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O mês de outubro é destinado às discussões sobre o câncer 
de mama, sua prevenção e tratamento. E o Setcemg entrou nes-
sa luta oferecendo informações sobre a doença, que ainda hoje 
é o tipo de câncer que mais mata mulheres no mundo. 

Com o tema “Outubro Rosa: prevenindo você seguirá leve e 
segura”, o Sindicato enviou para suas associadas um cartaz infor-
mativo sobre o autoexame, importante método de prevenção. 

Outubro Rosa

No dia 6 de outubro, a Fetcemg participou do evento "Mi-
nas no Caminho das Águas", realizado no auditório da Fede-
ração das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). O 
evento foi uma preparação para o 8º Fórum Mundial da Água 
– BH Rumo à Brasília, que será realizado em março do próxi-
mo ano na capital federal. A Federação foi representada pela 
assessora jurídico-ambiental, Lais Fonseca. 

Minas no Caminho das Águas

Evento antecede o Fórum Mundial da Água

Mais adaptações  
pela frente

O país começa a se reerguer 
de uma grave crise econômica e 
política, que afetou fortemente 
o setor de transporte de cargas. 
Muitas empresas tiveram que 
se reinventar para sobreviver e, 
agora, alguns acontecimentos 
nos levam a prever um futuro 
melhor, não sem antes passar-
mos por mais adaptações.

Uma grande conquista foi 
a reforma trabalhista. A par-
tir de 11 de novembro, entra 
em vigor a lei 13.467/17 que 
moderniza a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e as leis 
6.019/74, 8.036/90 e 8.212/91 com a finalidade de adequar a le-
gislação trabalhista brasileira às novas relações de trabalho. Uma 
luta que há mais de dois anos o setor travava e que trará mudan-
ças significativas às empresas daqui para frente.

Outra mudança aguardada e que promete sair do papel em 
breve é o marco regulatório do setor de transporte de cargas. 
Nessa edição do Minas Transportes você confere alguns aspec-
tos deste projeto de lei que busca unificar a legislação do setor, 
bem como reduzir divergências que impactam na segurança ju-
rídica e refletem em prejuízos para empresários e autônomos. 
O marco regulatório abrange a reforma trabalhista, a segurança 
viária, a atribuição de responsabilidades e outros aspectos que 
precisarão de adaptação e dedicação por parte das empresas.

Portanto, é hora de os empresários se informarem ao máxi-
mo para essa nova realidade. O Setcemg cumpre a sua missão de 
atualizar, qualificar e representar os interesses dos empresários, 
oferecendo treinamentos, palestras, eventos de integração e ar-
ticulação com os governos.

Virão por aí mudanças severas e quem não estiver preparado 
terá problemas para se adaptar às novas regras. 

Agradeço a parceria de todos e faço um convite para que mais 
empresários se juntem a nós nessa jornada. Se você ainda não é 
associado ao Setcemg, associe a sua empresa e incentive os seus 
colaboradores a participarem ativamente. Com a participação e 
a união de todos é que conseguimos dar força para o nosso setor.

Boa leitura!
 

Gladstone Lobato
Presidente do Setcemg
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Outubro Rosa

É dada a largada para a  
RIOMINASTRANSPORTES 2018  
e 18º EMTRC 

Lideranças e empresários de Minas 
Gerais marcaram presença na 21ª edi-
ção da Fenatran – Salão Internacional 
do Transporte Rodoviário de Cargas, 
realizada de 16 e 20 de outubro no São 
Paulo Expo, em São Paulo (SP). 
Uma iniciativa da NTC&Logística, a  
Fenatran reuniu mais de 350 marcas, 
entre elas, alguns dos apoiadores do 
Setcemg apresentaram suas novidades 
para o transporte rodoviário de cargas: 
DAF, Scania, Mercedes-Benz, Shell, 
Volvo, Vipal Borrachas, Sascar e Sighra.

Lideranças mineiras 
na Fenatran 

Evento antecede o Fórum Mundial da Água

MERCADO

Eventos que fazem história
Tradicionais encontros do transpor-

te rodoviário de cargas do Brasil, a feira 
e o EMTRC ganham força em 2018. 

Idealizados por Jésu Ignácio de 
Araújo, o EMTRC teve sua primeira 
edição realizada em 1996 no Othon 
Palace Hotel, onde também havia uma 
pequena feira dos patrocinadores. Os 
encontros tornaram-se fóruns nacio-
nais de grande importância para deba-
tes sobre as questões do setor. 

Na gestão de Paulo Sérgio Ribeiro 
da Silva, a feira ganhou espaço e, em 
2007, surgiu a Minastranspor, realiza-
da em um dos maiores centros de expo-
sição da América Latina, o Expominas. 

A partir de 2010, já na gestão de  
Vander Costa, o EMTRC e a feira pas-
saram a ser bienais, atendendo às ne-

cessidades do mercado fornecedor 
do transporte e reafirmando a carac-
terística da feira de relacionamentos 
e negócios. 

Em 2016, outro passo além: em 
um cenário de grande instabilidade 
econômica e política, a Fetcemg, para 
enfrentar as adversidades e realizar o 
encontro e a feira, buscou a parceria 
da Fetranscarga e lançou a RioMinas-
transpor. Mais de 3 mil pessoas pas-
saram pelo Expominas nos três dias 
de evento.

Hoje, o evento é reconhecido na-
cionalmente como um dos mais im-
portantes do setor. Com a tradição de 
Minas Gerais e o apoio do TRANSCA-
RES e da FETRANSCARGA, a RIOMI-
NASTRANSPORTES 2018 é garantia 
de sucesso. 

A Fetcemg deu início à organiza-
ção da RIOMINASTRANSPORTES 
2018 e do 18º Encontro Mineiro dos 
Transportadores Rodoviários de Cargas 
(EMTRC). Os eventos serão realizados 
de 22 a 24 de agosto do próximo ano no 
Expominas, em Belo Horizonte.

A feira e o encontro antecipam as 
tendências e reúnem em um só lugar 
oportunidades de negócios, conheci-
mento, atualização e integração. 

Organizados pela Fetcemg, os even-
tos contarão, em 2018, com o apoio do 
Sindicato das Empresas de Transportes 
de Cargas & Logística no Estado do Espí-
rito Santo (TRANSCARES) e da Federa-
ção do Transporte de Cargas do Estado 
do Rio de Janeiro (FETRANSCARGA), 
parceria que dará o nome à feira de 
RIOMINASTRANSPORTES.
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS
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Roubo de cargas no  
24° Prêmio CNT de Jornalismo

Os repórteres da Itatiaia percorreram mais de 2 mil km de rodovias mineiras para produzir a série

A série de reportagens “Rotas do 
Medo: a carga da violência nas estradas 
de Minas”, produzida pela Rádio Ita-
tiaia, retrata os perigos enfrentados por 
motoristas com o alto índice de roubo de 
cargas nas estradas mineiras. 

