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Eduardo Rebuzzi, Flávio Benatti, José 
Hélio Fernandes, Francisco Pelúcio e 
Urubatan Helou na eleição do novo 
presidente da NTC&Logística
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Com muitos desafios colocados à nossa frente logo no início do 
ano, como a crise da mineração, tudo levava a crer que seria mais 
um ano difícil, com crescimento – se houvesse – pífio e apenas 
promessas de mudanças na nossa política.

Mas, ao invés de uma classe empresarial amedrontada e à 
espera de um milagre, vimos empresários unindo-se em busca de 
mudanças e crescimento em 2019.

Vimos empresários investindo em suas empresas, sobretudo em 
tecnologia e na qualificação do seu pessoal. Vimos representação, 
com lideranças buscando junto aos governantes respostas para 
as promessas por reformas estruturantes feitas nos últimos anos. 
Vimos empresas mudando sua cultura, saindo da sua zona de 
conforto e correndo atrás de resultados. 

Em conversas com colegas transportadores, ao invés de crise, 
muitos me relataram crescimento de 10, 15, 20% no ano. Mas uma 
conclusão eu tenho: não foi milagre, foi fruto de anos de trabalho 
e investimentos. Foi fruto de muita paciência para viver anos em 
crise sem desistir de buscar por dias melhores. 

Esta edição do Minas Transportes mostra um pouco do trabalho 
intenso que a Fetcemg e o Setcemg fizeram em prol do setor, para 
ajudar as empresas a não desanimarem. Foi um ano muito intenso, 
de muito trabalho e, mais do que nunca, de muita união. 

Ela também traz o registro de importantes acontecimentos 
para nós no campo da representação: a chegada do Sindipesa, 
novo filiado da Fetcemg; e a eleição de Francisco Pelucio para a 
presidência da NTC, que dará sequência ao brilhante trabalho feito 
pelo seu antecessor, meu amigo José Hélio Fernandes, a quem 
agradeço pela dedicação ao setor na sua gestão.

Aproveito para agradecer ao presidente do Setcemg, Gladstone 
Lobato, pelo trabalho impecável à frente da entidade e na 
condução das nossas Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs); 
e aos presidentes dos Sindicatos filiados à Fetcemg, Abud 
Cecílio Domingos (Settrim), Néliton Bastos (Setsul), Antônio Sapori 
(Sindinor), José Herculano da Cruz Filho (SETCJF), Cláudio Ney Maia, 
Roney Alcântara (Sindeeco) e Júlio Eduardo Simões (Sindipesa) pelo 
belo trabalho à frente dos nossos Sindicatos ao longo do ano. 

Agradeço também à nossa COMJOVEM BH e Região, que está cada 
vez mais presente no cenário nacional; e ao amigo Vander Costa, 
presidente da CNT, por também fazer evoluir o excelente trabalho 
iniciado por Clésio Andrade à frente da Confederação, do Sest Senat 
e do ITL.

Reforço meu convite aos empresários para que participem 
ativamente das suas entidades representativas. Unidos, vocês 
podem transformar o Brasil e estimular o crescimento econômico! 
Meus agradecimentos a todos pela parceria de sempre e o desejo 
de um 2020 melhor para todos nós. Boa leitura!

Sérgio Pedrosa - presidente da Fetcemg

EDITORIAL

UNIÃO PARA SUPERAR 
DESAFIOS

Expediente

NTC TEM NOVO PRESIDENTE

Francisco Pelucio é o novo presidente da 
Associação Nacional do Transporte de 
Cargas e Logística (NTC&Logística). O di-
rigente foi eleito no dia 28 de novembro, 
em assembleia realizada na sede da enti-
dade em Brasília (DF).

Pelucio sucederá José Hélio Fernandes.  
Ele foi candidato único indicado à 
presidência pelo Conselho Superior da As-
sociação e terá como vice o empresário 
e atual presidente da FETRANSCARGA, 
Eduardo Rebuzzi.
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Seja em veículos leves ou pesados, 
em empresas grandes ou pequenas, a 
presença da tecnologia, da automação, 
da conectividade e do Big Data tornaram-
se condições indispensáveis para a 
sobrevivência. Um caminho sem volta 
para a digitalização e para a indústria 4.0 
que pode ser facilmente percebido em 
qualquer evento do setor de transporte 
realizado no país e no mundo.

Durante o 22º Salão Internacional 
do Transporte Rodoviário de Cargas 
(Fenatran 2019), realizado em outubro, 
os participantes puderam conhecer uma 
infinidade de soluções para a segurança, 
economia e inovação para as empresas 
e motoristas como, por exemplo, 
caminhões com retrovisores digitais, 
computadores de bordo com mapa 
topográfico, cabines com diversos itens 
de conforto e segurança para o motorista 
e caminhões movidos a gás com foco na 
sustentabilidade. "É uma infinidade de 
soluções disponíveis, mas percebemos 
que uma tecnologia dificilmente 
substituirá outra. O que temos agora 
é uma enorme gama de produtos e 
serviços adequados para cada país, cada 
cultura e cada tipo de operação", destaca 
o presidente da Fetcemg, Sérgio Pedrosa.

TECNOLOGIA ALÉM DA OPERAÇÃO
As diretorias da Fetcemg e do Setcemg 
estão atentas ao que vem sendo 
apresentado ao setor nos últimos 
tempos. Representantes das entidades 

participam de importantes eventos 
que tiveram como foco a tecnologia e a 
inovação em 2019.

Em junho, um grupo de transportadores 
participou de viagem técnica a Montreal, 
no Canadá, com empresários e executivos 
do setor de transporte rodoviário de 
carga (TRC), numa iniciativa do Setcesp. 
O objetivo foi explorar as iniciativas que 
o país tem a oferecer e trazer novidades 
para o Brasil, sobretudo, em mobilidade. 
No mesmo mês, integraram a comitiva 
comandada pela CNT, em parceria 
com a Fundação Dom Cabral (FDC) e 
a Universidade de Tel-Aviv, em Israel, 
para uma imersão em ecossistemas 
e ambientes de empreendedorismo, 
mobilidade e inovação.

"É preciso estar atento ao que surge pelo 
mundo. Precisamos nos preparar para 
a chegada dessas novas tecnologias e 
treinar nossas equipes. Isso também 
demanda análises profundas de mercado 

e das necessidades dos nossos clientes", 
afirma o presidente do Setcemg, 
Gladstone Lobato.

É PRECISO SE ADAPTAR
A realidade é que a transformação digital 
já está acontecendo e ela é o caminho 
necessário para conseguir desenvolver 
empresas e negócios. "É preciso evoluir, 
buscar capacitação e promover uma 
mudança nas práticas tradicionais das 
empresas. As entidades representativas 
do setor estão trabalhando para ajudar 
as suas associadas nessa empreitada", 
afirma Gladstone.

