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O setor de transporte rodoviário de cargas é chamado de termô-
metro da economia, sendo o elo de abastecimento e distribuição 
das cadeias produtivas.

No ano de 2019, trabalhamos para colocar a “casa em ordem”. A 
aprovação de medidas como a reforma da Previdência e a cha-
mada Lei da Liberdade Econômica são pilares importantes de 
um novo ambiente de negócios que já favoreceram um cresci-
mento econômico lento, e anuncia um crescimento consistente 
a partir de 2020.

Se o mundo continua enviando sinais de desaceleração, com uma 
recessão sendo evitada por meio de nova rodada de benesses 
dos bancos centrais de países desenvolvidos, no Brasil há sinais 
de aceleração – como a produção e venda de veículos do último 
trimestre e o crescimento do varejo.

No setor financeiro, a menor taxa de juros real da história co-
meça a chegar mais próxima dos consumidores. Sinal evidente 
deve ser ressaltado com os bancos privados entrando forte-
mente no financiamento agrícola, antes quase monopólio dos 
bancos públicos.

As taxas de juros elevadas parecem ter sido sepultadas, com a 
perspectiva de uma taxa de juros neutra de longo prazo. Dessa 
forma, obtivemos um crescimento pouco mais forte do Produto 
Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre do ano e a perspectiva de 
um momento melhor para a economia em 2020.

Com esse cenário favorável, temos bons motivos para acreditar que 
2020 será um ano melhor para o transporte rodoviário de cargas.

EDITORIAL

ESPERANÇAS 
RENOVADAS PARA 2020

Expediente

PRORROGADO O CIOT PARA TODOS

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) alterou, no dia 31 
de janeiro, o art. 25 da Resolução nº 5.862, de 17 de dezembro de 2019, 
que regulamenta o Código Identificador da Operação de Transporte 
(CIOT) e os meios de pagamentos do valor do frete referentes à pres-
tação de serviços de transporte rodoviário remunerado de cargas.
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Com a alteração, foi estendido para 60 dias o prazo para as Instituições 
de Pagamento Eletrônico de Frete (IPFEs) adequarem seus sistemas 
para atender às novas regras do CIOT para Todos, a partir de 16 de 
janeiro. Dessa forma os efeitos práticos para cadastramento da opera-
ção de transporte e a geração do CIOT se darão a partir de 16 de março. 
Até lá, continua valendo a exigência da emissão do CIOT para as con-
tratações em que houver a participação do TAC ou da ETC Equiparada.

Assim, dou boas-vindas a você, transportador e agradeço pela 
confiança em mais um ano. Continuaremos nosso trabalho de 
fortalecer o setor de transporte, na defesa dos interesses legí-
timos dos transportadores junto às diversas esferas de poder.

Acompanhe nosso trabalho e nossas novidades pelos nossos 
canais nas redes sociais, nosso site e pelo Minas Transportes. 
Nesta edição, o destaque é a participação do Setcemg e da  
Fetcemg em diversos fóruns coordenados pelo Governo e enti-
dades nas esferas municipal, estadual e federal com o desafio 
de estabelecer um diálogo construtivo com o governo e com as 
demais organizações da sociedade civil para formular e acom-
panhar políticas públicas que promovam o desenvolvimento 
sustentável e a inovação no transporte. Uma representatividade 
importante conquistada ao logo de anos de atuação

Além desse tema, você fica sabendo das das atualizações tra-
zidas durante o CONET e a defasagem de frete, assuntos do 
departamento juridicoambiental e a novidade do setor, o Cartão 
Benefício, apresentado na última edição do Café com Palestra.

Gladstone Lobato 
Presidente do Setcemg



O setor de transporte de cargas e de lo-
gística tem enfrentado, ao longo dos úl-
timos anos, uma revolução jamais vista: 
transformação digital, novas expectativas 
dos clientes e novos modelos de negócios. 

Um fato é que essa disrupção não deve 
acabar tão cedo e estar atualizado em re-
lação a essas mudanças, acompanhando 
as tendências do mercado, pode ser um 
diferencial competitivo para as empresas.

Afinal, o que o futuro ainda reserva para 
o setor? Como os modelos de negócios 
poderão mudar? Quais são as oportuni-
dades que virão?

O Minas Transportes listou pontos fun-
damentais de atenção que é preciso ter 
por parte das empresas. Aspectos que, 
se tiverem a devida atenção, poderão 
assegurar mais eficiência e qualidade 
aos seus serviços e, porque não, novos 
mercados. Confira!

 

TECNOLOGIA
As empresas precisam iniciar e avançar 
o processo de transformação digital e 
conectividade. No setor de transporte 
e logística, quando aliada a outros sis-
temas e conceitos como Big Data e a 
“Internet das Coisas” (IoT), a tecnologia 
oferece muitas oportunidades de aper-
feiçoamento de técnicas e execução de 
tarefas que estão diretamente ligadas à 
produtividade. “O novo perfil de cliente 
quer ter informações o tempo todo, em 
tempo real, sobre a carga. A partir des-
ses dados, passados de ponta a ponta, 
ele poderá se planejar e dar sequência à 
gestão da cadeia de forma mais integra-
da, dos fornecedores aos clientes. Com 
isso, a cadeia de abastecimento se torna-
rá mais eficiente, ágil, flexível, detalhada 
e precisa”, conta o diretor da Sete Lagos 
Transportes, José Roberto da Silva.

Para o consultor técnico do Setcemg e da 
Fetcemg, Luciano Medrado, a tecnologia 
dentro das empresas ainda tem muito a 

avançar. “A verdade é que é preciso inten-
sificar o uso da tecnologia no transporte, 
que ainda é baixo”, aponta. “As empresas 
precisam dar o tratamento adequado às 
informações e dados que elas têm em 
mãos. Vejo que muitas empresas inves-
tem em tecnologia mas não sabem usar 
todo o seu potencial”, completa.

QUALIFICAÇÃO
O avanço da inteligência artificial, da au-
tomatização dos processos e as novas 
tecnologias nas empresas, ao contrário 
do que se pensava tempos atrás, não 
causarão perdas de empregos e, sim, 
irão demandar novos profissionais, com 
novos perfis de análise e percepção.

Esse tema foi destaque no último HSM 
Expo, importante encontro de lideran-
ças realizado em novembro passado 
em São Paulo (SP). Na ocasião, o filóso-
fo Yuval Harari defendeu que uma das 
principais medidas a serem adotadas 
pelas empresas será o “retreinamen-
to” de trabalhadores. “Ninguém sabe 
como será o mercado de trabalho nas 
próximas décadas. Muitas atividades 
desaparecerão e outros vão emergir e 
o grande problema vai ser retreinar as 
pessoas para preencherem essas no-
vas funções”, disse.  Portanto, é preciso 
se preparar e buscar qualificação.

 

ATENÇÃO AO MEIO AMBIENTE
A sustentabilidade ganhou protagonis-
mo mundial nos últimos anos e o Brasil 

não fica para trás: as empresas come-
çam a entender que os recursos são fi-
nitos e dão a devida importância ao tripé 
“reduzir, reutilizar e reciclar”.

Sempre citado como poluidor, o trans-
porte começa a dar passos largos em 
direção ao uso de combustíveis alter-
nativos. Montadoras brasileiras já es-
tão produzindo caminhões movidos a 
GNV (gás natural), GNL (gás liquefeito) 
e biometano (obtido de resíduos orgâ-
nicos) e a promessa é que a novidade 
chegue ao mercado em março desse 
ano, embora existam unidades em tes-
te pelas estradas.