Entre 31 de julho e 4 de setembro, os 
repórteres Rafael Nonato e Alessandra 
Mendes viajaram mais de 2,4 mil km 
nas regiões do Triângulo Mineiro, Norte 
de Minas e na Grande BH, para verem 
onde e como agem os criminosos.

Durante a série, que contou com o 
apoio da Fetcemg e seus Sindicatos fi-
liados para o levantamento de fontes e 
personagens, foram mostrados relatos 
exclusivos de motoristas que desafiam o 

perigo ao cruzar as estradas mineiras.
A série está entre os cinco finalistas 

na categoria Rádio da 24ª edição do Prê-
mio CNT de Jornalismo, realizado pela 
Confederação Nacional do Transporte 
(CNT). Ao todo, são 30 finalistas, sen-

Série especial de reportagens ‘Rotas do Medo’, da Rádio Itatiaia, está na disputa na 
categoria Rádio. Produção teve o apoio da Fetcemg e dos seus Sindicatos filiados. 

do cinco em cada categoria: Rádio, Im-
presso, Televisão, Internet, Fotografia e 
Meio Ambiente. O resultado será divul-
gado em novembro, em data a ser confir-
mada. A entrega do prêmio será no dia 6 
de dezembro, em Brasília (DF).  
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Exame toxicológico no Caged
Desde o dia 13 de setembro, o empregador que admitir 

e desligar motoristas profissionais deve informar ao Cadas-
tro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) a realização de 
exame toxicológico nos profissionais. A Portaria nº 945 do 
MTE exige exames toxicológicos realizados previamente à 
admissão e por ocasião do desligamento, quando se tratar de 
motorista profissional, assegurados o direito à contraprova 
em caso de resultado positivo e à confidencialidade dos re-
sultados dos respectivos exames.

Os exames são custeados pelas empresas e a regra vale 
para motoristas profissionais de veículos de pequeno e mé-
dio portes, de ônibus urbanos, metropolitanos e rodoviários 
e de cargas em geral. Além do número do exame toxicoló-
gico, o empregador deverá informar ao Cadastro a data do 
exame, o CNPJ do laboratório, a unidade federativa do Con-
selho Regional de Medicina e o número do CRM do médico.

A empresa que não declarar as informações exigidas no 
Caged fica inadimplente com o Ministério do Trabalho e po-
derá sofrer multas previstas em lei. Outras informações no 
site trabalho.gov.br. 

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Exame toxicológico é exigido na admissão e demissão de motoristas
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Jamef apresenta novo presidente 
próspero para as próximas décadas de 
sua história, tendo sempre em mente a 
valorização do profissional e compro-
misso com a qualidade. 

Com a mudança, o presidente Adria-
no Depentor, que vinha liderando o 
crescimento da Jamef ampliando a atu-
ação da empresa em novos estados com 
a abertura de diversas filiais, além de 
fortalecer constantemente o diferencial 
competitivo da transportadora, deixa a 
diretoria geral e passa a integrar uma das 
cadeiras do Conselho de Administração 
da Jamef, onde continuará contribuin-
do com seu talento e dedicação para as 
grandes conquistas da empresa. 

ASSOCIADA

Seguindo a linha de evolução da 
Governança Corporativa, a Jamef En-
comendas Urgentes, empresa com 54 
anos de história no transporte de cargas 
fracionadas, anuncia mudanças em sua 
gestão. No dia 12 de setembro, o execu-
tivo Ricardo Botelho assumiu a posição 
de diretor presidente da empresa.

Botelho já presidiu empresas como a 
Remil, Coca Cola Femsa e, mais recen-
temente, a Santher, e terá como missão 
dar continuidade as ações da empresa, 
visando sempre aumentar a competiti-
vidade e se antecipar às realidades e ne-
cessidades do mercado. Dessa maneira, 
a Jamef trilha um caminho ainda mais Ricardo Botelho assumiu a presidência em setembro

Gerenciamento de carga no celular
sível acessar o Portal do Cliente, onde 
ele terá à disposição os comprovantes 
de entregas, pagamentos e informações 
sobre entregas pendentes. 

Já o Jamef Operacional tem como 
principal objetivo agilizar a comunica-
ção entre os motoristas e a Central de 
Controle Operacional, atualizando os 
status de coletas e entregas e disponibi-
lizando as informações para os clientes 
em tempo real. “Com os aplicativos, 

Para a Jamef Encomendas Ur-
gentes, empresa associada ao  
Setcemg, inovar é fundamental para 
quem deseja crescer. Por isso, a em-
presa lançou dois aplicativos: o Ja-
mef Mobile e o Jamef Operacional.

Com o Jamef Mobile, os clientes 
têm acesso a serviços como acom-
panhamento de carga, prazo de en-
trega, área de atuação e central de 
relacionamento. Além disso, é pos-

“Com os aplicativos, 
apresentamos mais um 
diferencial da Jamef. Temos 
como objetivo tornar o dia a 
dia de nossos clientes o mais 
simples possível e, para isso, 
oferecemos o que há de mais 
moderno em tecnologia”

Paulo Nogueirão

apresentamos mais um diferencial 
da Jamef. Temos como objetivo tor-
nar o dia a dia de nossos clientes o 
mais simples possível e, para isso, 
oferecemos o que há de mais moder-
no em tecnologia”, explica o diretor 
Comercial e de Marketing da Jamef, 
Paulo Nogueirão.

Os aplicativos já estão disponí-
veis para download no Google Play 
e AppStore. 

Aplicativos visam agilizar a comunicação entre a empresa e seus clientes e funcionários
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Jamef apresenta novo presidente 

GRUPOS TÉCNICOS DE TRABALHO

O Grupo Técnico de Trabalho de Recursos Humanos 
(GTRH) se reuniu na Tora Transportes em setembro para dis-
cutir a obrigatoriedade do exame toxicológico, pesquisa sala-
rial, remuneração de motoristas e participação nos lucros e 
resultados (PLR). Em outubro, o grupo tratou de técnicas para 
falar em público. A analista de Comunicação da Patrus Trans-
portes Silmara Oliveira apresentou a palestra “A importância 
da oratória” no Setcemg.

O Grupo Técnico de Trabalho de Segurança Logística (GT 
de Segurança), coordenado pelo assessor de Segurança Patri-
monial da Fetcemg, Ivanildo Santos, compartilhou nas suas 
últimas reuniões as principais ações que envolvem o roubo de 
cargas no estado. Dentre os assuntos tratados, um dos desta-
ques foi a audiência pública realizada no dia 12 de setembro, 
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que con-
tou com a participação do consultor técnico do Setcemg e da 
Fetcemg, Luciano Medrado. 

