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Nosso Brasil vem enfrentando a pior crise de sua história. 
Temos problemas de toda ordem: econômicos, sociais, políti-
cos e mesmo institucionais.

Vivenciamos uma economia estagnada, o desemprego, o 
aumento da criminalidade, as mazelas da nossa política - ope-
rada por dezenas de partidos sem programas - e nosso sistema 
judiciário a proferir sentenças que são revogadas ou revistas 
logo adiante.

No entanto, devemos enxergar o lado positivo do cenário 
que se abriu depois do processo de afastamento da ex-presi-
dente Dilma Rousseff: a condução da política econômica vem 
sendo realizada com responsabilidade e realismo: já sabemos 
o tamanho do problema do déficit fiscal e as ações são focadas 
em assuntos relevantes (teto de gastos, reforma da previdência 
e a modernização das relações trabalhistas).

Estes graves problemas, embora conhecidos há muito tem-
po, nunca foram encarados de forma objetiva e prioritária. Fe-
lizmente, já podemos ver alguns resultados relevantes como a 
queda da inflação, o início da redução dos juros e demonstra-
ções claras de responsabilidade fiscal.

O setor de transportes vem sofrendo de maneira aguda 
todos os reflexos negativos dessa conjuntura, seja do lado 
da queda da atividade econômica, seja do lado da insegu-
rança jurídica.

Chegamos ao fundo do poço e temos consciência que pre-
cisamos nos preparar rapidamente para um novo ciclo de cres-
cimento. O futuro é desafiador, mas empolgante.

Como sempre, o Brasil e nossos clientes precisarão muito 
de nós, operadores da logística de um país enorme e com infra-
estrutura precária.

Precisamos reorganizar nosso setor para atender ao 
crescimento da demanda e recuperar nossa capacidade  
de investimento.

Nossas ações precisam ir na direção de três pontos funda-
mentais: atuar de forma organizada no aumento da produti-
vidade e na redução dos custos globais da nossa cadeia pro-
dutiva; buscar com muita determinação a realidade tarifária 
em importantes segmentos da nossa atividade, já que o longo 
período de excesso de oferta produziu tarifas flagrantemente 
irreais; e recuperar a imagem e preservar o futuro de nossas 
empresas, seguindo as boas regras de governança e responsa-
bilidade social.

É isso que esperam de nós e, mais uma vez, não vamos falhar. 
 

Presidência Fetcemg/Setcemg

Será realizado nos dias 28 e 29 de junho, em Porto Alegre, 
o 2º Encontro de Segurança do TRC das Regiões Sudeste e 
Sul: Ações de Integração. 

No evento, será debatido sobre roubo de cargas, fato que 
vem crescendo sistematicamente desde ao final dos anos 90.  

O encontro tem o objetivo de reunir os organismos po-
liciais, autoridades e lideranças do TRC das regiões Sudeste 
e Sul para debaterem sobre ações mais eficazes de enfrenta-
mento aos delitos de carga. 

Encontro de 
Segurança

Reorganizar 
para crescer

No dia 20 de março, o ministro da Transparência,  
Torquato Jardim, apresentou palestra sobre o Pró-Ética 2017, 
na sede Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(Fiemg). Ele destacou os critérios e benefícios do programa de 
fomento à integridade.

O diretor do Setcemg e da Fetcemg, Ulisses Martins, re-
presentou as entidades no evento. Ele destacou a importância 
do desenvolvimento do programa, inclusive para a melhoria 
do nível da concorrência. “Acredito que todas as empresas 
que ingressem no relacionamento por meio do Pró-Ética te-
rão mais acesso ao governo, às empresas privadas e públicas, 
a financiamentos tipo Finame ou melhores taxas, devido às 
suas práticas íntegras e transparentes. A oportunidade poderá 
beneficiar o transporte rodoviário de cargas, além de ser um 
‘selo de garantia’ para os envolvidos”, afirmou. 

Pró-Ética 2017

Torquato Jardim falou a representantes de entidades de classe 
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ENTREVISTA

O que você espera para 2017?
Será um ano melhor, mas ainda de-

licado. Precisamos nos lembrar que mi-
lhões de brasileiros ainda estão desem-
pregados e sem acesso ao consumo e os 
que estão empregados não estão dispos-
tos a se endividar. 

Mas com os esforços do governo por 
uma taxa de juros baixa e a inflação sob 
controle, o setor pode voltar a ter condi-
ções de investir. 

O que o empresário precisa fazer?
Essa retomada pode acontecer em 

um tempo menor que imaginamos 
e não podemos deixar que chegue o 
momento em que o volume de car-
ga seja maior que nossa capacidade  
de operação.