Outra forte tendência é a logística re-
versa. Definida como “um conjunto de 
ações, procedimentos e meios destina-
dos a viabilizar a coleta e a restituição 
dos resíduos sólidos ao setor empresa-
rial, para reaproveitamento, em seu ciclo 
ou em outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação final ambientalmente ade-
quada”, a logística reversa tem um papel 
importante na cadeia de gestão de resí-
duos, ao garantir a coleta e devolução 
dos resíduos sólidos para o processo de 
reutilização ou reciclagem. “O transporte 
dos resíduos sólidos para as empresas 
fabricantes é um mercado novo e que 
está em expansão. Portanto, verifica-se 
que empresas que não estão sujeitas à 
logística reversa podem por implantá-la 
demonstrando o compromisso com a 
sustentabilidade e preservação dos re-
cursos naturais”, destaca a assessora 
juridicoambiental do Setcemg e da Fet-
cemg, Juliana Soares.
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TENDÊNCIAS DO 
TRANSPORTE E 
DA LOGÍSTICA

MERCADO

Os próximos anos prometem 
ser de reestruturação da 
economia e crescimento. 
Conheça algumas das principais 
tendências e prepare sua 
empresa para o futuro

Acompanhar as tendências do mercado, pode ser um diferencial competitivo 
para as empresas de transporte e logística

O transporte dos  
resíduos sólidos para as 
empresas fabricantes é  
um mercado novo e que  

está em expansão

JULIANA SOARES

As empresas precisam  
dar o tratamento adequado 
às informações e dados que 

elas têm em mãos

LUCIANO MEDRADO
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Nos dias 6 e 7 de fevereiro, a  
NTC&Logística realizou a primeira edi-
ção do ano do CONET&Intersindical, 
proporcionando intensos debates sobre 
assuntos relevantes para o transporte 
rodoviário de cargas, entre eles, ques-
tões mercadológicas, e um momento de 
união e troca de experiências entre as 
entidades sindicais do setor que buscam 
soluções para a melhoria das empresas.

MERCADO

CONET&INTERSINDICAL

Lideranças e empresários debateram temas como infraestrutura, tecnologia no transporte e logística e responsabilidade 
social no evento

PRÓXIMA EDIÇÃO
Nos dias 13 e 14 de agosto, o  
CONET&Intersindical desembarca em 
Belo Horizonte, com o apoio institucio-
nal da Fetcemg e do Setcemg.

Criado com o objetivo de ser itineran-
te, percorrendo o Brasil debatendo e 
apresentando temas do segmento 
do transporte rodoviário de cargas 

(TRC) para os empresários do setor, 
o CONET&Intersindical já passou por 
diversas cidades brasileiras. 

Então, maque a data na sua agen-
da. O evento será realizado no ho-
tel Ouro Minas, na capital mineira. 
Não deixe de participar e debater 
os principais assuntos de interesse  
do transporte.
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MERCADO

DEFASAGEM DO FRETE

SEU DAF ESTÁ NA
AAIIVV SSTT UUKKRR

SEU DAF
É VIA TRUCKS

MAIS INFORMAÇÕES

@viatrucks.daf

@viatrucks.daf

(31) 9.8408-8991

31 2566-2000

BR 381, Nº 2.200, Contagem/MG

www.viatrucks.com.br 

Estudos do DECOPE indicam que para 
o TRC a esperada recuperação do va-
lor do frete rodoviário de carga ainda  
não veio.

Seguindo a sistemática de apuração 
semestral de índices que indiquem 
a variação de fretes do segmento 
transportador rodoviário de cargas, a 
pesquisa realizada pelo DECOPE/NTC 
no mês de julho último aponta para 
uma defasagem média no frete rece-
bido pelo transportador em relação ao 
custo apurado de 16,0%, sendo de 8,0% 
nas operações com transporte de car-
gas fracionadas e de 20,0% nas com 
cargas lotações.

Outro dado que continua preocupando 
e chamando a atenção, é a falta do 
recebimento dos demais componentes 
tarifários, tais como frete-valor e GRIS. 

E, ainda, verifica-se que muitos usuá-
rios não remuneram adequadamente 
o transportador com relação a outros 
serviços complementares ou adicio-
nais. Enquadram-se nesta categoria, 
por exemplo: a cobrança da EMEX 
para regiões que se encontram em 
estado de beligerância, a TRT para as 
regiões metropolitanas que possuem 
restrição a circulação de caminhões, 
os serviços de paletização e guarda/
permanência de mercadorias, o uso 
de escoltas e planos de gerenciamen-
to de riscos customizados, o uso de 
veículos dedicados, dentre outros.

É importante realçar que muitas vezes 
os custos adicionais com esses servi-
ços são superiores ao próprio frete, daí 
porque trata-se de situação crítica, que 
precisa ser equalizada pelas partes.

Finalizando, é oportuno lembrar que 
seguimos com a expectativa de reto-
mada do crescimento da economia, 
situação em que as demandas de-
vem crescer e os gargalos logísticos 
se estreitam, razão pela qual, vale o 
alerta visando a preservação da saú-
de financeira das empresas do se-
tor e, desta forma, garantindo a sua 
capacidade de arcar com os inves-
timentos necessários. A eliminação 
da defasagem é, portanto, não só do 
interesse do transportador, mas tam-
bém do contratante que deseja man-
ter a regularidade e a segurança nas  
suas operações.

Curitiba (PR), 7 de fevereiro de 2020

Associação Nacional do Transporte 
de Cargas e Logística

COMUNICADO CONET DE FEVEREIRO DE 2020
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CARTÃO BENEFÍCIO: NOVIDADE PARA O TRC

A celebração da Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) 2019/2020 trouxe uma gran-
de novidade para empresas e trabalhado-
res do transporte: o Cartão Benefício.

O cartão proporcionará aos trabalha-
dores um crédito, limitado e integrado 
à folha de pagamento, que dará aces-
so a vantagens como descontos em 
compras e promoções exclusivas em 
supermercados, sacolões, restauran-
tes, farmácias e drogarias, postos de 
combustíveis, salões de beleza e mui-
tos outros estabelecimentos e serviços 
especialmente credenciados pela Vale-
Card, operadora nacional do cartão.

Além da ampla cobertura, ao aderir ao 
Cartão Benefício o usuário fará parte 
do programa ValeCash, de cashback, 
ou seja, receberá créditos nas compras 
em determinados estabelecimentos, 
terá direito a um seguro de acidente 
pessoal com auxílio funerário e, ainda, 
acesso a uma plataforma on-line de en-
sino de inglês que pode ser usada por  
seus dependentes.

VANTAGENS TAMBÉM PARA 
AS EMPRESAS
As empresas também terão benefí-
cios. O setor de Recursos Humanos 
(RH) terá acesso ao PatLite, uma com-
pleta ferramenta de análise do perfil 
comportamental por meio da qual o 
profissional de RH conseguirá enxer-
gar além das experiências, reduzir o 
turn over e contribuir com a formação  
dos colaboradores.