Associadas ampliam 
a atuação nos GTs

Patrus Transportes ofereceu palestra sobre oratória

Gerenciamento de carga no celular

Saiba mais sobre a atuação dos GTs no site do Setcemg 
(setcemg.org.br) e nos boletins semanais. Os Grupos Téc-
nicos de Trabalho são abertos aos associados do Setcemg. 
Para participar, basta entrar em contato com o sindicato 
pelo e-mail gerencia@setcemg.org.br.

Acompanhe os GTs
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CONHEÇA O SIATWEB E GARANTA 
OS MELHORES RESULTADOS:  

 Automatização
 Controle Operacional 
 Segurança
 Redução de Riscos

 Redução de Custos
 Integração
 Resultado Operacional
 Padronização

 comercial@siat.com.br 
(31) 3391-1436 |  (31) 3564-1282

www.siat.com.br

Você sabe como fazer o seu 
negócio de transportes de cargas

AVANÇAR 
AINDA MAIS?

SiatWeb é o sistema de gestão e emissão de documentos 
fi scais para empresas de transportes que você esperava.
TUDO EM UM ÚNICO LUGAR E TOTALMENTE AUTOMATIZADO E INTEGRADO.

QUALIFICAÇÃO

Levantamento de Necessidades 
de Treinamento (LNT)

Para as empresas, chegou a hora de 
planejar o próximo ano. E como investir 
em treinamento e desenvolvimento é 
prioridade, o Setcemg realiza o Levanta-
mento de Necessidades de Treinamento 
(LNT), que será a base para a elaboração 
do calendário de capacitações de 2018.

Com o LNT, as empresas de trans-
porte de cargas podem sugerir deman-
das para o Setcemg buscar no mercado 
o que há de melhor em capacitação. “O 
investimento em capacitação tem retor-
no certo. Com profissionais atualizados 
as empresas ganham em produtividade 
e qualidade e o Setcemg quer ajudar as 
empresas nesta evolução”, conta a ana-
lista de RH e Treinamento do Setcemg, 
Lívia Braga.

O formulário do LNT está disponível 
no site do Setcemg: setcemg.org.br.  

LNT

2
0

1
8

Levantamento
de Necessidade
de Treinamento
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SEGURANÇA

Fetcemg oferece assessoria de segurança
Com o aumento dos prejuízos cau-

sados por roubos de cargas e de veículos 
nas últimas décadas, a Fetcemg e seus 
Sindicatos filiados direcionaram parte 
de suas ações para a prevenção a esse 
tipo de crime.

Desde 2016, a Federação possui o 
serviço de Assessoria de Segurança Pa-
trimonial que disponibiliza um especia-
lista na área para auxiliar as empresas 
a agirem preventivamente para evitar o 
roubo de cargas e a tomarem as provi-
dências necessárias em caso de sinistro.

São oferecidos diversos serviços 
para as transportadoras que vão des-
de orientação na prevenção ao roubo 
de cargas até a investigação interna e 
externa, além de contato direto com  
as polícias.

Para saber mais sobre o serviço, en-
tre em contato pelo telefone (31) 3490-
0330 ou pelo e-mail segurancapatrimo-
nial@fetcemg.org.br.  
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SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO

Fetcemg na Semana Nacional de Trânsito
Para conscientizar a população sobre 

a responsabilidade no trânsito, valori-
zando ações do cotidiano para alcançar 
a segurança viária, órgãos de seguran-
ça do trânsito, universidades e diversas 
entidades públicas e privadas promove-
ram uma série de atividades durante a 
Semana Nacional de Trânsito (SNT). A 
Fetcemg participou da iniciativa com o 
Programa Despoluir.

Para Jaqueline Bernardes, agente 
de Transportes e Obras Públicas do De-
partamento de Edificações e Estradas 
de Rodagem do Estado de Minas Gerais  
(DEER-MG), a SNT é uma importante 
ação para chamar toda a população a fa-
zer sua parte. “A realização da SNT está 
prevista no Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB) e envolve diversas entidades dos 
órgãos de sistema nacional de trânsito e 
nossos parceiros como a Fetcemg e o Sest 
Senat, diversas ONGs, secretarias Muni-
cipal e Estadual de Saúde, sempre com o 

objetivo de mostrar que somente juntos 
podemos salvar muitas vidas”, afirmou.

Em um evento realizado no Minas 
Shopping, a Fetcemg distribuiu ma-
terial informativo sobre o Despoluir, 
programa ambiental do transporte 
criado pela CNT e Sest Senat e gerido 
pela entidade no estado. Além disso, os 

participantes puderam conhecer o veí-
culo utilizado nas aferições realizadas  
pelo programa.

O Sest Senat também marcou pre-
sença no evento, disponibilizando seus 
serviços de saúde e prestando informa-
ções sobre os treinamentos oferecidos 
pela instituição.  

Equipes da Fetcemg e do Sest Senat marcaram presença na SNT 2017



11

LEGISLAÇÃO

Reforma trabalhista entra 
em vigor em novembro

No dia 11 de novembro entra em vi-
gor o novo texto da reforma trabalhista  
(Lei 13.467/2017). 

 
Benefícios para o país

Segundo o presidente do Setce-
mg, Gladstone Lobato, a reforma tra-
balhista é resultado de um intenso 
trabalho pela adequação da legislação 
trabalhista brasileira às novas relações 
de trabalho. “Há mais de dois anos a 
classe empresarial buscava essa refor-
ma. Teremos pela frente mudanças 
significativas e o Sindicato vai apoiar 
os empresários com a realização de 
treinamentos específicos sobre a nova 
legislação”, afirma.

Para o presidente da Fetcemg, Sér-
gio Pedrosa, a reforma trará mais equi-
líbrio nas relações entre empregadores 

e empregados e serão formados mais 
postos de trabalho. “Vimos muitas em-
presas falindo e fechando postos de 
emprego com uma justiça do trabalho 
que não era justa com os empresários. 
A reforma é o primeiro passo para ver-
mos os negócios progredirem nova-
mente no Brasil”. 

“Vimos muitas empresas falindo e fechando postos de 
emprego com uma justiça do trabalho que não era justa com 
os empresários. A reforma é o primeiro passo para vermos os 
negócios progredirem novamente no Brasil”

Sérgio Pedrosa
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CAPA

Marco regulatório: 
mudanças à vista

Projeto de Lei nº 4860/16, que busca unificar a legislação do transporte de cargas, está no centro 
dos debates do setor e é considerado o próximo grande desafio dos transportadores brasileiros.