O empresário precisa planejar como 
renovar as frotas e ter uma equipe capa-
citada para manter o nível de serviço, ou 
ficará para trás. Nossa categoria precisa 
estar atenta, principalmente aos inves-
timentos em tecnologia. Além disso, é 
preciso automatizar processos, fazer 
uma gestão com dados relevantes e con-
cretos e ter ferramentas e informações 
para fazer as melhores escolhas. 

O cliente hoje não quer só o trans-
porte, porque levar de um lugar ao ou-
tro todos fazem. Um dos diferenciais é 
transportar informando em tempo real 
todo o tracking do pedido, da indústria 
ao consumidor final.

E os preços?
O embarcador precisa entender que 

estamos em uma situação com um dos 

O diretor-presidente da Patrus Transportes 
Urgentes e diretor do Setcemg e da 
Fetcemg falou em um bate-papo com o 
Minas Transportes sobre as expectativas 
para o futuro e estratégias para os 
transportadores retomarem o crescimento. 
Confira!

Torquato Jardim falou a representantes de entidades de classe 

fretes mais baratos do mundo e com um 
prazo de recebimento extremamente 
alargado. Nosso nível de serviço não 
fica devendo a nenhuma multinacional.

Nossa categoria precisa atualizar os 
fretes, que estão extremamente defa-
sados. As empresas precisam de lucro 
para investir e continuar crescendo e, 
principalmente, as pessoas que estão 
na empresa crescerem também, e este 
crescimento tem que ser saudável. 

O e-commerce é uma tendência?
O e-commerce está mudando ra-

dicalmente a relação do varejo com a 
indústria em todos os aspectos. Para 
nosso segmento também é um negócio 
diferente e já é uma realidade. É uma 
entrega extremamente cara e específi-
ca, muito diferente do varejo.

A Patrus iniciou nesse segmento 
atendendo inicialmente três estados, 
em volumes de carga até 20kg. E foi 
uma decisão acertada, porque cresce 
assustadoramente o número de entre-

Marcelo Martins Patrus:  
“as empresas precisam de lucro 
para investir e continuar crescendo”

gas. E foi uma decisão acertada, porque 
cresce assustadoramente o número de 
entregas, tanto que temos uma divisão 
exclusiva para atender esse segmento. 
Os transportadores precisam ficar aten-
tos a esse movimento.

Qual a sua visão sobre as entidades 
de classe?

Eu aprendi desde muito novo, com 
meu pai, Dr. Marum Patrus, a partici-
par, dialogar e aprender com nossos 
colegas. As dificuldades que um tem o 
outro tem também. Hoje eu sei que o 
Setcemg e a Fetcemg têm papel funda-
mental para a sobrevivência do setor. 

Precisamos de líderes que nos repre-
sentem para levar as nossas demandas e 
dificuldades para as pessoas certas. To-
dos nós sabemos que existem estradas 
péssimas, legislação trabalhista antiga, 
a necessidade urgente de uma reforma 
tributária, entre muitos outros proble-
mas. E quem une os interesses nesses 
pontos são as entidades. 

"Nossa categoria precisa 
atualizar os fretes, que 
estão extremamente 
defasados"

Marcelo Martins Patrus
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

No dia 10 de maio, a Comissão de Viação e Trans-
portes da Câmara, com o apoio da NTC&Logística e da 
Federação Interestadual das Empresas de Transportes 
de Cargas (Fenatac), realizará em Brasília (DF), na Câ-
mara dos Deputados, a 17ª edição do Seminário Brasi-
leiro do Transporte Rodoviário de Cargas.

 Neste ano, o evento tratará dois temas cruciais para 
o fortalecimento e, em alguns casos, até para a sobrevi-
vência das empresas: o Marco Regulatório do Transporte 
Rodoviário de Cargas e a Reforma Trabalhista. 

 Ao longo dos anos, o seminário foi palco de discus-
sões, debates e grandes conquistas relativas a importan-
tes bandeiras defendidas pelo setor de transporte de car-
gas. “Conclamamos a todos os transportadores para que 
estejam presentes no evento e aos presidentes das entida-
des de representação para que, além de participarem pes-
soalmente, criem e coordenem delegações empresariais 
de suas respectivas regiões. Essa tem se demonstrado a 
maneira mais eficaz e inteligente para demonstrarmos a 
força e a organização do nosso setor”, afirmou o presi-
dente da NTC&Logística, José Hélio Fernandes, em nota.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo 
site portalntc.org.br. 

XVII Seminário 
Brasileiro do TRC

Mérito do  
Transporte de 2017

Durante a realização da 17ª edição do Seminário Bra-
sileiro do Transporte Rodoviário de Cargas, Brasília será 
sede do evento de entrega da Medalha de Mérito do  
Transporte NTC. 