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

Instituído pela CCT 2019/2020, o cartão proporcionará aos trabalhadores do transporte inúmeras vantagens. 
Novidade foi apresentada pelo Setcemg no Café com Palestra

Consultores do Setcemg, da Fetcemg e da ValeCard apresentaram a novidade do setor

CAFÉ COM PALESTRA
Para apresentar o serviço às transpor-
tadoras, o Setcemg, em parceria com a 
Fetcemg, recebeu lideranças sindicais, 
empresários e responsáveis pelo RH das 
empresas para participarem da primeira 
edição do Café com Palestra em 2020. O 
evento foi realizado no final de janeiro.

O consultor técnico do Setcemg Héber 
Lara e o assessor jurídico do Setcemg 
e da Fetcemg Paulo Teodoro explicaram 
como funcionará o cartão e os proto-
colos para sua instituição pelas empre-
sas. O diretor Regional Sul – Sudeste 
da ValeCard, Bruno Roland Melo, e o 
gerente de contas, Alessandro Bibiano, 
forneceram as informações técnicas e 
os benefícios oferecidos pelo cartão.

“O diferencial do cartão é que ele foi pen-
sado para o trabalhador do transporte e 
o produto será personalizado para cada 
empresa. Vamos trabalhar credencian-
do os fornecedores que as empresas e 
seus funcionários nos indicarem, além 
da rede que já temos”, explicou Bruno.

Representantes dos sindicatos filiados à Fetcemg marcaram presença no  
Café com Palestra do Setcemg

 É obrigatório às empresa 
a oferta para o funcionário 
(determinado pela CCT);

 O funcionário pode aderir 
ou não;

 Limite de 15% do salário;

 Integrado à folha de 
pagamento;

 Sem custo para os 
trabalhadores e para as 
empresas. 

Em breve, a Fetcemg e seus 
Sindicatos Filiados informarão 
com detalhes todos os 
procedimentos necessários 
para a implantação do Cartão 
Benefício pelas empresas junto 
aos seus funcionários. Fique 
atento ao site fetcemg.org.br. 

SAIBA MAIS  
SOBRE O CARTÃO
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COMJOVEM BH E 
REGIÃO EM AÇÃO

COMJOVEM

No fim de janeiro, a COMJOVEM 
BH e Região se reuniu na sede 
do Setcemg para definir as ações 
e projetos para 2020 e debater 
sobre o cenário econômico atual e 
a situação do setor de transporte 
rodoviário de cargas.

COMJOVEM BH e Região deu início ao planejamento das ações para o ano 
de 2020 em reunião no Setcemg

Com novo coordenador, comissão dá início às atividades do ano

Na reunião, também foi definido o 
nome para a coordenação do núcleo 
em 2020, que agora terá à frente o 
diretor financeiro da Transportadora 
Andrade, Antônio Lodi, e como vice-
coordenador, o diretor da Simaslog, 
Daniel Simas.

PRESENÇA  
NO CONET
O coordenador da COMJOVEM BH e 
Região, Antônio Lodi, da Transportadora 
Andrade, e os membros Felipe Pedrosa, 
da Transpedrosa; Marcelo Patrus e 
Alberto Patrus, da Patrus Transportes 
Urgentes; e Eider Castro, da Transfênix, 
participaram da reunião extraordinária 
da COMJOVEM Nacional durante o  
CONET&Intersindical, em Curitiba (PR).  
Na pauta, os principais eventos que 
serão realizados pela comissão neste 
ano, como o Seminário Nacional, o 
Seminário Itinerante, eventos em 
Brasília (DF), entre outros, além das 
ações sociais.

O coordenador da COMJOVEM BH e 
Região, Antônio Lodi, foi convidado 
a integrar a equipe de estudo do 
Instituto Mercadológico da COMJOVEM, 
representando o transporte cargas de 
produtos químicos perigosos.
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QUALIFICAÇÃO

CAPACITAÇÃO SETCEMG  
E AQUILA

Em dezembro, o Setcemg finalizou a 
primeira turma do Programa de Capa-
citação em Gestão realizado em par-
ceria com o Instituto Aquila. O objetivo 
foi proporcionar para os gestores um 
modelo de capacitação com foco em 
resultados, tendo como diferencial 
trabalhar com problemas reais das 
empresas por meio de treinamento e 
aplicação prática.

O programa teve início em maio de 
2019 e capacitou quinze profissionais 
de oito empresas de transporte nas 
mais modernas práticas de gestão do 

Profissionais de cargos estratégicos das empresas participaram de uma imersão nas mais modernas 
práticas de gestão do mercado, com monitorias e aplicações práticas nas empresas

O gestor administrativo do Setcemg, Renato Marques, recebeu pelo Sindicato 
uma homenagem do Instituto Aquila, em agradecimento pela parceria no 
programa de capacitação

trouxe uma melhor assimilação de 
conceitos, sempre com foco em  
resultados”, afirmou.

Para Wagner Maximo, da Rodeiro, a 
essência da metodologia aplicada 
proporcionou a identificação nas 
oportunidades das melhorias de pro-
cessos. “Conseguimos bons resulta-
dos na redução do custo de diesel da 
frota. Agora, a nossa missão é dis-
seminar o aprendizado para demais 
setores da empresa”, afirmou.

A forma como o  
curso foi desenvolvido, 
mostrando exercícios 

práticos, cases e 
trocas de experiências, 

trouxe uma melhor 
assimilação de 

conceitos, sempre com 
foco em resultados

mercado, entre apresentações teóri-
cas, atividades práticas, monitorias e 
desenvolvimento de projetos reais que 
estão sendo aplicados nas empresas.

Para Bethania Novais Ferreira, da 
Empresa de Transportes Martins, 
o curso proporcionou uma visão 
mais clara sobre a ferramenta PDCA, 
atrelado à outras ferramentas. “A 
forma como o curso foi desenvol-
vido, mostrando exercícios práti-
cos, cases e trocas de experiências, 

BETHANIA NOVAIS
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Luciano Medrado e Ivanildo Santos conheceram o centro 
que reúne todas as forças de segurança do estado

SEGURANÇA LOGÍSTICA

VISITA TÉCNICA AO 
CENTRO INTEGRADO DE 
COMANDO E CONTROLE 
DE MINAS GERAIS (CICC)

O intuito da visita foi de  
ampliarmos nossas relações 

institucionais para assuntos voltados 
à segurança do TRC e no combate e 

prevenção ao roubo de cargas

No dia 14 de janeiro, o consultor técnico do Setcemg e da 
Fetcemg, Luciano Medrado, e o assessor de Segurança Lo-
gística da Fetcemg, Ivanildo Santos, participaram de uma vi-
sita técnica ao Centro Integrado de Comando e Controle de 
Minas Gerais (CICC), sediado na Cidade Administrativa, em  
Belo Horizonte.

Eles foram recebidos pelo coordenador do CICC, Ernesto Fer-
reira, que apresentou toda a estrutura do centro onde estão 
reunidas as forças segurança do estado, incluindo a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), a central de videomonitoramento do 
projeto Olho Vivo, além de centrais de monitoramentos de ro-
dovias, tornozeleiras eletrônicas de condenados e também de 
vigilância ambiental.