Para os transportadores, há di-
versos pontos relevantes de leis já 
em vigor que devem ser mantidos 
ou modificados com o novo regra-
mento e a comissão especial do 
marco regulatório na Câmara tem 
se reunido com representantes e 
lideranças do TRC para analisar e 
discutir sugestões de quem faz par-
te do setor. “O marco regulatório 
é prioridade e leva nosso setor a 
outro patamar. Apesar de sermos 
parte integrante de todos os outros 
seguimentos, como a indústria, co-
mércio, mineração e agropecuária, 
ainda não somos regulamentados. 
Juntos, podemos demonstrar ao 
país a força que temos; uma classe 
essencial para o desenvolvimento 
do Brasil”, afirma o presidente do 
SETCJF e diretor da Fetcemg, José 
Herculano da Cruz Filho.

Após ser aprovado pela Comissão 
Especial que analisará a medida, o 
marco regulatório do transporte ro-
doviário de cargas seguirá para vota-
ção no plenário do Senado Federal. 
A expectativa é que a primeira etapa 
seja concluída até o fim do ano.  

Pilares do marco regulatório do TRC

Antiga demanda dos transporta-
dores, a definição de um marco re-
gulatório, que institui normas para 
regulação do transporte rodoviário de 
cargas em território nacional, é um 
tema que ganhou força nos debates do 
setor. Considerado o próximo grande 
desafio dos transportadores brasilei-
ros, o Projeto de Lei (PL) 4860/16 
está em análise por uma comissão es-
pecial e deve ser votado em breve. 

Além de unificar a legislação sobre 
o setor, seu objetivo é reduzir diver-
gências que impactam na segurança 
jurídica e refletem em prejuízos para 
empresários e autônomos. Um novo 
conjunto de regras que em breve irá 
revolucionar o setor mas ainda gera 
dúvidas para muitos empresários. 
"Quando o empresário menos espe-
rar, terá um novo conjunto de regras 
batendo à sua porta. A Fetcemg está 
atenta para que ele seja aprovado da 
forma mais interessante possível para 
o TRC", afirma o presidente da Fetce-
mg, Sérgio Pedrosa.

Segundo o presidente do Setce-
mg, Gladstone Lobato, há muitos 
aspectos referentes a outros setores 

infiltrados na legislação que incide so-
bre o transporte e o marco regulatório 
trará clareza às funções e obrigações 
de cada ente envolvido na operação. 
“Todo setor, para ser valorizado, tem 
que ser regulamentado, o que o nosso 
não é. Há muitos aspectos referentes a 
outros setores infiltrados na legislação 
que incide sobre o transporte. O marco 
regulatório vai definir o que é função do 
transportador, suas obrigações, seus de-
veres e impor limites a muitos abusos 
e exageros que recaem sobre as nossas 
empresas”, destaca. 

O PL abrange a reforma trabalhista, 
a segurança viária, a atribuição de res-
ponsabilidades, obrigações cadastrais, 
documentação da viagem, seguros, ge-
renciamento de riscos, relações contra-
tuais, transportes especiais e Autoriza-
ções Especiais de Transporte (AETs), 
penalidades em caso de desvio e recep-
tação de carga, responsabilidade solidá-
ria, obrigações acessórias de fabricantes 
e montadoras, pedágios, além de tratar 
de transporte internacional, transporte 
de produtos perigosos e outros aspectos 
que precisarão de adaptação e dedicação 
por parte das empresas.

Responsabilidade  Atualização tecnológica (veículos, equipamen-
tos, rastreadores, telemetria, digitalização, etc.)

Big Data: automatização, cruzamento 
de informação e fiscalização
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Para informar suas associadas sobre os 
aspectos mais importantes do PL e seus 
possíveis impactos no dia a dia das ope-
rações de transporte, o Setcemg realizou 
no dia 4 de outubro, uma edição do Café 
com Palestra com o tema Aspectos Rele-
vantes do Projeto de Lei do Marco Regu-
latório do TRC, apresentado pelo diretor 
da Datapar, Márcio Lopes.
O marco regulatório promete trazer gran-
de contribuição para o fortalecimento das 
empresas e autônomos, abrangendo a re-
forma trabalhista do setor de transportes, 
segurança viária, atribuição de responsa-
bilidades, renovação de frota, melhorias 
no transporte internacional e no transpor-
te de produtos perigosos.
O diretor da Datapar participa da formula-
ção do marco regulatório desde o início, 

Café com Palestra do Setcemg apresentou o marco regulatório

auxiliando a relatoria na formação do texto-ba-
se e nas negociações junto ao governo, nos 
diversos ministérios, entidades empresariais, 
setor agrícola, autônomos, entidades laborais 
e órgãos públicos. Ele apresentou um breve 
histórico das legislações que incidem sobre 
o setor, desde a década de 1960 até os dias 
atuais, falou sobre os pilares e as premissas 
do marco regulatório, as categorias econômi-

cas que participam e obrigações e respon-
sabilidades de cada uma. “Por se tratar de 
um setor pulverizado, o nível de concor-
rência no transporte rodoviário de cargas 
é extremamente desigual, precarizando 
o serviço e o valor do frete. A logística é 
sempre cara e ruim. O marco regulatório 
implicará diretamente na qualidade das ta-
rifas praticadas”, afirmou.

Diretores da Fetcemg, do Setcemg e apoiadores participaram do encontro
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GIRO POR MINAS

SETCJF
No dia 30 de agosto, o Sindicato 

das Empresas de Transporte de Car-
gas de Juiz de Fora e Zona da Mata 
(SETCJF) realizou mais uma edição 
do Café da Manhã Empresarial. O 
Sindicato recebeu empresários, tra-
balhadores do transporte e consulto-
res da área jurídica de toda a Zona 
da Mata mineira, que puderam tirar 
dúvidas sobre a reforma trabalhista 
com o assessor jurídico da Fetcemg, 
Paulo Teodoro do Nascimento.

Nascimento, que é especialista 
em Direito Empresarial e coorde-
nador do escritório Paulo Teodoro 
– Advogados Associados, falou so-
bre diversos aspectos como a nova 
jornada de 12x36, as condições de 
trabalho para grávidas e a terceiri-

Evento apresentou as principais mudanças trazidas pela reforma

zação. Ele explicou que muitas das 
mudanças abrangem atos que an-
tes eram praticados de forma ilegal 

no âmbito trabalhista, como acor-
dos de demissão, que agora serão  
permitidos legalmente. 

Fetcemg leva a reforma 
trabalhista para os Sindicatos



PARA VOCÊ, UMA OPERAÇÃO BEM-SUCEDIDA
PASSA PELA EFICIÊNCIA EM CADA DETALHE. 
PARA OS SERVIÇOS CONECTADOS SCANIA
TAMBÉM.

O início da mudança em gestão de frotas.

Contagem - (31) 3399-1000 | Juiz de Fora - (32) 3223-4455
Montes Claros - (38) 3213-2200

wlmscania.com.br

üAcesso aos dados;
üDiagnóstico remoto;
üSuporte.