"Somente com a busca do conhecimento 
e de atualização técnica será possível 
acompanhar a velocidade da evolução 
para as empresas, a necessidade nos 
nossos clientes e o desenvolvimento do 
nosso negócio", finaliza.

Gladstone Lobato e Warlon Lima, 
presidente e diretor do Setcemg, 
respectivamente, em visita 
à Fenatran 2019

O presidente da Fetcemg, Sérgio Pedrosa, e o presidente do Setcemg, Gladstone 
Lobato, e demais empresários do setor de transporte de carga em visita à Movin’on, 
uma das maiores feiras de mobilidade do mundo realizada em Montreal, no Canadá

Você conhece as capacitações do 
Setcemg? Acesse setcemg.org.br e 
fique por dentro dos nossos cursos e 
workshops. Nossa grade de eventos 
foi pensada para ajudar as empresas 
a entrarem na era da inovação.
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O FUTURO É AGORA

TECNOLOGIA

A tecnologia ganha espaço em todos os setores econômicos. 
No transporte, não é diferente.

É preciso estar atento
ao que surge pelo mundo. 
Precisamos nos preparar 
para a chegada dessas

novas tecnologias e treinar 
nossas equipes.
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A Braspress lançou o Aplicativo do Motorista 
para facilitar o trabalho e otimizar o tempo 
dos profissionais do volante, mantendo a 
vanguarda das inovações tecnológicas no 
Transporte Rodoviário de Cargas (TRC).

Urubatan Helou Júnior, controller de Frota, 
falou sobre o desenvolvimento do aplicativo: 
“O aplicativo foi desenvolvido aqui na 
empresa por profissionais que conhecem 
a realidade das operações de transporte. 
Trata-se de uma ferramenta fundamental 

para a otimização dos processos de 
manutenção de frota e aprimoramento dos 
motoristas”, afirmou.

No aplicativo, além de outras 
funcionalidades, ficam disponibilizadas 
informações sobre quilômetros per-
corridos, horas de condução, número de 
eventos e consumo de combustível. O 
Motorista também pode consultar sua 
posição no ranking trimestral da Telemetria.

ASSOCIADA

BRASPRESS LANÇA O 
APLICATIVO DO MOTORISTA

CONQUISTE

SEU DAF!
Visite nossa loja ou ligue e 
conversa com um dos nossos 
consultores e veja as condi-
ções especiais de entrega!

BR 381, Nº 2.200,
Contagem/MG

31 2566-2000

www.viatrucks.com.br 

@viatrucks.daf

A Transpedrosa foi uma das ganhadoras da 8ª Edição do Prêmio 
Transporte Responsável, promovido pela Fabet/Revista Transporte 
Mundial e organizado pela GG Mídia. A premiação aconteceu 
em outubro, durante a Fenatran 2019, em São Paulo (SP). Na 
foto, Leonardo Pedrosa, Sérgio Pedrosa e Ana Paula Pedrosa 
(Transpedrosa) e Júlio Gois, Ricardo Nery e Tibério Pereira (Raízen).

PREMIAÇÃO TRANSPORTE 
RESPONSÁVEL 2019



A fi l ial de Vitória (ES) da TG Transportes recebeu, 
em outubro, prêmio do Grupo Friopeças. “É muito 
satisfatório ter o reconhecimento da qualidade de 
nossos serviços envolvendo toda nossa equipe”, 
afirmou a gerente da f i l ial ,  Ângela Campanharo
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transportes e logística.

Para a nova identidade visual, a 
Patrus encomendou um estudo 
da Interbrand — consultoria 
líder de marcas no mundo 
— e contratou a agência Plan B  para 
o desenvolvimento da campanha de 
divulgação.

ASSOCIADA

PATRUS DE 
MARCA 
REVITALIZADA
A Patrus Transportes adotou 
um novo posicionamento de 
comunicação acompanhado de uma 
marca renovada. O novo visual é 
inspirado pelas transformações 
que a empresa passou ao longo 
de 46 anos de atividades e se 
apoia nos modernos conceitos de 
gestão que hoje a colocam numa 
posição destacada no segmento de 

A mudança do layout da marca é 
o primeiro passo para solidificar 
todo o investimento em tecnologia 
e em práticas sustentáveis dentro 
do Transporte Rodoviário de Carga 
Fracionada (TRCF). “Nós somos uma 
empresa de soluções em transporte 
de carga fracionada e buscamos 
guiar nossos clientes aos melhores 
caminhos. Por isso, empoderamos 
as pessoas e investimos em 
tecnologias para transformar 
as promessas que fazemos em 
realidade”, afirma o presidente da 
empresa, Marcelo Patrus.

TG TRANSPORTES
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NOVA FILIAÇÃO 
À FETCEMG

O Sindicato Nacional das Empresas de 
Transporte e Movimentação de Cargas 
Pesadas e Excepcionais (Sindipesa), é o 
mais novo sindicato filiado à Fetcemg. 
O anúncio foi feito durante a reunião da 
diretoria realizada no início de novembro, 
em Belo Horizonte.

A filiação foi possível graças ao trabalho 
de Adalcir Lopes, diretor do Setcemg, da 
Fetcemg e da Transpeciais – Transportes 
Especiais. “Estamos há mais de três anos 
empenhados em dar novos rumos ao 
Sindipesa, cuidando de sua organização e 
legalidade para viabilizá-lo nacionalmente”, 
afirmou Adalcir.

“Com a filiação do Sindipesa fortalecemos 
nossa representatividade e ampliamos 
nossa atuação na modalidade de transporte 
pesado, tão importante para o crescimento 
do país”, destacou o presidente da Fetcemg, 
Sérgio Pedrosa.

REPRESENTATIVIDADE

TRANSPORTE NO OSCAR DA ECONOMIA MINEIRA
No final de outubro, a Mercado Comum, publicação nacional de economia, finanças 
e negócios, premiou personalidades e empresas em solenidade realizada no 
Espaço Institucional ACMinas, na sede da Associação Comercial e Empresarial de 
Minas Gerais, em Belo Horizonte.

O presidente da CNT, Vander Costa, foi um dos homenageados no XI Prêmio 
Minas Gerais de Desenvolvimento Econômico; e a Expresso Nepomuceno, 
representada por Agnaldo Souza Filho, foi uma das empresas premiadas 
na categoria ‘Transportes e Logística’ do XXI Prêmio Minas – Desempenho 
Empresarial – Melhores e Maiores Empresas

MUDANÇAS NO ESTATUTO
DO SETCEMG

No dia 26 de novembro, o presidente 
do Conselho de Administração da 
TORA Logística e vice-presidente da 
Fetcemg, Paulo Sérgio Ribeiro da Silva, 
foi homenageado durante a cerimônia 
de premiação Maiores e Melhores do 
Transporte.

Ele recebeu a homenagem “Pioneiro do 
Transporte” das mãos do presidente da 
CNT, Vander Costa.

