
Categoria 
Embarcador/ Transportador

Tema
Avanços nas ações integradas realizadas 

em parceria entre embarcadores e transportadoras





Introdução 
Ação: INCLUSÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA  DO PROGRAMA NA 
MÃO CERTA NO CURSO DA ESATRAN/COOPERCARGO

Período ou datas: PRIMEIRO  E SEGUNDO SEMESTRE/2013
Responsável pela ação: COOPERCARGO/SETRACAJO

• E-mail: maria_clarete@yahoo.com.br e 
thomaz_grabowski@coopercargo.com.br 

• Telefone de contato: 47-2105-1832

Público alvo: Cooperados, motoristas, colaboradores  e familiares

Número de pessoas beneficiadas:  75  pessoas com Certificação Profissional 
Homologada pela ESATRAN (Cooperados e ou Motoristas com Habilitação “E”). 



Objetivo
“ Avanços nas ações integradas realizadas em parceria entre embarcadores e transportadoras"

Aprimorar o conhecimento e qualificar cooperados e/ou motoristas
profissionais de transportes de cargas, visando propiciar a compreensão e o
enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas
Rodovias Brasileiras integrada a uma prática pedagógica inovadora para
melhorar a relação cliente e prestador de serviços, na conscientização do
profissional e do seu lugar na sociedade, na sua atividade, na família e na
cadeia do transporte de cargas.



Ações realizadas

Curso realizado na empresa Coopercargo

Obs: Curso realizado na empresa Coopercargo.

Conteúdo Programático

Carga 

Horária

Relacionamento Interpessoal X Motivação no trabalho X Ética e Postura 

Profissional X  Exploração Sexual da Criança e do Adolescente
5

Saúde do Motorista 3

Direção Defensiva 4

Legislação de Trânsito X Responsabilidade Civil e Penal 6

Legislação do Transportes de Cargas x Seguros 2

Cooperativa X Cooperativismo X Meio Ambiente 4

Conceitos de Mecânica (inspeção diária) 4

Direção Econômica (resistências, técnicas de operações e consumo de 

combustível)

4

Prática de Direção 8

Total 40



Resultados alcançados

11 a 15/03- 11 participantes
08 a 12/04– 12 participantes
22 a 26/04- 5 participantes
10 a 14/06- 10 participantes
08 a 12/07- 6 participantes

Total: 44 participantes



Dicas importantes

Diante de todas as informações constatadas nos dados que obtivemos
ficou explicita a necessidade de sermos objetivos na Coopercargo no
projeto que desenvolvessem assuntos relacionados à exploração sexual
da criança e do adolescente nas rodovias brasileiras, saúde, drogas e
álcool, segurança, meio ambiente, ética, cidadania, pluralidade cultural,
trabalho e consumo.

De acordo com esses dados pudemos observar que são muitas as
dúvidas e curiosidades sobre os assuntos. Em muitos casos essas
dúvidas e curiosidades atrapalham a interação social, cognitiva,
biológica, espiritual e afetiva da pessoa.



Conclusão

Buscamos intervir de maneira significativa e globalizada. A etapa de
intervenção possibilitou-nos atender as dificuldades encontradas para
discutir o tema da exploração sexual da criança e do adolescente nas
rodovias brasileiras e seus temas transversais, oferecendo condições de
melhorias no processo educativo e na produção de conhecimentos.



Anexo – Outras Informações
• Convite do cliente Whirpool para assinatura do Pacto Empresarial
• Adesão ao Pacto Empresarial do Programa Na Mão Certa
• Marco zero na organização da Cooperativa
• Workshop Região Sul - Matriz (Curitiba/PR) – Ponto Focal/Multiplicador: Maria Clarete

Heidemann Pecher e Multiplicadores: Gilmar Divino Ferreira e Thomaz Grabowski
• Workshop Região Nordeste - Filial (Recife/PE) – Gestor/Multiplicador: Luiz Wilson de Souza
• Assembleia Ordinária em março de 2012 comunicando e sendo avalizados pelos cooperados

a inserção do projeto e das iniciativas do plano de ação
• Integração: Palestras sobre Cooperativismo para os colaboradores e Coopersocial;
• Meio Ambiente: Reciclagem
• Segurança: Palestras de Prevenção de Acidentes nas Estradas

Melhorias Avenida de acesso a Coopercargo visando segurança
Cumprimento da normas Regulamentadoras de Segurança e Prevenção da

Segurança do Trabalho (NR 5 ) - Implantação da CIPA
• Saúde: Palestras de Combate a Dengue, Vacinação H1N1, Atendimento Médico

disponibilizado a comunidade dentro da Cooperativa (Medicina Alternativa)
• Pluralidade Cultural: Dia do Caminhoneiro 19/08/2012
• Legislação: Cumprimento da lei (10097) contratação Jovem Aprendiz

Cumprimento da lei (8213) contratação Pessoas com Deficiências / CIOT
Palestra sobre a nova legislação trabalhista para os cooperados e os motoristas (Lei

12619).



Anexo - Curso



Anexo - Evento


