital, com
82,9%.
A importância da medida foi
reconhecida até pelos condutores,
a exemplo do motorista Esdras
Cardoso. “Essa ação é muito importante porque beneficia quem
dirige, os passageiros e toda comunidade, a qualidade do ar melhora muito”, disse.

Saiba Mais
O Programa Ambiental do Transporte Despoluir foi lançado em
julho de 2007 pela Confederação Nacional do Transporte (CNT)
e Sest Senat atuando em parceria na área base da Fetronor, nos
estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.
No trabalho, os técnicos do Despoluir verificam, com base
em normas do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente/
resolução 16/1995), se a opacidade da fumaça emitida está de
acordo com padrões estabelecidos. Na prática, os motores dos
veículos são analisados por um equipamento conectado a um
computador, que gera automaticamente os resultados sobre os
níveis de emissão de fumaça.
Nas situações em que os resultados ultrapassem os limites da
legislação, a empresa é notificada sobre os veículos reprovados
e a análise é repetida após 60 dias. Em caso positivo, é emitido o
selo do Despoluir, que atesta a regularidade.

Ônibus urbanos foram vistoriados em Campina Grande.
Programa estimula empresas na luta para reduzir a poluição
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Condutores fazem cursos
e ganham em qualidade
Conforme explicou o diretor do Sest Senat em Campina Grande, Marcelo Barros, a
instituição tem por objetivo
promover ações de qualificação dos trabalhadores do
setor de transporte e aqueles
que buscam ingressar no segmento. Somente este ano, 300
condutores foram treinados na
unidade no curso de Capacitação de Condutor de Transporte
Coletivo de Passageiros, 200 no
de Capacitação de Condutor de
Transporte Escolar e 150 no de
Capacitação de Condutor de
Transporte de Cargas. “Desen-

volvemos treinamentos voltados para as diversas funções e
áreas (operacional, manutenção e administrativa/gerencial) existentes nas empresas
de transporte coletivo de passageiros e de cargas. Portanto,
nosso rol de cursos é extenso”,
enfatizou.
Os de capacitação destacam-se entre os cursos, como
as três modalidades já citadas e
os de Transporte de Emergência; Taxista; Motofretista; Mototaxista; Instrutor de Trânsito;
Diretor de Ensino de Autoescola; Diretor Geral de Autoescola;
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Direção Defensiva; Formação de
Novos Motoristas; Conferente e
Arrumador de Cargas; Auxiliar
de Operações Logísticas; Operador de Empilhadeira; Operador
de Retroescavadeira e Operador
de Munck.
Marcelo também frisou o
papel social do Sest Senat. “Através das diversas ações de saúde,
esporte, lazer, cultura e de treinamento, proporcionamos aos
trabalhadores do transporte e
seus familiares uma maior qualidade de vida, bem como o desenvolvimento profissional dos
mesmos", destacou.

Comunidade tem acesso
a serviços do Sest Senat
Os serviços oferecidos pelo
Sest Senat se estendem a toda
comunidade. Somente na área
de saúde são realizados, em média, mais de 800 atendimentos
por mês, com consultas em
odontologia, fisioterapia, psicologia e nutrição.
“Na área de esportes, temos
hidroginástica e natação, com
229 alunos matriculados e fu-

tebol, além de trabalharmos
vários temas em palestras e oficinas de arte e cursos diversos
como culinária e artesanato. Temos ainda o Projeto Vozes, que
oferece aulas de técnica vocal.
Além disso, estamos sempre
presentes nos bairros, através
das lideranças, dos clubes de
mães, e outras entidades”, in-

formou a coordenadora de Promoção Social, Vanda de Souza.
Ela explicou que, para ter
acesso aos serviços, o primeiro
passo é fazer o cadastramento,
diretamente na unidade, localizada na Avenida Francisco Lopes Almeida, 2.000, bairro Três
Irmãs, levando RG, CPF e comprovante de residência.
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O Sest Senat
marca presença
nos bairros
através das
lideranças e
clubes de mães

O Sest Senat oferece serviços à comunidade na área de saúde
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Programa Ambiental do Transporte é apresentado em CG

Vagas ofertadas para o Pronatec
permitem retorno aos empregos
O Sest Senat também oferta vagas para
cursos do Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), que é
gratuito. Entre 2013 e 2014 – até o momento
– foram formados 1.385 alunos. Segundo o
diretor Marcelo Barros, os cursos são definidos por entidades públicas conforme a demanda identificada pelas mesmas, como é o
caso do Ministério de Desenvolvimento Humano, através dos Centros de Referência da
Assistência Social (CRAS).
O projeto tem contribuído para melhorar
a vida de muita gente, garantindo maiores
chances de ingresso no mercado de trabalho,

como comentou um dos professores do programa, Stenio Barbosa. “Eles saem daqui com
uma perspectiva melhor de entrar no mercado
graças ao que aprendem de acordo com o curso
escolhido. A probabilidade é realmente muito
grande. As empresas procuram o Sest Senat
e nós disponibilizamos os contatos daqueles
alunos que se destacam nos cursos”, falou.
Para a assistente social Isabel Christina
Barros, desempregada há três anos, o curso
de auxiliar administrativo deve ajudá-la num
novo emprego. “Estou tendo a oportunidade
de estar em sala de aula e obter conhecimentos
que me ajudarão a conseguir uma vaga”.