Em seu discurso, Paulo Sérgio ressaltou 
seus 53 anos de atuação no segmento 
e agradeceu o apoio de todos que o 
ensinaram, estimularam a enfrentar as 
dificuldades e superar obstáculos, como 
os sócios, clientes e funcionários.

Em assembleia realizada em 
outubro, o Setcemg aprovou por 
aclamação algumas mudanças em 
seu estatuto.

Entre elas, o destaque é a 
incorporação da palavra ‘Logística’ 
ao nome do Setcemg, que passa a se 
chamar Sindicato das Empresas de 
Transportes de Cargas e Logística 
do Estado de Minas Gerais. 

O objetivo da diretoria foi adequar 
diversos aspectos operacionais do 
Sindicato à nova realidade do setor 
e aos avanços tecnológicos.

O presidente da CNT, Vander Costa, 
entregou o prêmio a Paulo Sérgio 
Ribeiro da Silva

PIONEIRO DO 
TRANSPORTE
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MINAS GERAIS NO 
ENCONTRO NACIONAL

COMJOVEM

No início de novembro, a Associação 
Nacional do Transporte Rodoviário de 
Cargas e Logística – NTC&Logística e 
a Comissão de Jovens Empresários 
do Transporte Rodoviário de Cargas 
– COMJOVEM realizaram em Foz do 
Iguaçu (PR) o 12° Encontro Nacional 
da COMJOVEM. Minas Gerais foi 
representada pelo presidente do 
Setcemg, Gladstone Lobato, pela 
gerente da Fetcemg, Vanessa Borges, 
pelo deputado federal e ex-membro 
da COMJOVEM BH e Região, Lucas 
Gonzalez, pelo empresário Marco 

Antônio Patrus, e pelos integrantes 
da COMJOVEM BH e Região, Antônio 
Lodi, Ana Luiza Magalhães Lobato, 
Leonardo Pedrosa e Otávio Capanema.

Esta foi a edição que contou com 
o maior número de membros da 
COMJOVEM de todas as edições do 
Encontro, o que comprova o sucesso 
da comissão e entidades apoiadoras 
ao fomentar a discussão sobre o 
transporte rodoviário de cargas para 
as futuras gerações de empresários.

No primeiro dia de evento, foi 
realizada a entrega da premiação de 
desempenho para os núcleos regionais 
da COMJOVEM que conseguiram atingir 
as metas propostas. O núcleo de Belo 
Horizonte e Região foi homenageado 
pelo trabalho desenvolvido. Para o 
vice-coordenador, Antônio Lodi, a 
premiação é um reconhecimento 
pelo esforço e trabalho desenvolvido 

em prol do transporte. "Foi, de fato, 
muito gratificante receber o prêmio 
depois de um ano de muita dedicação 
e trabalho", afirmou.

MUDANÇA NA COORDENAÇÃO
Durante a cerimônia, foi oficializada 
a sucessão da coordenação da 
COMJOVEM Nacional, que nos últimos 
anos foi comandada por Ana Carolina 
Jarrouge. A partir de janeiro de 2020, 
a comissão passa a ter André de 
Simone à sua frente, que contará com 
Joyce Bessa e Antônio Ruys como 
vice-coordenadores na nova gestão.

FUTURO DO TRANSPORTE 
E LOGÍSTICA
Segundo o presidente do Setcemg, 
Gladstone Lobato, as discussões sobre 
o futuro do transporte e da logística 
com os avanços tecnológicos foram 
destaque durante todo o evento. "Na 
década de 90, precisávamos usar vários 
equipamentos para conversar, ouvir 
rádio ou enviar uma mensagem. Hoje, 
um smartphone desempenha todas 
essas funções. O avanço tecnológico 
afeta o transporte e a logística do 
mesmo jeito, mudando a nossa forma 
de transportar e de armazenar carga. 
As inovações acontecem o tempo todo. 
Precisamos nos adaptar e definir como 
usá-las ao nosso favor", comentou.

Núcleo da COMJOVEM BH e Região durante homenagem em Foz do Iguaçu (PR)

Evento da NTC reúne os núcleos da COMJOVEM de todo o país

Foi, de fato, muito 
gratificante receber 

o prêmio depois 
de um ano de 

muita dedicação e 
trabalho.
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QUALIFICAÇÃO

PARTICIPE DO LNT
Em 2019, o Setcemg capacitou mais de 
820 trabalhadores do transporte em 
diversas áreas. Agora, o Sindicato quer 
conhecer as demandas das empresas 
no setor de capacitação para buscar 
no mercado o que há de melhor em 
qualificação para 2020.

Participe do Levantamento de Neces-
sidades de Treinamento – LNT, que será 
a base para a elaboração do calendário 
de capacitação 2020. “Esse trabalho é 
fundamental para o Sindicato, pois é a 
partir dele que a grade de capacitação 
é pensada e montada. É por meio 
dessa pesquisa que conhecemos as 
necessidades de treinamento do setor 
e os principais temas que precisam ser 
abordados nas nossas capacitações”, 
afirma o gerente do Setcemg, 
Renato Marques. O link para envio de sugestões está disponível no site setcemg.org.br
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SEGURANÇA LOGÍSTICA

MINAS GERAIS NO SEMINÁRIO 
RAÍZEN SUDESTE

Av. Amazonas, 8787 - Cabana - Belo Horizonte / MG  | Tel.: (31) 2108-1000 | Site: www.cardiesel.com.br
      (31) 9525-4397 |       @cardieselBH |      cardiesel_mb |            youtube.com/cardiesel

No final de outubro, o Setcemg e a 
Fetcemg marcaram presença no 
Seminário Raízen Sudeste, Roubos de 
Cargas, Fraudes e Delitos Conexos, na 
cidade de Mairinque (SP). No encontro, 
foram discutidas estratégias de 
policiamento, inovações, tecnologias 
aplicáveis à segurança viária e o 
enfrentamento ao roubo de carga.

O assessor de Segurança Patrimonial 
da Fetcemg e do Setcemg, Ivanildo 
Santos; o delegado da Delegacia 
Especializada em Investigação e 
Repressão ao Furto, Roubo e Desvio 
de Carga, Rafael Azevedo; e o Capitão 
da Polícia Rodoviária de Minas Gerais, 
João Luiz da Matta, participaram 
de um painel do evento. Ivanildo 
apresentou o trabalho que realiza 
junto às transportadoras e força 
policial do estado de Minas Gerais, com 
resultados efetivos na recuperação 
das cargas e caminhões. Por meio 
do Grupo Técnico de Trabalho de 

Segurança do Setcemg, as entidades 
do transporte e as instituições 
policiais têm informações em tempo 
real das ocorrências. “Isso possibilita 
a ação imediata de combate, além 
de inibir a migração do crime”, 
diz Ivanildo.