Serão sete homenageados, já definidos pelo Conselho 
Superior da NTC. A Medalha homenageia pessoas físicas e 
jurídicas que se destacam pela atuação no setor de transporte 
rodoviário de cargas. O presidente da Fetcemg, Sérgio Pe-
drosa, será um dos homenageados.

 
Agraciados de 2017:
 Ari Rabaiolli - presidente da Federação das Empresas de 

Transporte de Carga e Logística no Estado de Santa Catarina 
(Fetranscesc); 
  Braspress;
 Liemar José Pretti - presidente do Sindicato das Empresas de 

Transportes de Cargas & Logística no Estado do Espírito Santo 
(Transcares); 
  Pedro Velasco Junior - presidente do Sindicato das Empresas 

de Transporte de Cargas e Encomendas do Sudoeste Goiano 
(Setcesg); 
 Major Olímpio - deputado federal; 
 Sérgio Luiz Pedrosa - presidente da Federação das Empresas 

de Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais (Fetcemg); 
 Scania do Brasil. 
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MERCADO

Café com Palestra discutiu 
o desempenho do setor

O assessor técnico da NTC&Logística, Lauro Valdivia, 
esteve em Belo Horizonte em março para mais uma edição 
do evento de integração do Setcemg. Confira!

Mais de 80 pessoas, entre transpor-
tadores e representantes de fornecedo-
res de cargas, participaram da edição 
de março do Café com Palestra do Se-
tcemg. Com o tema “O Desempenho do 
TRC em 2016 e Perspectiva para 2017”, 
o evento teve a chancela dos Apoiadores 
do Setcemg.

 Com desafios semelhantes, as en-
tidades de classe buscam e estudam so-
luções para os transportadores. Um dos 
itens divulgados, é a publicação da Tabe-
la Referencial de Custos dos Transportes, 
elaborada pelo Departamento Técnico 
da NTC&Logística. Para o diretor do Se-

tcemg e da Fetcemg, e diretor-presidente 
da Patrus Transportes Urgentes, Marce-
lo Patrus, este é um material que todo 
transportador deve ter em mãos quando 
for visitar seus clientes. "Na tabela há o 
detalhamento de cada item tarifário que 
compõe o transporte rodoviário de car-
gas”, destacou. 

O assessor técnico da NTC, Lauro 
Valdivia, explicou detalhadamente a ta-
bela e a Taxa de Emergência Excepcional 
(Emex), criada recentemente pela NTC 
para minimizar os efeitos do alto índice 
de roubo de cargas nas regiões metropo-
litanas do Rio de Janeiro e de Vitória.

Valdivia apresentou também 
o resultado da pesquisa feita pela 
NTC&Logística, em conjunto com a 
Agência Nacional de Transportes Ter-
restres (ANTT), sobre o mercado do 
transporte rodoviário de carga em âm-
bito nacional e em Minas Gerais, apon-
tando o desempenho das empresas, si-
tuação em que se encontra o frete e as 
perspectivas do setor para 2017.

O assessor também falou sobre 
o alargamento no prazo de recebi-
mento do frete. Saiba mais sobre este 
tema na matéria especial nas próxi-
mas páginas. 

Taxa Emex e prazo de pagamento na pauta
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Lenarge: compromisso 
com a segurança

A Lenarge Transportes começou o 
ano com mais uma vitória em saúde, 
segurança, qualidade e meio ambien-
te. Em fevereiro deste ano a empresa 
obteve a certificação SASSMAQ - Sis-
tema e Avaliação de Saúde, Segurança, 
Meio Ambiente e Qualidade. O certi-
ficado disponibilizado pela Associa-
ção Brasileira da Indústria Química 
(Abiquim) é um dos mais rigorosos e 
é utilizado para o controle das empre-
sas de transporte de produtos químicos  
altamente perigosos.

Mesmo possuindo apenas o car-
vão vegetal como produto perigoso, a 
empresa decidiu buscar a certificação 
como forma de melhorar seus proces-
sos internos e a segurança. “Apesar de 
a Lenarge ter apenas uma operação de 
transporte de cargas perigosas (carvão 
vegetal), temos sempre um compro-
misso com a segurança e bem-estar dos 
nossos colaboradores, principalmente 
dos motoristas. Por isso, reunimos nos-
sa equipe e decidimos traçar um plano 
de trabalho para buscar esse reconhe-
cimento”, explica o diretor-presidente, 
Márcio Afonso de Moraes.

Esse trabalho começou em 2016, 
com a chegada do engenheiro de Segu-
rança do Trabalho, Glaydston Silvério, 
que coordenou os treinamentos e ade-
quações necessárias para atender aos 
requisitos. "Fiquei muito feliz em fazer 
parte da equipe Lenarge para desenvol-
ver esse trabalho, porque meu pai era 
motorista de caminhão. Então, segu-
rança e melhoria nas condições de tra-
balho para esses profissionais era uma 
realidade e uma preocupação muito 
próxima de mim”, explica.