“O intuito da visita foi de ampliarmos nossas relações institu-
cionais para assuntos voltados à segurança do TRC e no com-
bate e prevenção ao roubo de cargas”, afirmou o consultor da  
Fetcemg, Ivanildo Santos. IVANILDO SANTOS
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No fim de janeiro, o Setcemg rece-
beu uma demanda especial: ajudar 
a transportar uma cadeira de rodas 
para Joelison Fernandes da Silva, jo-
vem da região do Cariri da Paraíba (PB)  
acometido pela doença conhecida 
como “gigantismo”.

Imediatamente, o gestor administrati-
vo do Setcemg, Renato Marques, en-
trou em contato com as associadas 
do Sindicato e a Braspress, por meio 
de seu gerente em Belo Horizonte,  
Marcello Figueiredo, prontificou-se a 
fazer o transporte gratuitamente.

CADEIRA SOB MEDIDA
Joelison, de 34 anos, conhecido como 
“Ninão”, descobriu aos 14 anos a en-
fermidade hormonal que causava 
excessiva produção do hormônio do 
crescimento. Medindo 2,37m e com 

muitas dificuldades ocasionadas pelo 
desenvolvimento exagerado, Ninão 
precisava de uma cadeira de rodas 
feita sob medida. 

Com essa necessidade, ele conheceu 
Nilson Abreu, proprietário da Evo-
luir Ortopedia e gerente da Trans-
portes Turbo, também associada ao  
Setcemg, que decidiu ajudá-lo. Ele 
projetou uma cadeira personalizada e 
a construiu em Belo Horizonte (MG). 
Com o equipamento pronto, precisa-
va fazer o transporte até Assunção 
(PB), missão aceita imediatamente  
pela Braspress.

“Com a cadeira de rodas terei quali-
dade de vida. Com ela, poderei voltar 
a trabalhar e, principalmente, ir ao 
médico para dar continuidade ao meu 
tratamento”, afirma.

Acompanhe a história nos destaques 
do Instagram do Setcemg.

TRANSPORTANDO  
SOLIDARIEDADE 

EVOLUINDO COM VOCÊ

AUTOTRAC ONE

A melhor tecnologia de rastreamento 
veicular 24h por dia, direto do seu 
celular ou tablet.

• Rastreador Veicular por satélite;
• Pronta resposta;
• Instala• Instalação gratuita do equipamento;
• Garantia por todo o período do plano;
• App para iOS/Android e site na internet.

Acesso a todos os dados na palma
da mão com o aplicativo Supervisor One.

Fale agora com nossos consultores pelo 
0800 70 12345 ou procure a concessionária 

mais próxima de você em: 

www.autotrac.com.br/rede-autorizada

Conecte-se com
seu carro de 
onde estiver
Muito mais que um GPS.
É o aplicativo do seu carro.

Joelison e Nilson receberam ajuda 
do Setcemg e da Braspress para o 
transporte de uma cadeira de rodas
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ASSOCIADA

PRÊMIO PELA  
SEGURANÇA
No dia 24 de janeiro, a operação de 
Transporte de Minérios da Lenar-
ge Transportes foi premiada pelo 
cliente Minérios Nacional, unidade  
Mina Fernandinho. 

O reconhecimento se deu pela em-
presa realizar 40.500 viagens, 
com mais de 1.100.000 tonela-
das transportadas, sem registro  
de acidentes.

Na foto, ao centro, o Gerente de Ope-
rações, Mário Vinícius de Moraes, re-
cebendo a homenagem.

Lenarge Transportes se destacou,  
mais uma vez, em segurança e  
recebeu homenagem de cliente
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Com o objetivo de representar o 
setor de transporte e logística 
nas esferas municipal, estadual e 
federal, estabelecendo um diálogo 
construtivo com o governo e de-
mais organizações da sociedade 
civil para formular e acompanhar 
políticas públicas que promovam 
o desenvolvimento sustentável e a 
inovação na atividade, o Setcemg e 
a Fetcemg conquistaram, ao longo 
dos anos, assento e credibilidade 
técnica em todos os fóruns de inte-
resse do setor, particularmente nas 
instâncias deliberativas.

Uma representatividade importante 
para todo o segmento. “Inserimos o 
transporte e a logística em todas 
as pautas que nos envolvem, sem-
pre com posições firmes e compro-
vação técnica, baseados em estu-
dos e análises constantes”, conta o 
consultor técnico do Setcemg e da 
Fetcemg, Luciano Medrado. “Após 
muitos anos de trabalho, chegamos 
em um patamar que atende às ne-
cessidades dos empresários, tendo 

acesso e relacionamento com tudo 
o que nos interessa e proporcio-
nando mais competitividade às em-
presas”, acrescenta.

Os grupos – aí incluem-se todas 
as câmaras, conselhos, comissões, 
fóruns e grupos de estudo - traba-
lham temas que vão desde a segu-
rança logística, com a participação 
de todos os agentes de segurança 
pública, até a Revisão das Obriga-
ções Acessórias, junto à Secretaria 
de Estado de Fazenda (SEF-MG), e 

o meio ambiente, com participa-
ção firme na Comissão Estadual de 
Prevenção, Preparação e Resposta 
Rápida a Emergências Ambientais 
com Produtos Perigosos (CE P2R2 
Minas). Trabalho e renda, mobilida-
de e desenvolvimento econômico 
são outros temas que as entidades 
estão em constante debate, além, 
é claro, do estreito relacionamento 
com universidades e pesquisa cien-
tífica sobre o setor.

“Por meio desses grupos, consegui-
mos elevar a importância do setor 
de transporte e logística para a so-
ciedade. Muitas vezes, pela nossa 
liderança técnica, representamos 
também a indústria e o comércio. 
Além disso, estamos alinhados 
com as universidades e centros de 
pesquisa para o desenvolvimento 
constante de produção de conhe-
cimento em transporte e logística, 
em um esforço incansável para for-
talecer a imagem das empresas de 
transporte de cargas e logística”,  
finaliza Medrado.

Visando prestar apoio propositivo e empreendedor ao setor, Setcemg e Fetcemg integram diversas 
câmaras, conselhos, comissões, fóruns e grupos de estudo que envolvem o transporte e a logística.

CAPA

REPRESENTAÇÃO DO TRANSPORTE

O Setcemg e a Fetcemg possuem assento em diversos fóruns e câmaras 
temáticas que envolvem o transporte e a mobilidade urbana

Representatividade em evento junto ao Grupo dos 11, grupo que reúne as 
11 entidades do setor produtivo de Minas Gerais.
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 FOPEMIMPE – FÓRUM PERMANENTE 
MINEIRO DE MICRO, PEQUENAS E ME-
DIAS EMPRESAS 
Vinculado à Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Econômico, o Fopemimpe é 
composto por instituições do poder público 
e entidades de classe representativas da 
indústria, comércio e serviços. A Fetcemg  
é membro do Conselho Deliberativo.

 CETER – CONSELHO ESTADUAL DE TRA-
BALHO, EMPREGO E RENDA
Delibera sobre todas as decisões que en-
volvem aplicação de recursos do FAT e do 
FGTS no âmbito da Secretaria de Estado 
do Trabalho. A Fetcemg integra o Conselho.

 CONEDRU – CONSELHO ESTADUAL DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO
É o órgão colegiado de natureza delibera-
tiva e consultiva, vinculado à Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Econômi-
co (SEDE), e tem por finalidade estudar 
e propor diretrizes para a formulação e 
implementação da Política Estadual de 
Desenvolvimento Regional e Urbano, bem 
como acompanhar e avaliar a sua execu-
ção. A Fetcemg é membro titular do Con-
selho Deliberativo e coordena o Comitê 
Técnico de Mobilidade Urbana.