No entanto, ele ressaltou a 
importância de uma legislação que 
coíba e penalize a receptação de 
carga. “Minas Gerais está trabalhando 
para modernizar a legislação, pois 
oito estados da federação já têm leis 
que cassam alvarás de receptadores”, 
destaca.

PARTICIPAÇÃO
O evento contou com a presença de 
diversos órgãos de Segurança Pública 
da Região Sudeste e Sul do país (ES, 
MG, RJ, SP, PR e SP), parlamentares 
federais e entidades do transporte, 
entre elas, a Fetcemg, representada 
pelo presidente, Sérgio Pedrosa.

O coronel da reserva integrante da Raízen, 
Rosano Augusto Souza, acredita que o 
principal objetivo do evento foi alcançado. 
“O evento atingiu seus objetivos e gera 
uma expectativa para reforçarmos ainda 
mais a integração e atuação ostensiva 
para combater os desvios, furtos e roubos 
de cargas”, finaliza.

Ivanildo Santos apresentou o 
trabalho realizado pela assessoria de 
Segurança da Fetcemg e pelo GT de 
Segurança Logística do Setcemg
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Em outubro e novembro, o Setcemg e a 

Fetcemg se dedicaram às campanhas 

Outubro Rosa e Novembro Azul, pela 

conscientização para a prevenção 

ao câncer de mama e de próstata, 

respectivamente.

As entidades divulgaram em suas 

mídias dicas e informações de 

saúde, alertando para a importância 

de manter uma vida saudável e 

visitar regularmente ao médico. Além 

disso, o Setcemg divulgou diversas 

ações realizadas pelas empresas 

associadas para consc ient izar 

equipes e comunidade.

Empresa de Transportes Martins (ETM), 

Via Pajuçara, Tora Transportes,

Transportes Nova Era, Patrus 

Transportes, MVA Transportes e Grupo 

Repel realizaram ações pelo Outubro 

Rosa, com destaque para as diversas 

palestras e a criação de rede de apoio 

entre mulheres que enfrentaram a doença.

Já as empresas D´Granel, P&W Igarapé 
Transporte, Repel Cargas e Repelub 
foram algumas das que celebraram 
o Novembro Azul. Dentre as ações, 
foram realizadas palestras, bate-
papo sobre a saúde do homem e 
check-up de funcionários.

CAMPANHAS PELA SAÚDE

EVOLUINDO COM VOCÊ
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EVOLUINDO COM VOCÊ

POLICIAIS CONTRA O CÂNCER INFANTIL

A Polícia Rodoviária Federal de 
Minas Gerais (PRF-MG) realizou mais 
uma edição da campanha “Policiais 
contra o Câncer Infantil”. O objetivo 
foi proporcionar um dia especial 
para crianças com câncer e entregar 
donativos para instituições que 
apoiam pacientes.  As instituições 
beneficiadas foram Lar Teresa de 
Jesus, Fundação Sara Albuquerque, 
Casa de Apoio Aura e Casa de 
Acolhida Padre Eustáquio – Cape. As 
crianças atendidas puderam vivenciar 
a experiência de ser um policial 
com atividades lúdicas simulando 
abordagens educativas, uso do rádio e 
de viaturas. Também participaram do 
“Cineminha Rodoviário” e brincaram 
com fantoches e jogos recreativos. 

O Setcemg colaborou convocando 
transportadoras para contribuírem 
com alimentos não-perecíveis, pro-
dutos de higiene e limpeza, roupas 
e brinquedos.
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Mesmo diante de um cenário pes-
simista e de incertezas no início 
do ano, com a paralisação parcial 
da mineração e a demora na vota-
ção de reformas estruturantes, as 
entidades do transporte rodoviário 
de cargas (TRC) em Minas Gerais 
seguiram firmes na missão de rep-
resentar o setor e propor ações em 
favor do crescimento e do enfrenta-
mento dos desafios colocados. 

“A Fetcemg e o Setcemg trabalham 
incansavelmente pelos transporta-
dores. Decidimos ver o período de 
incertezas como uma oportunidade 
para ajudar as empresas a se re-
estruturarem e crescerem”, afirma 
o presidente da Fetcemg, Sérgio 
Pedrosa.

“Apostamos na promoção de con-
hecimento, no compartilhamento 
de experiências e na oferta de 
serviços e treinamentos. O resul-
tado é que fecharemos um ano com 
bastante otimismo para o próximo 

que se aproxima”, completa o 
presidente do Setcemg, Gladstone 
Lobato. Relembre os destaques do
trabalho  realizado pelo Setcemg e 
pela Fetcemg em 2019:

TREINAMENTOS
O sindicato diversificou treinamentos, 

oferecendo conteúdo sob medida 
para as empresas. Até novembro, 
foram mais de 60 turmas e 820 
pessoas qualificadas em diversas 
áreas. Treinamentos para gestores, 
como a Academia de Líderes e o 
programa realizado em parceria 
com o Instituto Aquila, e os cur-
sos de Power BI, Lei do Motorista 
e administração de tabelas de frete 
foram alguns dos destaques.

COMUNICAÇÃO
A Comunicação do Sindicato e da 
Federação ganhou força neste 
ano com diversas mudanças. As 
entidades investiram em cam-
panhas nas mídias sociais e tam-
bém em Marketing Digital. O site do 
Setcemg foi reestruturado seguindo 
as regras do SEO (otimização para 
mecanismos de busca) e o Infor-
mativo Minas Transportes ganhou 
novo projeto gráfico.

Apesar dos desafios, o ano de 2019 foi de muito trabalho e também de muitas conquistas para o transporte 
rodoviário de cargas (TRC)

CAPA

TRABALHO E CRESCIMENTO

O Setcemg começou o ano com investimentos em Marketing e também 
lançou um novo site

Os treinamentos do Setcemg foram destaque em 2019 com novos temas e 
novas parcerias, como a capacitação realizada com o Instituto Aquila
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ASSESSORIA 
JURIDICOAMBIENTAL
A assessoria realizou diversos 
treinamentos e representou as entidades 
nos mais importantes eventos ambientais. 
Também atuou na regulamentação do 
Manifesto de Transporte de Resíduos 
Sólidos e Rejeitos (MTR-MG) e no 
desenvolvimento da legislação estadual 
de emergência ambiental.

DESPOLUIR
De janeiro até outubro de 2019 foram 
realizados 15.847 testes em todo o 
estado de Minas Gerais, um aumento 
de 11% no número de testes se 
comparado com o mesmo período de 
2018. Com esse resultado, a Fetcemg 
foi a Federação responsável pela maior 
quantidade de testes no país.