O trabalho não foi fácil, uma vez 
que a SASSMAQ exige o cumprimen-

to de criteriosos requisitos de Saúde 
e Segurança e realiza uma auditoria 
extremamente minuciosa, desde docu-
mentos e processos internos, até os ve-
ículos, oficinas, mecânicos e motoris-
tas. Mas, mesmo com as dificuldades 
econômicas que o país passa nos últi-
mos anos, a diretoria decidiu manter o 
projeto e buscar a certificação. O tra-
balho contou com um aporte de apro-
ximadamente 300 mil reais, investidos 
em mudanças estruturais e capacitação 
de toda a equipe.

“Chegamos a parar inteiramente 
o trabalho da frota para que os moto-
ristas participassem dos treinamentos 
de adequação e conseguimos 100% de 
comparecimento. Mesmo com eventu-
ais quedas nas receitas em decorrência 
desse exercício, enxergamos o trabalho 
como um investimento, e não como 
custo. Segurança e bem-estar são va-
lores fundamentais para a empresa”, 
explica Márcio.

A auditoria, realizada em feverei-
ro pelo BSI Group, teve duração de 
quatro dias e exigia uma nota mínima 

Segurança e bem-estar dos trabalhadores estão entre os principais valores da empresa

Além da certificação SASSMAQ, a 
Lenarge, em Minas Gerais, obteve 
em 2016 o Prêmio Melhor Ar, com o 
maior número de veículos inspecio-
nados no teste de opacidade do pro-
jeto Despoluir, onde alcançou um ín-
dice de 100% de aprovação da frota. 

Respeito ao meio  
ambiente 

de 70% no índice geral para conceder 
o certificado. A Lenarge superou as 
expectativas, alcançando a marca de 
97%. Mas os altos índices não indicam 
comodismo, segundo Silvério, e sim a 
continuidade do trabalho. "Já tínhamos 
um trabalho rigoroso em saúde e segu-
rança. A certificação é uma forma de 
reconhecimento e prestação de contas 
aos nossos clientes, mas também uma 
garantia da melhoria contínua dos nos-
sos processos”, conclui. 

ASSOCIADA

Lenarge reforça processos 
internos de saúde, segurança 
e meio ambiente e conquista 
a Certificação Sassmaq
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GRUPOS TÉCNICOS DE TRABALHO

Os Grupos Técnicos de Trabalho (GTs) do Setcemg dão 
sequência aos seus trabalhos em 2017. Em março e abril, os 
Grupos de Segurança Logística e de Recursos Humanos rea-
lizaram encontros no Sindicato.

O GT de Segurança Logística recebeu a visita do novo titu-
lar da Delegacia Especializada de Repressão ao Furto, Roubo 
e Desvio de Cargas/Deoesp, Erik Flávio, a um grupo de trans-
portadores, representantes da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), da Polícia Militar e embarcadores. Na mesma reunião, 
o inspetor do Núcleo de Inteligência da PRF, Cristiano Castro, 
falou sobre os locais mais vulneráveis ao roubo de carga nas  
rodovias mineiras.

Recursos Humanos
O GT RH começou o ano com novidades. Agora, o grupo 

é coordenado pela gerente de Recursos Humanos da Patrus 
Transportes Urgentes, Bárbara Costa, que apresentou pro-
postas para disseminar as boas práticas de RH e também o 
cronograma de reuniões do grupo em 2017. 

GTs continuam seus trabalhos
Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, 

a qualificação se torna um diferencial para que as pessoas se 
sobressaiam nas empresas. Por isso, o Setcemg disponibiliza 
treinamentos sob medida para os profissionais, tanto da área 
gerencial, quanto da área técnica das empresas de transporte 
rodoviário de cargas.

Fique atento ao cronograma divulgado no site  
setcemg.org.br e participe! 

Participe dos treinamentos do Setcemg

QUALIFICAÇÃO

Se você tem interesse em participar de um dos grupos, envie um e-mail para  
gerencia@setcemg.org.br que o Sindicato o informará sobre as próximas reuniões.

Participe dos GTs

Além de uma agenda variada de capacitações, o Setcemg ofe-
rece a modalidade In Company para as empresas de transporte 
de cargas, com treinamentos sob medida para as corporações.

O Sindicato desenvolve treinamentos específicos para em-
presas de transportes, em conformidade com a sua cultura e 
planejamento estratégico. A transportadora que solicitá-los 
receberá instrutores altamente capacitados, com toda a co-
modidade de não ter que deslocar a equipe, e com uma ótima 
relação custo x benefício.

São oferecidos treinamentos nas áreas de Segurança do 
Trabalho, Ambiental, Qualidade, Gestão e outras.