 COMURB - CONSELHO MUNICIPAL DE MO-
BILIDADE URBANA DE BELO HORIZONTE
Garante a interlocução permanente entre 
a administração pública e os diversos se-
tores da sociedade, promovendo debates 
relacionados à melhoria da mobilidade 
urbana.  O Setcemg é membro titular e 
membro do Grupo Executivo do Conselho.

 COMPUR - CONSELHO MUNICIPAL DE-
LIBERATIVO DE POLÍTICAS URBANAS DE 
BELO HORIZONTE
É uma instância de discussão e delibera-
ção de políticas de planejamento urbano 
e gestão do território de Belo Horizonte.  
O Setcemg é membro titular do Conse-
lho e membro do comitê organizador da  
V Conferência Municipal de Belo Horizonte.

 CONSELHO METROPOLITANO DAS CIDADES
A Fetcemg e o Setcemg têm representa-
ção relevante no processo de desenvolvi-
mento da RMBH e participam do Conse-
lho Metropolitano das Cidades, Conselho 

Estadual das Cidades, Conselho Nacional 
das Cidades e da Conferência Metropo-
litana, na qual a Fetcemg tem a repre-
sentação de um delegado metropolitano 
eleito que participa do Colegiado Metro-
politano da Sociedade Civil.

 COLEGIADO METROPOLITANO DA SO-
CIEDADE CIVIL
O objetivo é legitimar a representação po-
pular no Conselho Deliberativo de Desenvol-
vimento da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH) e conta com a participa-
ção de empresários, ONGs e movimentos 
sociais. A Fetcemg participa na avaliação e 
acompanhamento do Plano Diretor de De-
senvolvimento Integrado da RMBH (PDDI), 
Macro zoneamento e PlanMob RMBH. 

 COMITÊ TÉCNICO DA MOBILIDADE UR-
BANA – AGÊNCIA DA REGIÃO METROPOLI-
TANA DE BELO HORIZONTE
Apoio técnico-consultivo à tomada de de-
cisão e iniciativas diversas nas questões 
metropolitanas referentes à mobilidade 
urbana e transportes. Sua composição 
é primordialmente técnica e inclui repre-
sentantes do poder executivo e legisla-
tivo, estadual e dos vários municípios; 
representantes de classe de usuários e 
operadores dos sistemas de transporte, 
rodoviário e ferroviário, de carga e pas-
sageiros; academia; órgãos técnicos de 
classe; e entidades de participação social 
e da sociedade civil organizada. A Fet-
cemg é membro do comitê.

 GRUPO DE TRABALHO DE REVISÃO DAS 
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS (SEF/MG)
O grupo, que tem participação da 
Fetcemg, discute propostas para 
a simplificação das obrigações 

acessórias relativas aos tributos de 
competência do estado de Minas Gerais, 
com ênfase na eliminação de exigências 
múltiplas de mesma natureza.

 COLÉGIO DE REPRESENTANTE DOS 
CONTRIBUINTES MINEIROS 
A Fetcemg integra o grupo que realiza de 
estudos e análises da legislação tributá-
ria estadual e federal, propondo alternati-
vas que visam à melhoria do ambiente de 
negócios, a desburocratização e a busca 
por maior segurança jurídica.
 

 COMISSÃO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, 
PREPARAÇÃO E RESPOSTA RÁPIDA A 
EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS COM PRO-
DUTOS PERIGOSOS (CE P2R2 MINAS)
A Fetcemg integra o grupo que tem por 
finalidade deliberar sobre diretrizes, polí-
ticas, normas regulamentares e técnicas 
padrões, além de outras medidas de cará-
ter operacional de prevenção, preparação 
e resposta rápida a acidentes ambientais 
com produtos perigosos, de forma inte-
grada, visando à otimização dos recursos 
humanos, materiais e financeiros.

 UNIVERSIDADES E CENTROS DE ENSI-
NO E PESQUISA
Interlocução com a UFMG, PUC-MG, FDC, 
FUMEC, UNI-BH, CEFET, UFOP, INSPER/SP, 
FJP, Universidade de Viçosa e Universida-
de Federal de Lavras no apoio trabalhos 
de conclusão de curso, dissertações de 
mestrado, teses de doutorado, pesquisas 
científicas de interesse do TRC, além da 
promoção de palestras sobre TRC, mobi-
lidade, logística e economia urbana; par-
ticipação na Pesquisa de Origem/Destino 
de Cargas da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte.

REPRESENTAÇÃO DO TRANSPORTE

CAPA

CONHEÇA UM POUCO DESSE TRABALHO DO SETCEMG E DA FETCEMG

A articulação com a administração pública é fundamental para levar as demandas 
dos transportadores às instâncias deliberativas
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TG TRANSPORTES É RECONHECIDA  
PELA SUPPORTE LOGÍSTICA
A TG Transportes foi destaque em mais uma premiação 
pela qualidade em suas operações. Dessa vez, a empre-
sa recebeu o segundo lugar no prêmio ‘Transportador do 
Cliente Supporte Logística’, pela distribuição das cargas 
BIC, PIONNER, COPAG e TRIUMPH nos estados de Minas Ge-
rais e Espírito Santo. O evento de premiação aconteceu no 
dia 7 de fevereiro. 

Essa é a quarta vez que a TG Transportes recebe o reco-
nhecimento da Supporte Logística. “Esse prêmio é fruto 
do nosso trabalho que fazemos no dia a dia, sempre pre-
zando a qualidade”, afirma o gestor comercial da TG, Luiz 
Carlos Rodrigues. 

ASSOCIADA

Esse prêmio é fruto do nosso 
trabalho que fazemos no dia 

 a dia, sempre prezando  
a qualidade

1

Confira abaixo as nossas condições exclusivas para veículos com agendamento de serviço e 
ano de fabricação até 2018:

TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MOTOR - DIESEL, RACOR E LUBRIFICANTE
(S/ FILTRO DE AR) | P/ VEÍCULOS QUE USAM 35 LITROS DE ÓLEO SINTÉTICO NO MOTOR

ECONOMIZE!

2
TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MOTOR - DIESEL, RACOR E LUBRIFICANTE R$ 

1.450,00*
TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MOTOR - DIESEL, RACOR E LUBRIFICANTE

 P/ veículos que usam 35 litros de óleo sintético no motor

R$ 
1.325,00*

TROCA DE LONA DE FREIO E ARREBITES DO EIXO DA TRAÇÃO
(Incluso mão de obra)

R$ 
790,00

TROCA DE LONA DE FREIO E ARREBITES DO EIXO COMUM
(Incuso mão de obra)

TROCA DO FILTRO DE AR DO MOTOR
R$ 490,00
TOMADA ALTA

R$ 450,00
TOMADA BAIXA

REVISÃO X R$ 290,00
6X2

AGENDE: (31) 3399-1138 | (31) 3399-1084 |       (31) 3399-1070

*Oferta válida somente para veículos fora da garantia (exceto motores XPI). | * Para pagamento em até 28 dias nas concessionários WLM Itaipu.

*Preços podem sofrer variações sem aviso prévio e são válidos EXCLUSIVAMENTE para veículos com serviços agendados e com o ano de
  fabricação até 2018. 