15

GIRO POR MINAS

Setsul
Em setembro, o Sindicato das Em-

presas de Transportes de Cargas do 
Sul de Minas Gerais (Setsul) promo-
veu o seu Café com Palestra sobre a 

Reforma Trabalhista nas unidades 
do Sest Senat de Poços de Caldas e 
Pouso Alegre. Ambas palestras foram 
ministradas pelo assessor jurídico da 
Fetcemg, Jeferson Oliveira, advogado 

Diretorias do Settrim e do Sindet no Triângulo Mineiro

especialista em Direito Trabalhista, e 
contaram com a presença de muitos 
empresários, representantes de escri-
tórios de Contabilidade e lideranças 
do setor de transporte das cidades 
de Poços de Caldas, Alfenas, Passos e 
Pouso Alegre. 

Para a diretoria do Sindicato, a 
iniciativa teve como ponto alto a 
aproximação com as transportadoras 
do Sul de Minas Gerais, possibilitan-
do o compartilhamento de ideias e 
a troca de informações em um am-
biente propício ao relacionamento  
e networking.

Settrim
O Sindicato das Empresas de 

Transportes de Cargas do Triângulo 
Mineiro (Settrim) recebeu o assessor 
jurídico da Fetcemg Paulo Teodoro 
do Nascimento no dia 5 de setembro. 
O Sindicato das Empresas em Trans-
portes de Passageiros do Triângulo 
Mineiro (Sindet) também esteve pre-
sente no evento. 
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COMJOVEM

Ana Luiza Magalhães, coordenadora do ComJovem de Belo Horizonte

ComJovem debateu o transporte  
de produtos perigosos

10 anos de  
ComJovem Nacional

A Comissão de Jovens Em-
presários do TRC, ComJovem 
Nacional, completa este ano 10 
anos de atuação.

Para comemorar a data, a co-
missão, juntamente com os 26 nú-
cleos espalhados por todo o país, 
realizará diversas ações, como o 
lançamento de um novo site, que 
trará artigos, agenda de eventos, 
espaço para o perfil dos coordena-
dores, fotos e depoimentos, além 
da TV ComJovem e boletins men-
sais, com as atividades dos núcle-
os. Também será lançado um livro 
comemorativo que conta a história 
da Comissão, desde a criação até 
os dias de hoje, por meio de en-
trevistas, depoimentos e fotos. O 
Encontro Nacional da ComJovem, 
marcado para o período de 9 a 12 
de novembro, no Guarujá (SP), 
encerrará as comemorações. 

Walter Cerqueira apresentou alterações na legislação para o segmento

Jovens empresários e executivos do 
setor de transporte rodoviário de cargas 
se reuniram na sede do Setcemg no dia 
22 de setembro para a palestra, "A nova 
legislação para transporte de produtos 
perigosos”, organizada pela ComJovem 
BH com apoio do Sindicato.

O advogado especialista em Direito 
Ambiental e assessor jurídico-ambien-
tal da Fetcemg e do Setcemg, Walter 
Rocha Cerqueira, apresentou a Reso-
lução n° 5232/2016 e a responsabilida-
de civil, penal e administrativa para o 
transporte de produtos perigosos, além 
das normas ambientais vigentes.

Entre as principais mudanças, 
Cerqueira detalhou os 150 novos nú-
meros ONU, as novas definições de 
termos de aplicação geral e unidades 
de medida, a nova classificação de 
produtos considerados perigosos para 
o transporte, os novos números de ris-
co e as novas quantidades limitadas 
por veículo e por embalagem interna. 
Ao final da apresentação, a equipe da 
Trade Vale, patrocinadora da ComJo-
vem Nacional, apresentou suas solu-
ções em gestão de riscos, prevenção 
de perdas e seguros para transporta-
dores e embarcadores. 



17

RECONHECIMENTO

Memória viva: 
homenagem aos 
transportadores 
No dia 17 de setembro é celebrado o Dia do Transpor-

tador. A data foi instituída por um decreto do então presi-
dente da República, Itamar Franco, reverenciando a data de 
fundação da NTC&Logística, ocorrida em 17 de setembro 
 de 1963. 

Para marcar a data, o Setcemg e a Fetcemg homenagea-
ram os transportadores durante todo o mês de setembro em 
suas mídias sociais, sites e no Boletim Eletrônico Semanal. 
As entidades entrevistaram personagens que construíram a 

história do transporte rodoviário, resgatando um pouco da 
memória deste setor fundamental para o país.

Foram entrevistados o fundador da Expresso Alvorada, 
Antônio Cândido de Lima; o consultor da NTC&Logística e 
diretor da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Ge-
raldo Vianna; o jornalista e repórter da revista Carga Pesa-
da, Luciano Pereira; e o diretor-presidente da Picorelli S.A. 
Transportes, José Antônio de Assis.

Confira as entrevistas no site setcemg.org.br. 

Geraldo Vianna

Luciano Perreira

Antônio Cândido
de Lima

José Antônio
de Assis

DIA DO TRANSPORTADOR

17/09

NOSSA HOMENAGEM AO
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LÍDER EM PEÇAS MULTIMARCAS®

PEÇAS PARA
TODAS MARCAS
DE CAMINHÕES

VIA TRUCKS
 (31) 2566-2000 | www.viatrucks.com.br | @viatrucksdaf
Avenida Coronel Jove Soares Nogueira, 416, Incon�dentes, Contagem - MG

NOVO
ENDEREÇO

KIT VOLVO
FH 13 D13

R$ 239,00
2 lubrificantes | 1 racor
1 combustível | 1 by pass

KIT SCANIA
124|340|380|420 Euro 3 

R$ 165,60
1 lubrificante | 1 combustível  
1 racor  (não blindado)

NOVO DAF XF 105
JAMAICA BLUE
Um caminhão para transporte pesado, de longas 
distâncias, onde todos os detalhes são valorizados 
para garantir a melhor rentabilidade para o seu 
negócio. O resultado é a redução custos operacionais 
e de manutenção, combinados com a máxima 
robustez e desempenho na estrada. Venha até a Via 
Trucks conhecer todos os modelos e cores.
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Lenarge foi destaque no Motorista Padrão
No dia 20 de setembro, foi realiza-

da a entrega do 57º Prêmio Motorista 
e Motociclista Padrão de Minas Gerais, 
promovido pela Polícia Civil de Minas 
Gerais (PCMG), por meio do Depar-
tamento de Trânsito de Minas Gerais 
(Detran-MG). A Fetcemg e o Setcemg 
apoiam o evento há muitos anos.

A premiação é uma homenagem 
aos motoristas que se destacaram por 
suas boas práticas e bons exemplos na 
direção dos veículos. Neste ano, 205 
profissionais do estado se inscreveram 
em nove categorias. Foram premiados 
16 motoristas, escolhidos pela comissão 
julgadora que é composta por represen-
tantes de órgãos executivos de trânsito 
e entidades profissionais do estado.

