
A Transportadora Mosca recebeu, nos dias 
24 e 25 de maio, na sede em Campinas, um 
grupo com cerca de 40 pessoas portadoras 
de deficiência que fazem parte do Programa 
de Formação de Trabalho da Sorri Campinas.
 A entidade promove ações para inclusão 
do deficiente no mercado de trabalho. O
programa tem o apoio da Secretaria 
Municipal de Educação e pretende atender 
80 pessoas neste ano. A visita faz parte do 
segundo módulo do programa que tem, como
 tema, Emprego e Empregabilidade. Os
alunos observaram como funciona uma
 empresa, as responsabilidades dos
 funcionários e as  funções que cada um 
pode exercer dentro das suas limitações. 
Até o final do ano, o programa atenderá
 cerca de 80 pessoas, de 16 a 35 anos, 
portadoras de qualquer tipo de deficiência. 
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Uma das turmas de 
integrantes do 
Programa de 
Formação 
Profissional da Sorri 
Campinas que 
visitou a 
Transportadora 
Mosca em Campinas

Matriz Campinas
Rua Oswaldo Oscar Barthelson, 713 
Jd. Londres
Cep : 13060-080 - Campinas - SP
Telefax : (19) 3227.8077

Filial Bauru
Rua Waldemar Pereira da Silveira, 3-20
Distrito Industrial
Cep : 17034-310 - Bauru - SP
Telefax : (14) 230-5795

Filial Ribeirão Preto
Rua Uruguai,  2.003
Pq. Industrial Coronel Quito Junqueira
Cep : 14075-030 - Ribeirão Preto - SP
Telefax: (16) 626-4192

Filial São Paulo
Rua dos Náuticos, 88 
Vila Guilherme
Cep : 02066-040 - São Paulo - SP
Telefax : (11) 6909-1433

O motorista  Mauro Costa bateu um recorde dentro da 
empresa ao rodar cerca de 210 mil km com os mesmos 
pneus de tração. Os pneus Michelin 295/80 R 22,5 
foram colocados em julho de 1.999 no cavalo Scania R 
113 H 360 e foram retirados em maio de 2.001. Segundo 
o responsável pelo setor de  manutenção da empresa, Sidnei 
Luiz, o bom rendimento dos pneus depende 
principalmente do motorista. "O gerenciamento dos 
pneus, a manutenção e a qualidade são ítens muito 
importantes para o bom rendimento, mas os maiores 
méritos são do motorista". Mauro percorre com o 
Scania uma média de 10 mil km por mês com cerca de 21
toneladas de carga pelas rodovias Bandeirantes, 
Anhanguera, D. Pedro I e Via Dutra.
Através do sistema de gerenciamento de pneus, a 
Transportadora Mosca  considera,  como meta, a marca 
de 150 mil km com o mesmo pneu sem precisar de 
recapagem. "Um excelente resultado para a empresa é 
alcançarmos a marca de 150 mil km rodados em 
condições perfeitas de manutenção", explica Sidnei. 
Mauro Costa é funcionário da Transportadora Mosca há 
30 anos e comenta que esse desempenho depende do 
cuidado do motorista ao dirigir o veículo. "O motorista 
tem que evitar encostar em guias e dar freadas 
bruscas.”, completa Mauro.
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