R$ 
660,00

R$ 330,00
6X4

 |       (31) 3399-1000

CLIENTE AGENDOU
e compareceu na

wlm itaipu
sem atraso

=
mão de obra gratuita NA

revisão x

 
LUIZ CARLOS RODRIGUES
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SETSUL:  
INÍCIO DOS TRABALHOS

SETTRIM:  
BOAS EXPECTATIVAS

O Sindicato das Empresas de Trans-
portes de Carga do Sul de Minas 
Gerais (Setsul) reuniu sua direto-
ria para a primeira reunião do ano. 
Foram discutidos assuntos perti-
nentes ao transporte rodoviário 
de cargas, como a nova Resolução 
da ANTT sobre o CIOT, o Marco Re-
gulatório do Transporte, além dos 
projetos e desafios do sindicato  
para 2020.

O presidente, Néliton Bastos, também 
apresentou o avanço dos serviços do 
sindicato no ano anterior e apresen-
tou as duas novas associadas do Set-
sul: Empresa de Transportes Doren-
se, de Boa Esperança (MG) e a CM57 
Transportes Eireli, de Cássia (MG).

O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do 
Triângulo Mineiro (Settrim) celebrou várias conquistas 
em 2019. Foram dezenas de eventos e debates que 
aproximaram os empresários do sindicato, proporcio-
nando melhores serviços às empresas.

GIRO POR MINAS

Segundo o presidente do Setsul, Néliton Bastos, o sindicato seguirá empenhado 
em promover o avanço do Programa Despoluir da região Sul do estado 

Segundo Cleiton César,  o Settrim planeja um ano 
vitorioso para o transporte de cargas

Estamos colhendo os frutos  
de vários anos realizando nosso 

trabalho com honestidade.  
Na nova sede, conseguimos atender 

associados e empresas parceiras  
com mais dignidade, capacidade  

e desempenho

Dentre as várias conquistas, a maior delas foi a sede 
própria. "Estamos colhendo os frutos de vários anos re-
alizando nosso trabalho com honestidade. Na nova sede, 
conseguimos atender associados e empresas parceiras 
com mais dignidade, capacidade e desempenho", come-
mora o presidente em exercício, Cleiton César. "Estamos 
otimistas para o que este ano nos reserva", finaliza.

CLEITON CÉSAR
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SETCJF:  
NOVA DIRETORIA
No dia 28 de janeiro, foi realizada a ceri-
mônia de posse da diretoria do Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas 
de Juiz de Fora (SETCJF). O sindicato, que 
abrange mais de 140 cidades da Zona da 
Mata, prosseguirá tendo à sua frente, no 
próximo triênio, José Herculano da Cruz 
Filho como presidente e Alexandre Pico-
relli Assis como vice-presidente.

“Continuaremos empenhados em auxiliar o 
setor durante o próximo mandato”, afirmou 
José Herculano durante a formalidade, que 
contou com a presença de representantes 
do SEST SENAT, da Associação Comercial e 
Empresarial e do Sindicato dos Trabalhado-
res em Transporte Rodoviário de Juiz de Fora.

GIRO POR MINAS

Membros da Diretoria 2020-2023 do SETCJF. Da esquerda para a direita: Wesley 
Resende, Mário Victor P. Bolotari, Marco Antônio Scapin, Fausto Alcir Corbelli, 
Expedito Leão Neto, Alexandre Picorelli Assis, José Herculano da Cruz Filho, 
Wander Messias C. Bolotari, Luciano Virgilio, Silvio de Oliveira, Augusto Pedroso 
da Silva, Luzia de Oliveira Pires

Continuaremos 
empenhados em 

auxiliar o setor durante 
o próximo mandato
JOSÉ HERCULANO DA CRUZ
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DESPOLUIR

CAPACITAÇÃO EM 
SÃO PAULO (SP)

Nos dias 20 e 21 de janeiro, coordenadores e técnicos do 
Despoluir das federações de transporte de todo o Sudeste 
participaram de uma capacitação em Avaliação Veicular 
Ambiental no SEST SENAT Vila Jaguara, em São Paulo (SP).

O objetivo foi promover um alinhamento sobre a utiliza-
ção correta dos novos equipamentos e dos procedimen-
tos a serem adotados a partir de 2020, entre eles, opa-
címetros, tacômetros, acessórios e software de aferição 
veicular intitulado “Sistema de Inspeção Ambiental do  
Despoluir (SIAD)”.

A coordenadora do Despoluir para o transporte rodoviário 
de cargas em Minas Gerais, Ana Isabella da Mata, parti-
cipou do evento e destacou a importância do encontro. 
“Além da possibilidade de conhecermos todos os envol-
vidos no trabalho ambiental desenvolvido pelo Despoluir 
e fazermos um networking com muita troca de informa-
ções, a capacitação é um importante momento de alinhar-
mos os procedimentos para sempre aumentarmos a per-
formance do Programa e também de sanarmos qualquer 
dúvida sobre a parte técnica e administrativa do Despo-
luir, minimizando inconsistências”, afirmou.

Segundo Ana Isabela da Mata, a capacitação 
constante das equipes do Despoluir é estratégica 
para o sucesso do programa
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Responsável Técnico: Dr. Luiz Antônio Dutra Ladeira
CRO MG - 8784
Belo Dente Odontologia Ltda - EPAO - 1550

Ouvidoria: (31) 3048 - 6103 (BH e Grande BH)
         0800 701 3803 (Outras Regiões)
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Acesse o site : www.belodente.com.br

Estão abertas as inscrições para novas turmas da Especia-
lização em Gestão de Negócios, que faz parte do Programa 
Avançado de Capacitação do Transporte, coordenado pelo 
Instituto de Transporte e Logística (ITL) e promovido pelo 
SEST SENAT. Em Belo Horizonte, as inscrições vão até o dia 
17 de maio. As aulas terão início no dia 15 de junho, com 
previsão de término em setembro de 2021.

ITL

ESPECIALIZAÇÃO  
EM GESTÃO  
DE NEGÓCIOS

A Especialização é uma pós-graduação latu sensu 
ministrada pela Fundação Dom Cabral (FDC). O objeti-
vo é capacitar gestores e executivos de empresas de 
transporte e logística, associadas ao Sistema CNT, 
nas mais modernas técnicas de gestão de negócios 
e desenvolver as competências necessárias para 
tornar o setor mais competitivo. A pós-graduação é 
regulamentada pelo Ministério da Educação (MEC).

 Outras informações e inscrições no site itl.org.br.
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Para saber mais ou tirar dúvidas  
sobre o Contrato Verde A'marelo,  
entre em contato com o departa-
mento jurídico do Setcemg pelo e-mail: 

jeferson@pauloteodoro.adv.br. 

CARGAS 
INDIVISÍVEIS E 
EXCEDENTES

Transportador, fique atento! Em janeiro, entrou em vigor a resolução do Depar-
tamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que regulamenta o 
uso de rodovias federais por veículos ou combinações de veículos e equipa-
mentos, destinados ao transporte de cargas indivisíveis e excedentes e dá 
outras providências, entre elas, as condições para o transporte, segurança, 
sinalização, transposição das obras de artes especiais. 