Na categoria Transporte de Cargas, 
a grande novidade foi, pela primeira 
vez no prêmio, o primeiro lugar para 
uma mulher. Telma Alves dos Passos é 
motorista de carreta há sete anos e des-

Hipólito e Telma foram premiados

RECONHECIMENTO

de o início da sua carreira atua na Le-
narge Transportes, empresa associada 
do Setcemg.

Na cerimônia, Telma foi convidada 
para falar em nome de todos os ganha-
dores. “Gostaria de pedir para que con-
tinuemos a fazer um trânsito mais segu-
ro sempre”, disse.

O segundo lugar da categoria tam-
bém ficou com um motorista da Lenar-
ge Transportes. Hipólito Viana Batista 
Gusmão trabalha há dois anos e meio na 

transportadora e é especialista em trans-
porte de produtos perigosos. “O prêmio é 
muito importante para incentivar outros 
motoristas a adotarem boas práticas no 
trânsito e se inspirar”, destacou.

O papel das empresas na formação de 
bons profissionais

O diretor-presidente da Lenarge 
Transportes e diretor do Setcemg, Már-
cio Afonso de Morais, participou da 
premiação e destacou o profissionalis-
mo dos motoristas e investimento da 
transportadora no desenvolvimento do 
capital humano. “O prêmio mostra que 
temos um quadro de profissionais com 
alto nível de capacitação”, destacou. 
“Tenho certeza que o trabalho que nós 
desenvolvemos contribui com a qualifi-
cação deles, por meio da nossa carga de 
treinamentos e conscientização, que é 
contínua. Esse é o nosso desafio e com-
prometimento”, completou. 
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JURÍDICO

Alterações trazidas 
pelo MDF-e 3.0

Seguindo o cronograma determi-
nado pela União, a partir de junho de 
2017 fica inativo o Manifesto Eletrô-
nico de Documentos Fiscais (MDF-e) 
1.0 e passa a valer as regras do MDF-e 
3.0. O MDF-e se trata de documento 
emitido e armazenado eletronicamen-
te, usado para vincular os documentos 
fiscais utilizados na prestação do ser-
viço à unidade de carga do transporte, 
cuja validade jurídica é garantida pela 
assinatura digital do emitente e com 
autorização de uso pela administra-
ção tributária da unidade federada do 
contribuinte. Ele deve ser emitido por 
empresas prestadoras de serviço de 
transporte para prestações com conhe-
cimento de transporte ou pelas demais 
empresas nas operações cujo transpor-
te seja realizado em veículos próprios, 
arrendados, ou mediante contratação 
de transportador autônomo de cargas.

A finalidade do MDF-e é agilizar o 
registro em lote de documentos fiscais 
em trânsito e identificar a unidade de 
carga utilizada e demais características 
do transporte.

O novo MDF-e 3.0 veio com a fi-
nalidade de concentrar de forma mais 
ampla e agilizar os registros referentes 
à prestação de serviços de transporte. 
Para tanto, foram inclusos novos cam-
pos para registros de informações im-
portantes, tais como:

(i) Informação sobre o Tipo de 
Transportador: que compõe as ca-
racterísticas do prestador do serviço 
de transporte;

(ii) Informações sobre o Segu-
ro da Carga: a informação deixa de 
constar em cada CT-e para integrar 
o MDF-e com todos os seguros, re-
sumidamente;

(iii) Informação de Produtos Pe-
rigosos: em caso de transporte de 
certos produtos, é possível que as 
periculosidades inerentes sejam in-
formadas no novo MDF-e;

(iv) Grupo de informações para 
Agência Reguladora (ANTT): outro 
campo que foi importado do CT-e, e 
possui campos para a informação do 

RNTRC, o CIOT e o Vale Pedágio, 
quando houver;

(v) Inclusão do “TimeZone”: ago-
ra admitindo que seja colocado o ho-
rário referente a qualquer fuso horá-
rio que o contribuinte necessite;

(vi) Requisição das consultas li-
mitada para 180 dias: limitação do 
período para consulta;

Para emitir o MDF-e, o contribuin-
te deve buscar o software que mais se 
adeque às suas necessidades. O pro-
grama gratuito continua mantido pelo 
Sebrae, no entanto, seus recursos são 
limitados e poderá ser descontinuado a 
qualquer momento. 

“Foram inclusos novos 
campos para registros 
de informações 
importantes”

Paulo Teodoro  
do Nascimento 
Assessor jurídico do Setcemg  
e da Fetcemg
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Inscrições estão abertas.

SEST SENAT

Caminhada e corrida de rua 
em Juiz de Fora e BH

ESPORTE

Juiz de Fora e Belo Horizonte receberão as próximas etapas do Circuito

Três Pontas receberá  
Circuito Ciclístico Sest Senat

Para participar é preciso fazer cadastro no Sest Senat

Trabalhadores do transporte, seus dependentes e 
comunidade da cidade de Três Pontas já podem se ins-
crever para o Circuito Ciclístico Sest Senat. A etapa será 
realizada no dia 12 de novembro no Sambódromo, que 
fica na Avenida Oswaldo Cruz.

O circuito é um passeio de bicicleta de até 10 km e 
toda a família pode participar. As inscrições devem ser 
feitas até o dia 3 de novembro pelo site projetossociais.
sestsenat.org.br.

Para trabalhadores do transporte com cadastro atua-
lizado no Sest Senat e seus dependentes legais as inscri-
ções são gratuitas. Pessoas com mais de 60 anos também 
não pagam para participar. Para a comunidade em geral 
o valor da inscrição é R$ 30. 

No dia 29 de outubro, Juiz de Fora 
sediará uma etapa do Circuito Sest Se-
nat de Caminhada e Corrida de Rua 
2017. O evento será realizado na BR-
440, em frente ao German Village, 
próximo à Rua Roberto Steigert. No 
dia 25 de novembro, será a vez de Belo 
Horizonte. A unidade do Sest Senat 
do Jardim Vitória realizará a etapa no 
Marco Zero da Pampulha. As ativida-
des terão início às 16h. 