Para mais informações, entre em contato com o Setcemg 
pelo e-mail treinamento@setcemg.org.br. 

Modalidade In Company 
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AGORA, O CLUBE IRMÃO VAI PARA  
TODOS OS LUGARES COM VOCÊ.

BAIXE JÁ O APLICATIVO.

Com o aplicativo do Clube Irmão, é 
muito mais fácil encontrar os postos 

Shell com benefícios para você.
Tem refeição, banho, lavagem de 
caminhão, pernoite e muito mais.

anúncio revista da SETCEMG - 190x140mm.indd   1 31/03/2017   17:23:03

INDICADORES E CUSTOS

Índice de custos no 
site do Setcemg

Com o objetivo de orientar o setor 
quanto aos custos envolvidos no serviço 
de transporte de cargas, o Setcemg dispo-
nibiliza para as suas associadas o Índice 
Nacional do Custo do Transporte (INCT).

O INCT é um índice produzido 
pelo Departamento de Estudos Téc-
nicos e Econômicos (Decope) da 
NTC&Logística. Antes publicados no 
informativo Minas Transportes, agora 
as tabelas serão publicadas no site do 
Setcemg. Lá, você encontra também os 
relatórios mensais da evolução dos cus-
tos do Transporte de Carga Fracionada 
(INCTF) e Lotação (INCTL).

Visite o site setcemg.org.br e, no  
menu “Serviços”, acesse a página da  
Consultoria Técnica e Econômica.

Para saber mais sobre este 
serviço do Setcemg, envie um  
e-mail para gerencia@setcemg.org.br ou  
dptecnico@setcemg.org.br. O acesso às tabelas é feito por meio do site setcemg.org.br
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SEGURANÇA

Fetcemg e Setcemg oferecem consultoria 
de Segurança Patrimonial

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. Em 2016, a Federação criou o 
serviço de Assessoria de Segurança Patri-
monial e disponibiliza um especialista no 
tema para auxiliar as empresas a agirem 
preventivamente para evitar o roubo de 
cargas e tomar as providências necessá-
rias em caso de sinistro.

São oferecidos diversos serviços para 
as transportadoras, que vão desde orien-
tação na prevenção ao roubo de cargas 
até a investigação interna e externa em 
caso de sinistro, além de contato direto 
com as polícias.

Saiba mais sobre os serviços ofere-
cidos no site fetcemg.org.br, pelo te-
lefone (31) 3490-0330 ou pelo e-mail  
segurancapatrimonial@fetcemg.org.br. 

Todo associado dos sindicatos filiados 
à Fetcemg tem direito a este serviço

Consultoria oferece diversos serviços gratuitos e também assessoria personalizada



10 Março / Abril 2017

"Essa cultura 
precisa mudar. Os 
transportadores precisam 
mostrar e convencer 
os clientes que prazos 
longos custam caro”

Antônio Lauro Valdivia

Virou prática no mercado o transportador receber após 90, 120 e até 150 dias pelo serviço prestado

CAPA

Diante da crise que a economia bra-
sileira passa, empresas de diversos se-
tores buscam formas de reduzir custos, 
conter gastos e atrair o cliente. Entre 
as concessões que as transportadoras 
precisaram fazer para manter os seus 
fretes está o prazo de pagamento, que 
nos últimos anos se tornou cada vez  
mais longo.

Ainda que a estratégia tenha ajudado 
na aproximação e fidelização do embar-
cador durante o período de crise, ela se 
tornou aos poucos um problema para as 
empresas. Segundo o assessor técnico 
da NTC & Logística, Antônio Lauro Val-
divia, a dilatação nos prazos tem dois 
problemas que impactam o negócio. 

“O primeiro é o custo do capital no 
Brasil, que naturalmente já é muito 

Tempo é dinheiro
Em tempos de crise, o alargamento nos prazos para 
pagamento de frete se tornaram comuns. Mas a medida 
encarece o frete e impede a sustentabilidade do negócio

alto. Com uma taxa de juros mensal de 
4,5%, significa que toda vez que você dá 
um prazo de 30 dias para o cliente, você 
está dando um desconto de quase 5% no 
frete. E isso em um segmento em que a 
margem de lucro já é baixa”, alerta.

Além disso, a demora na entrada dos 
pagamentos pode impactar o custo do 
próprio transportador, uma vez que os 
custos básicos de manutenção da frota 
são inferiores aos prazos oferecidos.

Sem planejamento, competitividade 
tende a cair

As despesas como mão de obra, 
paga a cada 30 dias, e com combustível, 
em um tempo menor ainda, não ofere-
cem a mesma dilatação nos prazos de 
pagamento. Mais do que não oferecer 

essa tolerância, em casos de atraso, são 
cobrados correções por meio de juros 
e multas.