SUSPENSÃO  
DE MULTAS
Após o Setcemg protocolar um ofício junto à Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT) questionando o entendimento 
da Advogacia Geral da União (AGU) que levou a agência a impor 
infrações de excesso de peso às composições tracionadas por 
cavalos 8×2, o sindicato foi informado que a ANTT suspenderá a 
aplicação das multas até o posicionamento oficial das entida-
des de trânsito competentes (Denatran e Contran).

Até que sobrevenha o cancelamento das autuações, o Setcemg 
orienta as empresas que foram autuadas, que, atentas aos 
prazos, interponham o devido recurso administrativo de cada 
multa. Recomenda, ainda, que seja divulgada essa informação 
aos motoristas em viagem para que, em caso de fiscalização 
e novas autuações, informem aos fiscais sobre esse cenário.

Confira mais informações no site setcemg.org.br.

Pequenas Parcelas, Grandes Conquistas
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APOIADORES

GESTÃO  
DE PNEUS

Empresa apoiadora do Setcemg, Vipal Borrachas ofereceu às associadas uma 
capacitação gratuita sobre a correta gestão de pneus

No dia 11 de fevereiro, o Setcemg rece-
beu em sua sede o instrutor técnico da 
Univipal, Universidade da Vipal Borrachas, 
Paulo César Moraz, para ministrar a ca-
pacitação “Gestão Eficiente de Pneus”. A 
iniciativa foi parte dos benefícios ofereci-
dos aos transportadores associados pelo 
projeto Apoiadores do Setcemg.

Moraz falou sobre a gestão de pneus como 
item prioritário para a racionalização de 
custos no setor sem perda de eficiência e 
abordou a gestão correta de pneus na frota 
e os cuidados necessários com a manuten-
ção dos mesmos, de forma a proporcionar 
o aumento na confiança no uso do pneu 
reformado. O instrutor também falou sobre 
a importância da reforma como alternativa 
de redução dos custos no transporte. 

Os participantes também puderam co-
nhecer mais sobre a Vipal Borrachas e as 
soluções oferecidas pela líder na América 
Latina e referência global no segmento. 

CONHEÇA A EMPRESA NO SITE WWW.VIPAL.COM.
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JURÍDICO

A conhecida “Teoria dos Jogos” é uma 
ferramenta matemática que tem por 
objetivo analisar cenários e atuação dos 
jogadores, e sua interação, que resulta 
em consequências diferentes de acordo 
com o sistema modelado por esta teoria. 
De acordo com o “jogo” em questão, po-
dem todos ganhar ou perder, de acordo 
com o modo como os “jogadores” inte-
ragem. É um meio de descrição de pro-
cessos de decisão consciente e objetivo 
envolvendo um ou mais indivíduos.

O início da Teoria dos Jogos remonta 
ao Séc. XVIII, quando James Walder-
grave, em correspondência a Nicolas 
Bernoulli, faz uma análise de um jogo 
de cartas e fornece uma solução, um 
equilíbrio de estratégia mista. Em 1928, 
o matemático John Von Neumann de-
monstrou que todo jogo infinito de 
soma zero, sendo soma zero o jogo que 
tem um vencedor e um perdedor, com 
dois participantes, possui uma solução  
em estratégias mistas.

Em 1944, Neumann e o economista Oscar 
Morgenstern publicaram “The Theory of 
Games and Economic Behaviour”, pas-
sando a teoria dos jogos a ser aplicada 
na economia e na matemática aplicada. 
Em 1950, o matemático John Forbes Nash 
Jr. publicou artigos abordando a teoria 
dos jogos não cooperativos e a teoria de 
barganha, conhecida como “equilíbrio de 
Nash”, na qual se provou a existência de 
um equilíbrio de estratégias mistas para 
jogos não cooperativos.

O “equilíbrio de Nash” é importante, vez 
que desafia a teoria econômica mais vi-
gente à época, que era de Adam Smith. 
A principal diferença entre as teorias 
era que para Smith só se considerava 
o interesse individual, enquanto para 
Nash, a condição para se ter interesses 
individuais é haver interesses coletivos, 
mas ambos pensando na promoção do 
interesse individual. Para Nash, deve ha-
ver a promoção do interesse individual 
como preocupação inclusiva dos inte-
resses dos outros. Com a cooperação, 
os objetivos individuais dos jogadores 
podem ser atingidos e maximizados, e 
todos ganham.

Voltando os olhos para o judiciário, 
existem três pontos principais para 
se levar em conta: como pensa o juiz, 
aquele que decidirá as regras do jogo, 
ou no caso do direito, as leis aplicadas 
ao caso concreto; e a recompensa dos 
jogadores, ou o que cada um ganha ou 
almeja ganhar.

Quanto ao primeiro ponto, necessário 
saber se o pensamento do juiz é fina-
lista ou de imputação objetiva, ou outro, 
pois, esta definição dirá a maneira como 
o magistrado pensa, norteando como a 
Lei e a jurisprudência podem e/ou de-
vem ser utilizadas pelos “jogadores” de 
forma a atingir seus objetivos.

O segundo ponto, referente às regras do 
jogo, tendo-se a clareza de que os joga-
dores participantes sempre serão dife-
rentes, mesmo que almejem a mesma 
coisa; isto é, levando-se em conta que 
os participantes são pessoas notórias 
ou não, ou se possuem características 
únicas que podem alterar o resultado do 
jogo ainda que as duas partes sigam as 
mesmas regras.

O terceiro ponto diz respeito às recom-
pensas ou objetivos a serem alcançados 
pelos participantes dos jogos. Esta von-
tade ou objetivo não pode ser confun-
dida com o processo para adquiri-las, 
vez que existem recompensas interna e 
externamente ao processo, onde se en-
contram as táticas definidas e adotadas 
com o objetivo de se obter as recompen-
sas do jogo em questão.

Este tríplice sistema demonstra cla-
ramente como as decisões a serem 
tomadas seguem preceitos logico-sis-
temáticos, com requisitos inclusive 
inconscientes, que ao conhecedor das 
regras, gera enorme vantagem.

Como exemplo, pode ser citada decisão 
tomada pelo juízo da 3ª Vara do Trabalho 
de Brasília, em 2016, que utilizou a teoria 
dos jogos como forma de justificativa ao 
seu entendimento.

Um dos tópicos discutidos nos autos foi 
que a Empresa de Correios e Telégrafos 
imputou culpa ao reclamante quanto à 
escolha de um determinado contrato de 

remessa de correspondências, alegando 
perdas em razão da falta de licitação.

Foi demonstrado, com o auxílio da teoria 
dos jogos, que a decisão do reclamante 
foi a mais acertada, gerando mais rendi-
mento do que perda à reclamada, e na 
falta de dano causado, inexiste igual-
mente a obrigação de indenizar.

Assim, podemos afirmar que a teoria dos 
jogos, ainda bastante desconhecida no 
âmbito da justiça trabalhista, mostra-se 
uma ferramenta extremamente eficaz 
não só para a solução de conflitos, mas 
também como excelente ferramenta es-
tratégica apoiada em lógica matemática, 
podendo ser usada de forma passiva e 
ativa no Direito do Trabalho.