RELACIONAMENTO
Em 2019, o projeto Apoiadores do Setcemg 
seguiu a pleno vapor, uma parceria que 
coloca transportadores e fornecedores 
em contato direto. Os Encontros de 
Empresários receberam Solange Srour, 
economista chefe da ARX Investimentos; 
Marcelo Alcides, superintendente de 
exploração de infraestrutura rodoviária 
da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT); José Caixeta, professor 
da ESALQ/USP; Marco Aurélio Barcelos, 
secretário de Estado de Infraestrutura 
e Mobilidade de Minas Gerais; e Robson 
Lucas da Silva, subsecretário de 
fiscalização Ambiental de Minas Gerais. 
Além disso, novos apoiadores foram 
incorporados ao projeto.

SEGURANÇA
A assessoria de Segurança Patrimonial, 
por meio do Grupo de Trabalho de 
Segurança Logística do Setcemg, 
intensificou o relacionamento entre as 
transportadoras e a polícia.

A assessoria realizou visitas técnicas a 
empresas, órgãos de segurança pública 
de vários estados e universidades e 
representou a Federação e o Sindicato 
em diversas solenidades oficiais.

COMJOVEM
No primeiro ano sob a coordenação 
de Daniel Simas, a comissão encerra a 
temporada com seu maior quórum, com 

40 integrantes. O grupo realizou quatro 
visitas técnicas (FCA, Tora Logística, Man 
e Amazon), publicou três artigos técnicos 
e participou ativamente dos maiores 
eventos do setor. Também realizou duas 
ações sociais – distribuição de chocolate 
na Páscoa e campanha do agasalho. 

REPRESENTATIVIDADE
Em 2019, 19 empresas se associaram 
ao Setcemg. As lideranças mineiras 
do transporte marcaram presença 
positiva nos principais eventos do 
setor em Minas Gerais, no Brasil e 
no mundo. Entre diversos eventos, 
elas apresentaram seus pleitos ao 
ministro da Infraestrutura, Tarcísio de 
Freitas; discutiram a agenda do setor 
na Comissão de Viação e Transporte 
da Câmara dos Deputados; e se 
reuniram com o secretário especial de 
Desestatização e Desinvestimento do 
Ministério da Economia, Salim Mattar.

RNTRC
A Fetcemg é a gestora do Registro 
Nacional de Transporte Rodoviário de 
Cargas (RNTRC) em Minas Gerais e o 
Setcemg se destacou em quantidade 
de registros e atuação. Até novembro, 
foram realizadas 10.189 inclusões, ou 
seja, um crescimento de 18% na frota.

ASSESSORIA JURÍDICA
O departamento seguiu empenhado 
no trabalho de levar até juízes, 
desembargadores e legisladores a 
realidade do TRC e suas especificidades. 
Além disso, realizou, até novembro, 5.413 
serviços, entre pedidos de consultorias 
trabalhistas, tributárias, fiscais e 
cíveis atendidos. A área Trabalhista 
foi destaque, sendo responsável por 
95,58% do total de atendimentos.

Representantes das associadas passaram as principais demandas das empresas 
ao Sindicato por meio das reuniões dos Grupos Técnicos de Trabalho 

O Setcemg é um posto credenciado da ANTT para o RNTRC. Somente em 
2019, foram feitos mais de 10 mil inclusões de veículos na frota do estado

CAPA
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SETTRIM: II FÓRUM JURÍDICO
EM UBERLÂNDIA
No início de novembro, o Sindicato das 

Empresas de Transporte de Cargas do Triângulo 

Mineiro (Settrim) realizou o II Fórum Jurídico de 

Transporte e Logística do Triângulo Mineiro. 

O objetivo do evento foi promover uma ampla 

discussão sobre assuntos ligados à tabela 

de fretes, jornada de trabalho e a aplicação 

da Lei do Motorista, reforma tributária e as 

perspectivas fiscais para a folha de pagamento. 

O evento foi gratuito e aberto ao público.

Segundo o presidente do Sindicato, Abud Cecílio, 

o Fórum foi um momento importante para todo 

o setor. “O evento trouxe diferentes orientações 

sobre os temas. Apesar do foco principal ser o 

setor de transportes de carga, a participação 

da comunidade foi de extrema importância, 

uma vez que, mesmo indiretamente, todas 

as pessoas dependem de alguma forma do 

transporte de cargas”, afirmou.

GIRO POR MINAS

O presidente do Settrim, Abud Cecílio, comemorou a ampla 
participação da sociedade no fórum jurídico.
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SETSUL: PRESENÇA 
NA FENATRAN

SETCJF: SINDICATO 
STARTUP

O Sindicato das Empresas de Transportes de 

Carga do Sul de Minas Gerais (Setsul) levou um 

grupo de empresários do Sul de Minas para a 

FENATRAN – 22º Salão Internacional do Transporte 

Rodoviário de Cargas, em São Paulo (SP). O evento 

é uma vitrine completa de soluções integradas. 

Além de estar representada com 100% das marcas 

fabricantes de caminhões, a feira reúne produtos 

e serviços para uma intensiva agenda de negócios 

com os principais compradores do setor.

Para o presidente do Sindicato, Néliton Antônio 

Bastos, “na Fenatran há boas oportunidades de 

networking com os profissionais do setor, além 

de ser uma oportunidade para descobrir novos 

fornecedores, comparar e experimentar o que 

há de mais moderno no mundo de caminhões, 

implementos, ferramentas e sistemas de 

segurança”.

A Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (FIEMG), em parceria com a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), realizou no dia 21 
de novembro a oficina “Sindicato startup: como 
transformar seu Sindicato?".

O objetivo foi promover uma discussão deste novo 
modelo de gestão para Sindicatos empresariais, 
trazendo uma visão de atuação e produto mais 
dinâmica e orientada ao cliente. A ministração 
do tema ficou a cargo do instrutor e especialista 
em Marketing, Inovação e Educação, Leonardo 
Carraretto.

A ação foi desenvolvida por meio do Programa de 
Desenvolvimento Associativo (PDA) e realizada na 
sede da FIEMG Regional Zona da Mata, em Juiz de 
Fora, reunindo presidentes, dirigentes, associados 
e coordenadores sindicais. O gerente do Sindicato 
das Empresas de Transportes de Carga de Juiz de 
Fora (SETCJF), Osvaldo Filho, participou da oficina.

GIRO POR MINAS

Novos motores a gás Scania
economia, performance, sustentabilidade,

Rod. Fernão Dias, 4000 - Riacho das Pedras - Contagem
itaipumg.com.br

@wlmscania

Canal WLM Scania

WLMScania

(31) 3399-1000 |        (31) 99811-9024

além da redução de até 90% na emissão de co2.
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O SEST SENAT realizou em novembro 
uma grande mobilização nacional para 
levar informações e orientações aos 
transportadores sobre os cuidados 
necessários para garantir mais 
segurança durante as viagens.

Com o tema “Rode Seguro nas estradas”, 
equipes das 149 unidades operacionais 
do SEST SENAT de todo o país passaram 
por mais de 250 pontos estratégicos, 
como empresas, terminais de cargas, 
postos de abastecimento e de 
fiscalização para realizar a Campanha 
Nacional de Redução de Acidentes e 
Roubo de Cargas.