“Na prática, o empresário acaba 
sempre usando os rendimentos men-
sais do próprio negócio para cobrir es-
sas despesas a curto prazo, impactando 
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Tempo é dinheiro
investimentos mais robustos, como a 
renovação da frota, manutenção e pro-
cedimentos que ocorrem em um espa-
ço de tempo maior”, explica Valdivia.

Essa estratégia pode complicar a 
vida financeira da empresa. Sem um 
caixa saudável e sem reservas, momen-
tos de crise, como o atual, podem se 
tornar um problema ainda maior. Pla-
nejamentos de expansão e investimen-
tos se tornam impraticáveis, estagnan-
do as transportadoras e diminuindo 
sua competitividade no mercado.

Vale destacar ainda que prazos mui-
to longos não corrigidos podem sofrer 
com a depreciação causada pela infla-
ção. Nos últimos dois anos, quando o 
país enfrentou o pico do momento de 
crise, ela chegou a ultrapassar a marca 
de 10%. A cada mês que o empresário 
deixa de receber o seu frete, esse é o per-
centual de desvalorização do preço.

Mudando o cenário
A aceitação de prazos longos aca-

bou se tornando uma prática comum 
na relação entre embarcadores e 
transportadoras mas, para Valdivia, 
essa cultura precisa mudar.

“Essa reivindicação tem que partir 
dos transportadores. É preciso mos-
trar e convencer o cliente que o tra-
balho não pode ser feito nesse ritmo. 
Ou, se o empresário oferecer prazos 
longos, ele precisa estabelecer uma 

O assessor da NTC, Lauro Valdívia, em apresentação para associados do Setcemg

"Se o empresário vai oferecer prazos 
longos, ele precisa ter maior volume de 
capital de giro e estabelecer uma margem 
de juros para cobrir o custo nesse tempo"

Antônio Lauro Valdivia

DIRETORIA EFETIVA:
 Gladstone Viana Diniz Lobato   

Presidente
 Warlon Nogueira Lima  

1º Vice-Presidente
 Paulo Sérgio Ribeiro da Silva  

2º Vice-Presidente
 Marcelo Martins Patrus  

3º Vice-Presidente
 Ulisses Martins Cruz   

Secretário
 Luiz Gustavo Rodrigues Lopes  

Secretário Adjunto
 Luiz Carlos Rodrigues da Silva 

Tesoureiro
 Bruno Giordani Monteiro Reis  

Tesoureiro Adjunto

Processo eleitoral
Teve início no dia 17 de março o pro-

cesso de eleição da Diretoria e do Con-
selho Fiscal do Setcemg para o mandato 
trienal de 1º de junho de 2017 a 30 de 
junho de 2020. 

O edital foi publicado no jornal “Mi-
nas Gerais”, da mesma data, na página 7, 
caderno 2. As associadas foram informa-
das por meio da Circular nº023/2017. 

Na conformidade do processo, o edi-
tal de registro de chapa foi publicado no 
jornal “Minas Gerais”, edição do dia 20 
de abril de 2017, página 51 do caderno 2.

No dia 18 de abril, às 18h, foram en-
cerradas as inscrições para as chapas con-
correntes do processo eleitoral.  Houve 
inscrição de uma única chapa às eleições, 
que se realizarão no dia 30 de maio de 
2017, com seguinte composição:

DIRETORIA SUPLENTE: 
 Aldacir Ribeiro Lopes 
 Alfonso de Castro Gonzalez
 Vittorio Medioli

CONSELHO FISCAL EFETIVO: 
 Jaime Paschoalin
 Márcio Afonso de Moraes
 Flávio Leal de Morais

CONSELHO FISCAL SUPLENTE: 
 Daniel Simas Pereira
 Liolgar Lino da Costa 
 Marcos Antônio de Figueiredo

margem de juros para cobrar por esse 
tempo. Em qualquer negócio do mun-
do, se o valor de um serviço à vista ou 
com 30 dias é o mesmo, é evidente que 
o contratante prefere pagar em trinta  
dias”, finaliza. 

ELEIÇÃO
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Setsul investe em 
comunicação

SETSUL

GIRO POR MINAS

Depois de cinco anos da implan-
tação do Despoluir – Programa Am-
biental do Transporte, no Triângulo 
Mineiro e Alto Paranaíba, a iniciativa 
segue ganhando novos adeptos. Entre 
dezembro de 2015 e 2016, o núme-
ro de empresas cadastradas cresceu 
40%, passando de 64 para 87. Neste 
ano, outras cinco já fizeram adesão.

O Despoluir chegou às regiões 
graças à parceria com o Sindicato das 
Empresas de Transportes de Cargas 
do Triângulo Mineiro (Settrim), que 
faz a gestão na região. O programa é 
aberto a todas as empresas de trans-
porte de cargas e que têm frotas de 
veículos, independente de ser filiada.