Karlos Lohner Prado
Assessor jurídico do Setcemg e da Fetcemg e do 
escritório Paulo Teodoro – Advogados Associados

A TEORIA DOS JOGOS  
E O DIREITO DO TRABALHO
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NOVAS REGRAS PARA COMUNICAÇÃO DE EMERGÊNCIAS 
AMBIENTAIS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS

SUSTENTABILIDADE EM FOCO

O governo de Minas Gerais tem publica-
do diversos atos normativos no sentido 
de tornar mais ágil e eficaz sua legisla-
ção ambiental. Faz parte desse esforço 
a publicação do Decreto nº 47.837, de 9 
de janeiro de 2020, que altera o Decreto 
nº 47.383, de 2 de março de 2018, publi-
cado com os objetivos de estabelecer 
as normas para licenciamento ambien-
tal, tipificar e classificar infrações às 
normas de proteção ao meio ambiente 
e aos recursos hídricos e estabelecer 
procedimentos administrativos de fisca-
lização e aplicação das penalidades.

Com bastante alegria, vemos que algu-
mas das reivindicações do TRC levadas 
ao governo pela Fetcemg e pelo Set-
cemg - que em inúmeras oportunidades 
manifestaram-se para demonstrar as 
dificuldades existentes no Transporte 
Rodoviário de Cargas e a importância de 
uma regulamentação que trate com jus-
tiça do setor - foram atendidas.

Destaco a alteração do critério para 
definição do valores das multas por in-
fração à legislação ambiental, inclusive 
para falhas ocorridas na comunicação 
de emergências Ambientais (Código 116). 

Antes da publicação do Decreto nº 47.837, 
o cálculo do valor da multa imposta por 
falhas na comunicação da emergên-
cia considerava o porte da empresa 
e não a classe da atividade, objetivo  
de licenciamento.

Na prática, a alteração do fator de cál-
culo trouxe redução significativa das 
multas a serem aplicadas, corrigindo 
distorção profunda contida na legis-
lação que considerava como fator de 
cálculo da multa o número de combina-
ções da transportadora e não a gravida-
de e os danos ambientais do acidente.

Noutro giro, na versão anterior e hoje 
revogada, na hipótese de ocorrência de 
emergência ambiental no transporte de 

produtos perigosos, a transportadora 
seria multada em razão do porte e não 
da extensão do dano, um fato conside-
rado injusto pelas transportadoras e 
que foi amplamente debatido pelas en-
tidades com governo estadual.

Com a edição do novo Decreto, as pe-
nalidades passam a ser calculadas em 
função da classe do empreendimento 
- para atividade de transporte de pro-
dutos perigosos foi fixada a Classe I - o 
que trouxe reduções de mais de 90%, 
consideradas as infrações gravíssimas 
para empresas de grande porte.

Outras alterações importantes referem-
-se à ampliação do prazo para comuni-
cação de emergências, que era de uma 
hora e passou a ser de duas horas, e à 
inclusão da Polícia Rodoviária Federal, 
que ao lado do Núcleo de Emergência 
Ambiental (NEA), Fundação Estadual do 
Meio Ambiente (FEAM), Polícia Militar de 
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Escritório Central

Avenida Pacaembu, 1.088

Pacaembu - São Paulo/SP

+55 11 3526-3526

Filial Belo Horizonte

Avenida Uruguai, 620 - 5º Andar

Sion - Belo Horizonte/MG

+55 31 2520-2051

A nova Lei de Minas estabelece obrigações importantes para o transporte de carga com produtos 
perigosos:

A Ambipar Response é líder no Brasil e no mundo em prevenção e atendimento à emergências com 
produtos perigosos. Temos o maior número de bases de atendimento em todo o estado para oferecer 
serviço totalmente eficiente e rápido.

LEI DE MINASLEI DE MINAS

Escritório comercial em Belo Horizonte 
para dar suporte ao cliente

19 bases próprias que garantem o
padrão de atendimento no estado
de Minas Gerais e região

Treinamentos e simulados

Equipe própria, profissionais CLT, treinados
sob o Standard Internacional NFPA 472

Equipamentos tecnológicos
Certificações: ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001 e ISO 22320Pronto Atendimento 24 horas

Gerenciamento de documentos obrigatórios
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SUSTENTABILIDADE EM FOCO

VALORES ATUAIS 
(UFEMG) VALORES ANTERIORES (UFEMG)*

CLASSIFICAÇÃO QUALQUER  
PORTE

PORTE INFERIOR 
(NÃO SE APLICA 

AO TRC)

PORTE PEQUENO 
NÚMERO VEÍCULOS 

< 10

PORTE MÉDIO 
10 ≤  N. DE VEÍCULOS  

≤  50

PORTE GRANDE
NÚMERO DE VEÍCULOS

> 50

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX

LEVE 150 300 50 150 150 450 450 1350 1350 4050

GRAVE 750 1.500 250 750 750 2250 2250 6750 6750 20205

GRAVÍSSIMA 3.750 7.500 1250 3750 3750 11750 11750 33750 33750 101250

Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais também poderá 
receber o comunicado.

Destaco, por fim, a regra que determi-
na o não conhecimento da defesa ou 
do recurso administrativo sem a có-
pia dos documentos de arrecadação 
estadual, nos quais deverão constar 
a informação do procedimento admi-
nistrativo ambiental ao qual a taxa se 
refere e do seu respectivo comprovan-

te de recolhimento integral, referente 
à taxa de expediente prevista no Re-
gulamento das Taxas Estaduais (RTE), 
aprovado pelo Decreto nº 38.886, de 1º 
de julho de 1997, quando o crédito esta-
dual não tributário for igual ou superior  
a 1.661 Ufemgs.

Walter Rocha Cerqueira 

Assessor juridicoambiental do  
Setcemg e da Fetcemg

VEJAMOS A TABELA COMPARATIVA

*Valor da Ufemg para 2020: R$ 3,7116
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APOIADORES

Lançado no final de 2016, sob a gestão 
de Sérgio Pedrosa no Sindicato, o pro-
jeto Apoiadores do Setcemg foi criado 
com o objetivo de promover relaciona-
mento e negócios entre os transporta-
dores e os principais fornecedores da 
cadeia produtiva do setor.

Desde então, o Setcemg tem promovi-
do diversos eventos de relacionamento 
como treinamentos, almoços, happy-
-hours, reuniões e o Encontro de Em-
presários, que a cada edição recebe 

PARCERIA PARA EVOLUIR

um especialista de renome que traz 
informação de qualidade ao setor de 
transporte e coloca em contato direto 
transportadores, lideranças, fornecedo-
res, clientes e prospects.

Grandes empresas integram esse time 
e, hoje, o Setcemg conta com 14 Apoia-
dores: Ambipar, Autotrac, Belo Dente, 
Cardiesel Mercedes-Benz, Carraro Con-
sultoria em Seguros, Gertran Gerencia-
mento de Riscos, FACCHINI, Minasmá-
quinas Mercedes-Benz, Treviso Volvo, 

Proposta de relacionamento, negócios e networking do Sindicato  
visa aproximar os transportadores dos seus principais fornecedores

Vipal Borrachas, Shell/Raízen, DAF Via 
Trucks, WLM Itaipu Scania e Centro 
Oeste Implementos – Randon.

VANTAGENS
Tenha sua marca inserida nas principais 
ações do sindicato e seus produtos e 
serviços divulgados em todos os meios 
de comunicação da entidade. Mostre a 
sua empresa para o transporte rodovi-
ário de cargas em Minas Gerais.

Entre em contato com o sindicato  
pelo e-mail comercial@setcemg.org.br e 
participe do projeto Apoiadores do Setcemg.

SEJA UM 
APOIADOR