O objetivo foi chamar a atenção para 
a importância de um trânsito mais 
consciente, com base em cinco pontos: 
a escolha de rotas mais seguras; a 
revisão do veículo; o cuidado em não 
ultrapassar o limite de velocidade da 
via; ter uma noite de sono de qualidade; 
e não usar drogas.

“Trabalhar com segurança é funda-
mental para garantir a qualidade 

no serviço oferecido. Infelizmente, 
no Brasil, os índices de acidentes 
são muito elevados e convivemos 
com o risco do roubo de cargas nas 

rodovias”, destaca o presidente da 
Confederação Nacional do Transporte 
(CNT) e dos Conselhos Nacionais 
do SEST e do SENAT, Vander Costa. 

SEST SENAT

SEGURANÇA NAS RODOVIAS
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DESPOLUIR

ENCONTRO NACIONAL DO DESPOLUIR

Nos dias 21 e 22 de novembro, foi 
realizado na sede da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT), em 
Brasília (DF), o Encontro Técnico 
Nacional Despoluir, evento cujo 
objetivo é proporcionar um ambiente 
de trocas de ideias e experiências 
entre os profissionais de todo o Brasil, 
além de apresentar as expectativas do 
Programa para o ano seguinte.

Para a coordenadora do Despoluir 
em Minas Gerais na sessão de 
cargas, Ana Isabela da Mata, “trata-
se de uma excelente oportunidade 
de networking, sempre buscando 
melhorias”, afirmou.

Participaram do evento os técnicos 
Helbert Nascimento, Alexandre Silva, 
Guilherme Vieira, Marcelo dos Reis 
e Guido de Moraes, que atendem às 
empresas de transporte rodoviário de 
cargas em Minas Gerais.

HOMENAGENS 

Durante o evento, Helbert Nascimento 
foi homenageado como o técnico com 
maior quantidade de medições em 
empresas de transporte de cargas 
do país, 3.396 até setembro. “Foi 
muito emocionante receber esta 
homenagem. Este é um projeto que 

faz a diferença para o transporte 
de cargas e para a sociedade em 
geral, e é muito bom fazer parte 
dele”, comemorou.

O técnico com a segunda maior 
quantidade de aferições também 
é de Minas. Alexandre Silva, que 
realizou 3.386 aferições. 

Técnicos da Fetcemg foram destaque

Helbert Nascimento, da Fetcemg, recebeu homenagem como o técnico que realizou o 
maior número de aferições no país
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

TRANSPORTADORES MARCAM PRESENÇA NO HSM EXPO 2019

Com o objetivo de buscar novidades, 

tendências e inspirações com relação 

aos negócios, profissionais que são 

referência em diversas áreas de 

atuação participaram da 19ª edição do 

HSM Expo, maior evento de gestão da 

América Latina realizado em novembro, 

em São Paulo (SP).

O setor de transporte rodoviário de 

cargas não ficou de fora e empresários, 

lideranças e entidades representativas 

do segmento foram conhecer os 

principais cases, técnicas e conceitos 

que permeiam o mundo corporativo 

e que continuarão transformando de 

forma exponencial a realidade mundial.

O presidente da Fetcemg e CEO 

da Transpedrosa, Sérgio Pedrosa, 

participou do evento. Em suas redes 

sociais, ele elogiou o congresso 

como uma oportunidade de busca 

de conhecimento. “Excelente oportu-

nidade de aprendizagem que a CNT 

e o Sest Senat nos proporcionaram. 

Parabéns e muito obrigado à diretoria 

dessas entidades”, destacou.

SISTEMA CNT
A Confederação Nacional do Transporte 

(CNT), o Sest Senat e o e Instituto 

de Transporte e Logística (ITL)

ofereceram um circuito de palestras 

no Auditório do Sistema CNT no HSM 

Expo 2019. O estande da instituição 

foi ponto de encontro de empresários 

e empreendedores interessados nos 

sistemas de transportes.

Kassilda Pedrosa, sócia da Transpedrosa; Sérgio 
Pedrosa, CEO da Transpedrosa e presidente 
da Fetcemg; e Ana Paula Pedrosa, assessora 
da diretoria da Transpedrosa, no estande do 
Sistema CNT

(Foto: arquivo pessoal/LinkedIn).

Com o mote “Ouse Aprender”, maior evento de gestão da América Latina abordou conceitos e tendências sobre 
carreira e negócios
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

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

Foi publicada no Diário Oficial da 
União do dia 12 de novembro a 
Medida Provisória 905, que promoveu 
alterações em diversos artigos da CLT 
e instituiu o Contrato de Trabalho Verde 
e Amarelo.

Essa nova modalidade de contratação, 
limitada a remuneração de até o teto de 
1,5 salário mínimo e duração máxima de 
dois anos, visa incentivar a contratação 
de jovens entre 18 e 29 anos que não 
possuem experiência. 

O programa prevê incentivos fiscais 
como recolhimento fundiário no importe 
de 2% e limite de contratação pelas 
empresas de até 20% dos funcionários 
nesta modalidade e apenas para novas 
contratações. 

Outras importantes mudanças a 
serem citadas e promovidas pela 
medida provisória foram a extinção da 
contribuição social de 10% sobre o FGTS 
em casos de rescisão sem justa causa; 

a permissão do trabalho aos domingos 
e feriados; a autorização para múltiplos 
programas de participação nos lucros 
e resultados pelo mesmo empregador; 
a necessidade de certificação de EPI’s; 
entre outras.

PROGRAMA VERDE E AMARELO 

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. 
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APOIADORES

O meio ambiente e a legislação estadual 
foram o tema da quinta e última edição 
do ano do Encontro de Empresários 
do Setcemg. Dessa vez, o evento teve 
como palestrantes o subsecretário de 
Fiscalização Ambiental do Governo de 
Minas Gerais, Robson Lucas da Silva, 
e a diretora do Núcleo de Emergência 
Ambiental da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad), Wanderlene Nacif. 

Na pauta, a fiscalização da Lei nº Lei 
22.805/2017 e o Decreto 47.629/2019, 
de emergência ambiental, que entrou 
em vigor recentemente. Apesar 
do Setcemg e da Fetcemg terem 
promovido treinamentos nas cidades-
polo e em Belo Horizonte para alertar os 
transportadores sobre as adequações 
que deveriam ser feitas e as ações no 
caso de emergências, dúvidas surgem 
a cada dia.

O subsecretário esclareceu que a
diretriz do atual governo é des-
complicar, cumprindo os padrões de 
responsabilidade ambiental. “Hoje, 
temos o perfil de gestão de privilegiar 
o setor produtivo e nosso viés é mais 
pedagógico e preventivo”, afirmou.