Para participar do Despoluir 
no Triângulo Mineiro, basta ligar  
para (34) 3214-0566.  

Despoluir nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba

O Sindicato das Empresas de 
Transportes de Carga do Sul de 
Minas Gerais  (Setsul) ampliou 
seus meios de Comunicação. O 
site do sindicato passou por uma 
reformulação e agora está com 
o layout mais moderno e de fá-
cil navegação. O Setsul também 
criou uma página no Facebook. 

Além dos meios eletrônicos, 
o Sindicato agora possui a coluna 
“Painel do Transporte”, no jornal 
da Mantiqueira, com circulação 
em Poços de Caldas e Região. 

Tanto a coluna, como o novo 
site e o Facebook, reafirmam o va-
lor da comunicação para as enti-
dades representativas do setor e a 
importância da transparência com  
os transportadores. 

SETCJF com  
novo informativo 

SETCJF

O Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas de Juiz de Fora 
e Zona da Mata (SETCJF) agora tem 
mais um meio de comunicação com 
as empresas e associadas: o Informa-
tivo SETCJF. 

Além do site, redes sociais e do 
informativo on-line diário, a publica-
ção, que tem tiragem trimestral, visa 
tornar o relacionamento da entidade 
com as empresas cada vez mais trans-
parente, objetivo e eficaz.

Para o presidente do SETCJF – 
Zona da Mata, José Herculano da 
Cruz Filho, a veiculação do informa-
tivo é de extrema importância para a 
consolidação do sindicato em Minas 
Gerais. “Estamos criando relaciona-
mentos duradouros, que possibilitam 
crescimentos e aprimoramentos para 
ambos lados”. Informativo será publicado trimestralmente

SETTRIM

Programa da CNT, gerido pela Fetcemg, ganha espaço na região do Triângulo Mineiro
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Em março, a Fetcemg reuniu em sua 
sede representantes de todos os sindica-
tos do estado para o segundo Workshop 
de Gestores dos Sindicatos Filiados. O 
evento foi uma iniciativa do Núcleo de 
Comunicação da entidade, como um dos 
desdobramentos do planejamento estra-
tégico da Federação. 

Dessa vez, o foco foi a comunicação 
das entidades e do setor de transporte. 
Além da troca de experiências entre os 
Sindicatos e a Federação, o encontro 
teve como objetivo alinhar o trabalho das 
assessorias de comunicação e imprensa 
para a melhor distribuição de informa-
ções estratégicas. “O setor de transporte 
tem uma importância indiscutível para 
a economia do país. Sentimos a necessi-
dade de um alinhamento dos trabalhos 
dos sindicatos para que todos tenham 
informações para serem trabalhadas 
na imprensa e também para que traba-
lhem em sinergia com a Federação e as 
outras entidades representativas pela 
imagem do setor”, afirmou a gerente do 

Fetcemg reuniu sindicatos em workshop

EVOLUINDO COM VOCÊ

Fetcemg reuniu os responsáveis pela comunicação 
de todos os sindicatos filiados

Núcleo de Comunicação da Fetcemg,  
Helena Costa.

Para munir os profissionais de co-
municação de informações atualiza-
das de temas relativos ao transporte, a  
Fetcemg ofereceu palestras com os res-
ponsáveis por cada serviço oferecido 
pela federação. A gerente da Fetcemg, 
Vanessa Borges, apresentou as novida-
des do Registro Nacional de Transporta-
dores Rodoviários de Cargas (RNTRC) e 
debateu com os participantes as princi-
pais dúvidas sobre o sistema; a coorde-
nadora do Despoluir em Minas Gerais, 
Marta Gusmão, falou sobre as novidades 
do programa; e a assessora jurídico-am-
biental do Setcemg, Lais Fonseca, falou 
sobre aspectos da legislação ambiental 
que mais impactam no setor e o serviço 
de assessoria oferecido pelo Sindicato 
aos associados.

Imagem do setor
Em um segundo momento do 

workshop, o Núcleo ofereceu um bate 

papo sobre "A importância da comuni-
cação na construção de uma imagem 
positiva do setor”, com a Relações Pú-
blicas especialista em Gestão Estratégi-
ca da Comunicação, Liziane Soares.

Liziane apresentou os principais pila-
res de uma comunicação estratégica e efi-
ciente, dentre eles, a importância do aten-
dimento, do bom relacionamento com a 
imprensa e a mensuração de resultados.