Com o foco no trabalhador do trans-
porte, o Circuito está em sua 4ª edição 
e traz percursos de 5 km e 10 km para 
corrida e de 2 km para caminhada. 
Para os trabalhadores do transporte, 
a participação é gratuita. Para demais 
pessoas que desejam participar, a ins-
crição tem o valor de R$50,00. Para 
pessoas com mais de 60 anos, a inscri-
ção também é gratuita. Inscrições no 
site projetossociais.sestsenat.org.br. 
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SEST SENAT

Sest Senat realizou o 5° workshop 
Somando Esforços

DESENVOLVIMENTO

Cuidados com a saúde dos motoristas
SAÚDE

No início de outubro, caminhoneiros de 12 cidades ti-
veram a oportunidade de cuidar da saúde de maneira gra-
tuita por meio do Programa CNT-Sest Senat de Prevenção 
de Acidentes - Etapa Transportando Saúde nas Cidades. 
A ação teve como objetivos oferecer melhores condições 
de saúde aos trabalhadores do transporte e contribuir para 
um trânsito mais seguro. Em Minas Gerais, a ação foi re-
alizada em Patos de Minas nos dias 2 e 3 de outubro, no 
Posto Patão - Rodovia BR-365, Km 407.

Durante a ação, os trabalhadores receberam dicas nu-
tricionais e orientações sobre os riscos do uso de álcool e 
drogas. Também foram realizados atendimentos de saúde 
bucal, aferição de pressão arterial e aulas de ginástica labo-
ral, com foco na prevenção de doenças da coluna.

Pesquisa realizada pela Confederação Nacional do 
Transporte (CNT) sobre o perfil dos caminhoneiros mos-
trou que, devido à rotina de trabalho, esses profissionais 
não têm muito tempo para cuidar da saúde. Segundo o 
levantamento, 20,5% dos caminhoneiros só procuram 

Evento reúne gestores de unidades de todo o país

Nos dias 27, 28 e 29 de setem-
bro, o Sest Senat realizou em Brasí-
lia (DF), o 5° workshop Somando Es-
forços, um encontro de gestores que 
tem por objetivo promover o alinha-
mento de processos para o alcance 
de resultados com eficiência e exce-
lência. “Os debates sempre são mui-
to construtivos para termos um time 
vencedor”, definiu a supervisora do 
Conselho Regional de Minas Gerais,  
Eliana Costa.

O evento reuniu supervisores e 
gerentes das unidades de todo o país 
e promoveu importantes discussões 
sobre procedimentos para entrevistas, 
oficinas de coordenação de orçamento 
e compras, além da realização de di-
versas mesas-redondas. Os participan-
tes ainda assistiram a uma palestra so-
bre a reforma trabalhista, sancionada 
em julho. 

profissionais quando os sintomas da doença se agravam; A 
pesquisa ouviu 1.066 caminhoneiros (autônomos e empre-
gados de frota) em todas as regiões do Brasil. 

Essa é a terceira fase do projeto que, desde julho, aten-
deu também taxistas e profissionais do transporte coletivo 
de passageiros. Ao todo, 54 cidades, em todo o Brasil, estão 
recebendo o evento em 2017. No ano passado, foram reali-
zados 16 mil atendimentos em todo o país.  

Patos de Minas foi a cidade mineira que recebeu ação nacional voltada para a saúde
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SUSTENTABILIDADE EM FOCO

Para agilizar o atendimento prestado 
pelas Superintendências Regionais de 
Meio Ambiente (Suprams), da Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável (Semad), a partir 
de outubro, o órgão começará a realizar 
os agendamentos  por meio do LigMinas 
155, opção 7 – Meio Ambiente. A asses-
sora jurídico-ambiental do Setcemg, Lais 
Fonseca, explica o procedimento.

Para quais atendimentos o agenda-
mento eletrônico será obrigatório?

O agendamento é obrigatório para os 
atendimentos de protocolos de FCE e for-
malização de FOB (entrega de documen-
tos). Os atendimentos para protocolo 
simples e carimbo de não passível, con-
tinuarão a ser realizados mediante senha.

 
Qual orientação é passada para as 

Comprando Peças Genuínas e Serviços
Mercedes-Benz, você pode ganhar 1 Actros, 
2 Vitos e milhares de prêmios instantâneos.

MercedesBenzCaminhoes     |     www.mercedeirosdeverdade.com.br     |    CRC: 0800 970 9090

Baixe um leitor de QR Code e aproxime
seu celular da imagem ao lado para
baixar o aplicativo e começar a participar.

Uma marca do Grupo Daimler.

1 ACCELO ZER0 KM
Já temos um Mercedeiro sorteado!

Entrega do
primeiro
prêmio na 
Fenatran 2017. 

JÁ FORAM
MILHARES DE 
DOWNLOADS.

Promoção Mercedeiro de Verdade: participação de 02/08/2017 a 31/01/2018. Imagens meramente ilustrativas. Consulte os 

CAIXA nº 5-1105/2017 (assemelhado a vale-brinde) e 4-1117/2017 (assemelhado a sorteio).

A Promoção para quem é Mercedeiro de Verdade já está rodando pelas ruas e estradas
do Brasil. Para participar, basta baixar  o aplicativo, cadastrar-se e comprar Peças Genuínas
e Serviços Mercedes-Benz. Quanto mais pontos você juntar, mais chances tem de ganhar.
Conecte-se agora e tenha vantagens de verdade o tempo todo.

BR 381 Rod. Fernão Dias, Km 02 nº 2.211, Bandeirantes • Contagem/MG
www.minasmaquinas.com.br • (31) 3369-1313

Novidades nos  
atendimentos das Suprams

O Setcemg disponibiliza para suas 
associadas uma assessoria ambiental 
para o transporte correto e seguro den-
tro das normas estabelecidas de res-
peito e cuidado com o meio ambiente.
A assessoria é realizada por meio de 
uma parceria firmada com advogados 
especializados em meio ambiente 
que esclarecem todas as dúvidas das 
transportadoras relacionadas à legis-
lação vigente e sobre ações preven-
tivas. A assessoria também oferece 
treinamentos, recolhimentos de Ano-
tação de Responsabilidade Técnica 
(ART) e licenciamento ambiental em 
todo o país. Saiba mais sobre este 
serviço no site setcemg.org.br.

Assessoria ambiental

transportadoras em relação ao prazo 
de agendamento?

Não existe data máxima de antecedên-
cia para agendamento dos atendimentos 
e o mesmo ocorrerá mediante disponi-
bilidade de data e horário. Sendo assim, 
sugerimos que os agendamentos para re-
novação de licença ou obtenção de nova 
Autorização Ambiental de Funcionamen-
to (AFF) sejam feitos com o máximo de 
antecedência possível, para a empresa 
não correr o risco de não conseguir reno-
var a licença no prazo estipulado de 120 
dias antes do seu vencimento. Ao fazer o 
agendamento para protocolo do FCE, su-
gerimos também realizar o agendamento 
da formalização do FOB, que deve ser fei-
to no prazo de 30 dias a partir da data do 
FCE, pelo mesmo motivo.

 
Qual o horário de agendamento?

O horário para agendamento será de 
7h às 19h, de segunda a sexta-feira, e os 
horários para os atendimentos presenciais 
continuam sendo de 8h30 às 12h e de 13h 
às 16h, de segunda a sexta-feira. As dúvi-
das sobre o atendimento também poderão 
ser solucionadas por meio do LigMinas.  