Lideranças mineiras pontuaram 
problemas específicos na observância 
da Lei, como o tempo estipulado para 
fazer a comunicação do acidente. 
“Transportamos em regiões onde não 
há sinal de celular”, ponderou Juliana 
Martins, sócia da Repelub Transportes 

e diretora da Fetcemg. Há, ainda, 
acidentes em que o motorista não 
tem condições de avisar, devido aos 
ferimentos ou mesmo morte.

CORRESPONSABILIDADE 
NA RECUPERAÇÃO 
AMBIENTAL
O presidente da Fetcemg, Sérgio 
Pedrosa, pediu esclarecimentos sobre 
a corresponsabilidade do embarcador 
em caso de acidente. “Quem é 
multado primeiro? Todos os agentes 
são multados ao mesmo tempo?”, 
questionou.

Segundo Wanderlene Nacif, com a 
publicação da nova lei, há penalidades 
também aplicáveis para o embarcador 

e o contratante. Existem infrações 
aplicáveis a cada segmento, de acordo 
com o porte de cada empreendimento. 

Além das responsabilidades dos 
transportadores para o atendimento e 
recuperação ambiental, os participantes 
também puderam esclarecer dúvidas 
sobre o cadastro e fiscalização 
das empresas de atendimento, o 
trabalho e estrutura do Núcleo de 
Emergências Ambientais (NEA), da 
Semad, e outros aspectos da secretaria 
para o transporte de cargas no estado.

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL EM DEBATE
No fim de outubro, o Setcemg realizou a última edição de 2019 do Encontro de Empresários

Evento reuniu entidades representativas, empresários, órgãos públicos e parceiros.

Sérgio Pedrosa, Robson Lucas da Silva, Wanderlene Nacif e Gladstone Lobato

O Encontro de Empresários é 
um projeto de sucesso criado 
pelo Setcemg que visa promover 
o relacionamento entre trans-
portadores e fornecedores 
da cadeia de suprimentos. 
São empresas apoiadoras do 
Setcemg: Ambipar Response, 
Autotrac, Belo Dente, Cardiesel, 
Carraro, Facchini, Gertran, 
Minasmáquinas, Raízen Shell, 
Volvo Treviso, Via Trucks Daf, 
Vipal, WLM Itaipu Scania. Faça 
parte desse time! Mostre 
sua marca para o setor de 
transporte rodoviário de cargas 
em Minas Gerais.
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CONFRATERNIZAÇÃO

Transportadores, lideranças, auto-
ridades e parceiros da cadeia produtiva 
do transporte rodoviário de cargas 
se reuniram no dia 30 de novembro, 
para o Almoço de Confraternização 
do Setcemg, realizado no Restaurante 
Xapuri, em Belo Horizonte. Marcaram 
presença no evento o presidente da CNT, 
Vander Costa, o presidente da Fetcemg, 
Sérgio Pedrosa e o coordenador da 
COMJOVEM BH e Região, Daniel Simas. 
O evento contou com a parceria dos 
Apoiadores do Setcemg.

Essa é a primeira vez que o Setcemg celebra 
o encerramento de um ano com um almoço, 
em vez do tradicional Jantar do Transportador. 
Dessa vez, o momento de confraternização e 
network foi marcado por um clima otimista 
para 2020.

O presidente do Setcemg, Gladstone 
Lobato, fez um agradecimento a 
todos os empresários associados e 
apoiadores do Sindicato e mostrou-se 
positivo sobre o setor para o próximo 
ano, considerando uma melhoria na 
economia do país. “O ano de 2019 não 
foi tão ruim para o transporte, de 
maneira geral, e estamos otimistas 
com o cenário econômico de 
2020”, afirmou.

Durante o evento, Gladstone convidou o 
fundador da Expresso Alvorada, Antônio 
Cândido de Lima, para homenagearem 
os apoiadores do Setcemg com a 
entrega de placas, como forma de 
agradecimento pelo apoio. Ao final das 
homenagens, o presidente da CNT, 
Vander Costa, entregou a Antônio uma 
placa de homenagem pelo pioneirismo 
do empresário no transporte rodoviário 
de cargas.

O Setcemg agradece a todos os 
seus parceiros: Ambipar Response, 
Autotrac, Belo Dente, Carraro Seguros, 
Cardiesel Mercedes, Facchini, Gertran, 
Minasmáquinas Mercedes, Raízen Shell, 
Treviso Volvo, Via Trucks DAF, Vipal 
Borrachas e WLM Itaipu Scania.

SETCEMG REÚNE ASSOCIADAS, LIDERANÇAS, 
AUTORIDADES E PARCEIROS EM TARDE DE FESTA

O chefe de gabinete da Presidência 
da CNT, Guilherme Sampaio, e o 

presidente da CNT, Vander Costa, 
prestigiaram o evento

Paulo Sérgio Ribeiro da Silva, Vander 
Costa e Gladstone Lobato.

Gladstone Lobato, Antônio Cândido de Lima, Vander Costa e Sérgio Pedrosa durante homenagem ao fundador da empresa Expresso Alvorada

Apoiadores do Setcemg foram 
homenageados
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SETCEMG E FEAM
INFORMAM SOBRE O MTR

SEMINÁRIO DE
EMERGÊNCIA AMBIENTAL

O Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), em vigor 
desde outubro, estabelece procedimentos para o controle 
do fluxo de resíduos sólidos e de rejeitos no estado, des-
de a geração até a destinação final. 

É obrigatório que todos os geradores e transportadores 
de resíduos sólidos e rejeitos estejam cadastrados no 
MTR na página da Fundação Estadual do Meio Ambiente 
(Feam) na internet. Os transportadores de cargas, mesmo 
que não transportem resíduos sólidos ou rejeitos, podem 
estar sujeitos ao cadastramento no sistema, já que po-
dem gerar resíduos em suas 
garagens, oficinas e filiais.

Para esclarecer o setor so-
bre o cadastro e suas obriga-
ções, o Setcemg realizou,em 
novembro, uma capacitação 
com a assessora juridicoam-
biental, Juliana Soares, e a 
analista ambiental da Feam, 
Adriana Cabral.

A analista ambiental da 
Feam, Adriana Cabral.

Os assessores juridicoambientais da Fetcemg 
e do Setcemg e membros da CE P2R2

SUSTENTABILIDADE EM FOCO

Com o apoio do Setcemg e da Fetcemg, a Comissão Estadu-
al de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergên-
cias Ambientais com Produtos Perigosos (CE P2 R2 Minas) 
realizou, nos dias 20 e 21 de novembro, na Cidade Admin-
istrativa, o Seminário Emergências Ambientais: “Reduzindo 
Riscos, Protegendo Pessoas”. 

O evento contou com a presença de representantes das 
associadas do Setcemg: Empresa de Transporte Martins, 
Transpedrosa, Transportadora Figueiredo, Sete Lagos, 
Transportadora Andrade, Aluísio Pereira e Cia Ltda, Rápido 
Resende e Expresso 
Nepomuceno.

O objetivo foi pro-
mover a troca de 
experiências com os 
diversos segmentos 
envolvidos no aten-
dimento a emergên-
cias e ações de pre-
venção dos riscos.
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SUSTENTABILIDADE EM FOCO

WORKSHOP INTERNACIONAL 
DE MEIO AMBIENTE

Dois dias de evento, 11 painéis, representantes de oito países, 
além do Brasil, e muitos aprendizados. O Workshop Internacional 
sobre Iniciativas de Frete Verde, promovido pela CNT e pelo 
SEST SENAT, foi realizado em novembro, com a certeza de que é 
preciso trabalhar de forma integrada.

O frete verde é um transporte realizado com eficiência 
energética e com a menor emissão de poluentes possível, 
reduzindo assim o impacto da atividade transportadora 
no meio ambiente. Para o diretor-executivo da CNT, Bruno 
Batista, ao discutir as tendências globais e desafios nesse 
campo, ficou muito clara a importância do processo de 
descarbonização do setor, principalmente quando se nota 
que o transporte de cargas tende a ser triplicado nos 
próximos anos. “O transporte vai crescer e vai exigir de todos 
nós soluções inteligentes e aplicáveis”.

O presidente da Fetcemg e CEO da Transpedrosa, Sérgio 
Pedrosa; o assessor juridicoambiental do Setcemg e da 
Fetcemg, Walter Cerqueira, e o assessor da diretoria de 
operações da Transpedrosa, Leonardo Pedrosa, foram alguns 
dos representantes de Minas Gerais no evento.

Para Walter Cerqueira, o Frete Verde mostrou que em um 
futuro muito próximo as práticas ecoeficientes serão a norma 
que deverá ser seguida por todos. Ainda, segundo ele, estudos 
da CNT divulgados durante o evento apontaram o quanto as 
condições das estradas afetam a eficiência energética ao 
interferir e dificultar a direção.

O presidente da Fetcemg, Sérgio Pedrosa, e o assessor 
juridicoambiental Walter Cerqueira em Brasilia (DF)

Evento promovido pela CNT e pelo SEST SENAT reuniu governos, universidades, entidades ambientais e empresas 
para compartilhar experiências e pensar um transporte mais sustentável e eficiente
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JURÍDICO 

A Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD 
(13.709/2018) entrará em vigor no dia 20 
de agosto do próximo ano. A lei abrange 
todas as situações em que os dados 
pessoais de uma pessoa física venham 
a ser tratados por pessoas jurídicas, 
para qualquer finalidade. 

Dado pessoal é toda informação 
relacionada à pessoa como o nome, RG, 
CPF, endereços, dados de geolocalização, 
número de telefone, além da imagem, 
dados biométricos, entre outros. O órgão 
responsável por fiscalizar o cumprimento 
da legislação será a Agência Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD).

A Constituição assegura a inviola-
bilidade, a liberdade de consciência e 
de crença, a intimidade, a vida privada, 
a honra e a imagem das pessoas. A 
não privação de direitos por motivo 
de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política também é uma 
garantia assegurada. 

O livre exercício de qualquer trabalho 
deve atender às qualificações 
profissionais que a lei estabelecer. 
A Constituição resguarda a proteção 
do mercado de trabalho da mulher e 
assegura a proibição de diferenças 
de salários, de exercício de funções e 
de critério de admissão por motivo de 
sexo, idade, cor, estado civil, garantindo 
também o acesso ao mercado aos 
portadores de necessidades especiais.

A CLT regulamenta os dados pessoais 
que podem ou não ser coletados

dos trabalhadores. Existem também 
informações que não podem ser sequer 
solicitadas, tais como atestado médico 
de gravidez pré-admissional. Por outro 
lado, existem algumas informações 
que, acaso solicitadas e tratadas pelas 
empresas, devem ser objeto de atenção, 
como informações sobre filiação a 
entidade sindical, entre outras.

Nas relações de emprego, a obtenção 
de dados pessoais já se inicia no 
processo seletivo, ocorre no curso 
do pacto laboral e se encerra com o 
término do contrato de trabalho com 
a obrigação de guarda de documentos 
por determinado período.

No processo seletivo, as empresas 
recebem uma infinidade de dados, 
porém, devem se atentar para tratá-
los de forma estruturada e por tempo 
e objetivos específicos, e não arquivá-
los aleatória e indefinidamente. É 
preciso verificar quais informações são 
necessárias para fins de cumprimento 

de obrigação legal ou execução 
do contrato e quais requerem o 
consentimento expresso da pessoa.

O mesmo se diz no ato da admissão e 
no curso do contrato, que ensejará na 
inclusão de cláusulas regulamentando 
o uso de dados do empregado. O envio 
de informações a órgãos públicos, tais 
como CAGED, RAIS e GFIP não exige o 
consentimento do empregado. Todavia, 
poderá ocorrer o envio de informações 
de empregados aos sindicatos e, nessa 
situação, será necessário verificar 
se há obrigação prevista em lei ou 
norma coletiva, ou, ainda, concordância 
expressa do empregado.

Os dados de empregados sindicalizados 
ou integrantes da diretoria de sindicato 
são considerados sensíveis e necessitam 
de tratamento especial, assim como 
os dados biométricos utilizados 
para controle de jornada, acesso ou 
segurança, que só podem ser coletados 
mediante consentimento ou quando 
forem indispensáveis para cumprimento 
de obrigação legal ou contratual.

A ausência de regras e de boas práticas 
no tratamento dos dados na forma 
prevista na LGPD pode ensejar em 
apreensão dos dados, indenizações por 
danos morais e materiais e multas.

Da mesma maneira que ocorre com 
as normas de saúde e medicina no 
trabalho, as empresas devem criar 
políticas de segurança dos dados 
pessoais com a revisão dos contratos e 
documentos, assim como na elaboração 
de relatório de impacto e cumprimento 
de normas de boas práticas. As 
empresas precisam definir os setores 
que poderão ter acesso aos dados, bem 
como a forma de tratamento de tais 
informações, inclusive estabelecendo 
penalidades em caso de uso indevido e 
a forma e tempo de sua guarda. 

A LGPD trouxe uma série de obrigações 
para as empresas, que necessitam se 
adaptar ao novo modelo e o tempo já é 
curto para a tarefa que exigirá empenho 
e investimento. (Para saber detalhes 
da LGPD, leia o artigo na íntegra em 
setcemg.org.br/blog).

A LGPD E AS RELAÇÕES DE EMPREGO

Jeferson Oliveira
 assessor jurídico do Setcemg

A LGPD trouxe 
uma série de 

obrigações para 
as empresas, que 

necessitam se 
adaptar ao novo 

modelo