Lais Fonseca é assessora ambiental do Setcemg
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Presidente da Transpes 
entre os melhores CEOs

O empresário Sandro Gonzalez, presidente da Transpes, 
associada do Setcemg, é um dos executivos eleitos pela Forbes 
Brasil no ranking "Os 25 melhores CEOs do Brasil".  A votação 
organizada pela revista contou com a participação de especia-
listas das maiores consultorias internacionais e de algumas 
das melhores escolas de administração e negócios do país. 

Formado em Administração pela UFMG e com especiali-
zações na FGV e na Fundação Dom Cabral, além de um MBA 
nos Estados Unidos, Sandro Gonzalez ingressou na compa-
nhia aos 19 anos e tornou-se CEO em 2011, aos 46 anos. 

Ao justificarem os votos, os especialistas citaram não só a 
capacidade dos executivos de navegar pelos mares turbulentos 
da economia como também o olhar atento aos paradigmas do 
terceiro milênio: ousadia, disrupção, empoderamento, diver-
sidade, inclusão, sustentabilidade, ética, inspiração.

Empresa de Logística especializada em movimentar car-
gas com tamanhos, pesos e volumes especiais com 51 anos 
de atuação, a Transpes possui 20 filiais brasileiras com ca-
pacidade de armazenagem de até 150 mil m² e atuação em 
todo o Mercosul. 

EVOLUINDO COM VOCÊ

• Pronto atendimento 24horas*;
• Atendimentos em mais de 31 especialidades;
• Laboratório clínico próprio;
• Diagnósticos por imagem;

Confi ra mais informações acessando o site 
vitallis.com.br

Lais Fonseca é assessora ambiental do Setcemg

"O diferencial da Transpes é a gestão humanizada, com 
modelo de meritocracia e um bom pacote de benefícios. O 
respeito ao próximo contribui para a excelência em nosso ne-
gócio e aqui os funcionários têm voz. Além da eficiência em 
nossos processos logísticos e investimentos em tecnologia, te-
mos em nosso DNA as boas políticas de RH para a valorização 
das pessoas", conta o empresário, que é filho mais velho do 
caminhoneiro espanhol Tarcisio Gonzalez, que fundou a em-
presa em 1966. 

Para Sandro Gonzalez, a gestão humanizada da empresa é um diferencial
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APOIADORES DO SETCEMG

Encontro de Empresários do TRC  
apresentou os novos desafios do setor

No final de agosto, o Setcemg rea-
lizou mais uma edição do Encontro de 
Empresários do Transporte Rodoviário 
de Cargas. O evento, que faz parte do 
projeto Apoiadores do Setcemg, reu-
niu mais de 130 transportadores no 
restaurante Xapuri, em Belo Horizon-
te. Um dos destaques da noite foi a pa-
lestra “Transporte Rodoviário de Car-
gas: Novos tempos, Novos Desafios”, 
apresentada pelo diretor do Sindicato 
e da Fetcemg, Marcelo Patrus.

Ele falou sobre a história do setor 
- ainda muito marginalizado pela so-
ciedade - os seus valores. Ele destacou 
como fundamental nos novos tempos 
do transporte que as empresas bus-
quem a governança corporativa para 
a sobrevivência no mercado e o com-
pliance para uma atuação ética. "Nosso 
desafio é sermos vistos como fornece-
dores estratégicos da indústria. Não 
somos apenas mais um prestador de 
serviço. Somos parte do negócio do 
nosso cliente e não um simples deslo-
cador de mercadoria. Logo, vamos lu-
tar para que eles nos valorizem e que a 
gente seja muito feliz”, destacou.

Apoiadores
O Encontro de Empresários do 

Transporte Rodoviário de Cargas visa 

Paulo Moraz apresentou os serviços da Vipal

São Apoiadores do Setcemg: Itaipu Scania, Treviso Volvo, Via Trucks DAF, Minasmá-
quinas Mercedes-Benz, Gertran, Sighra, Grupo Apisul, Raízen Shell, Vipal Borrachas, 
Vitallis, Siat, Sascar, Lovec Consórcios, Cardiesel e Labfar. Faça parte deste time e seja 
um Apoiador do Setcemg. Entre em contato pelo e-mail gerencia@setcemg.com.br e 
saiba como participar.

Apoiadores do Setcemg

No dia 30 de agosto, o Setcemg recebeu 
em sua sede o instrutor técnico da Univipal, 
Paulo César Moraz, para apresentar a pales-
tra “Gestão de Pneus - Economize com uma 
ótima gestão de pneus!”. A iniciativa foi parte 
dos benefícios oferecidos no projeto Apoiador 
do Setcemg.
Pensando nas necessidades dos transporta-
dores de racionalização de custos sem perda 
de eficiência, Moraz falou sobre a economia 
com a reforma de pneus, a legislação sobre 

promover o relacionamento entre 
transportadores e fornecedores da ca-
deia de suprimentos e, desta forma, 
criar soluções inovadoras para seus ne-
gócios. No evento, os apoiadores têm 
espaço para apresentar os seus produ-
tos e serviços.

O gerente nacional de Vendas da 
Vipal Borrachas, André Nedeff, apre-
sentou a plataforma interativa que aju-
da os profissionais de gestão de frotas 
na resolução dos dilemas de sua roti-
na de trabalho, o Vipal Resolve - ou a 
rede social do mercado transportador, 
como já vem sendo chamada.

O gerente de Vendas de Caminhões 
da Minasmáquinas - Mercedes-Benz, 
Alberto Corrêa, falou sobre a atuação da 
empresa no Brasil e em Minas Gerais. 
“Estamos fechando um mês de boas 
vendas, o que significa que começamos 

Vipal Borrachas no Setcemg

a trilhar um caminho para a melhora do 
setor. Vamos crescer juntos”, afirmou.

Já o diretor da Siat, Marcos Nastri-
ni, falou sobre a história da empresa, 
os serviços oferecidos e as vantagens 
da gestão integrada para transporte de 
cargas rodoviárias. “Temos conseguido 
reduzir tempo em todos os processos 
implantados por nós, com ganho de 
80% para as empresas”, destacou.  

o tema e também deu dicas de como fazer 
uma gestão eficiente. “Os pneus têm di-
versas características distintas e é preciso 
buscar uma solução para cada fator”, des-
tacou. Calibragem, banda de rodagem e 
normas regulamentadoras também foram 
abordadas. Moraz também falou sobre a 
Vipal Borrachas e apresentou as soluções 
oferecidas pela líder na América Latina e 
referência global no segmento.Conheça a 
empresa no site www.vipal.com.

Marcelo Patrus falou sobre os desafios do setor 