Após a apresentação, o grupo deba-
teu sobre as principais ferramentas uti-
lizadas em cada Sindicato e algumas das 
principais tendências da comunicação. 
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Vem aí o Melhor Ar – Prêmio  
Fetcemg de Qualidade do Ar

Despoluir no 
Acordo de Paris

No artigo “A estratégia inicial do Brasil na área de trans-
portes para colocar em prática o Acordo de Paris”, publicado 
pelo WRI (World Resources Institute), instituição internacio-
nal de pesquisa em integração do meio ambiente, oportunida-
des econômicas e bem-estar humano, o programa Despoluir, 
da CNT, foi citado como referência dentre os compromissos 
que o Brasil assumiu no "Acordo de Paris".

O Acordo, ratificado por 190 nações, foi adotado durante 
a 21ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Na-
ções Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), em 2015, 
com o objetivo central de manter o aumento da temperatura 
média global bem abaixo de 2°C em relação aos níveis pré-in-
dustriais. Desde que o tratado entrou em vigor, em novembro 
de 2016, todos os países já apresentaram suas Contribuições 
Nacionalmente Determinadas (NDCs), documento que co-
munica internacionalmente as medidas que cada país tomará 
para lidar com as mudanças climáticas e como se direcionará 
para uma economia de baixo carbono.

O Despoluir foi citado como “uma iniciativa que busca 
promover o engajamento de transportadores, caminhoneiros 
autônomos, taxistas e sociedade em ações de conservação do 
meio ambiente, e atua na formulação e execução de políticas 
públicas na área ambiental”.

Leia o documento na íntegra no site wricidades.org. 

Com o obje-
tivo de homena-
gear as empresas 
de transporte 
rodoviário de 
cargas ambien-
talmente res-
ponsáveis que 
têm as emissões 
dos gases e fu-
maça dos seus 
veículos monitorados pelo Programa Despoluir, criado 
pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e ge-
rido pela Fetcemg em Minas Gerais, a Federação criou 
o Melhor Ar – Prêmio Fetcemg de Qualidade do Ar, que 
chega à sua 9ª edição. O prêmio será entregue na Sema-
na do Meio Ambiente, em junho.

A premiação é uma das ações da Fetcemg para in-
centivar o controle da qualidade do combustível con-
sumido, a regulagem do motor e a economia do diesel. 

 Para mais informações sobre os critérios de participa-
ção e inscrições, acesse o site da Fetcemg (fetcemg.org.
br) ou envie um e-mail para despoluir@fetcemg.org.br. 

Prêmio será entregue no mês de junho
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JURÍDICO

Contrato de Adesão e a proteção do 
Código de Defesa do Consumidor

Em regra, o contrato é um negócio 
jurídico que requer, para sua validade, 
a observância dos requisitos agente ca-
paz, objeto lícito e forma prescrita ou 
não defesa em lei, e versa sobre a vonta-
de de duas ou mais partes, com o escopo 
de adquirir, modificar ou extinguir rela-
ções jurídicas de natureza patrimonial.

O Contrato de Adesão é conceitua-
do como aquele cujas cláusulas tenham 
sido aprovadas pela autoridade com-
petente ou estabelecidas unilateral-
mente pelo fornecedor de produtos ou 
serviços, sem que o consumidor possa 
discutir ou modificar seu conteúdo. 
O produto e/ou serviço são oferecidos 
acompanhados do contrato ao qual o 
consumidor é obrigado a assinar, ade-
rindo ao seu conteúdo. Nessa condição, 
caracterizam desequilíbrio na relação 
jurídica e, para eles, não pode ser invo-
cado o pacta sunt servanda, princípio 
segundo o qual os contratos assinados 
devem ser cumpridos.

Para proteção do consumidor, em 
face dessa redação unilateral, o Código 
de Defesa do Consumidor (CDC) trou-
xe em seus artigos 47 e 51 alguns princí-
pios para nortear esta relação:

Art. 47. As cláusulas contratuais se-
rão interpretadas de maneira mais favo-
rável ao consumidor.

Art. 51. São nulas de pleno direito, 
entre outras, as cláusulas contratuais 
relativas ao fornecimento de produtos e 
serviços que:

II - subtraiam ao consumidor a op-
ção de reembolso da quantia já paga, 
nos casos previstos neste código;

III - transfiram responsabilidades  
a terceiros;

IV - estabeleçam obrigações con-
sideradas iníquas, abusivas, que colo-
quem o consumidor em desvantagem 
exagerada, ou, sejam incompatíveis 
com a boa-fé ou a eqüidade;

XV - estejam em desacordo com o 
sistema de proteção ao consumidor;

§ 1º Presume-se exagerada, entre 
outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamen-
tais do sistema jurídico a que pertence

III - se mostra excessivamente one-
rosa para o consumidor, considerando-
-se a natureza e conteúdo do contrato, o 
interesse das partes e outras circunstân-
cias peculiares ao caso.

Diante de tal cenário, o legislador, 
na redação do art. 54, do CDC (Lei nº 
8.078/90), regulamentou essa modali-
dade protegendo o consumidor:

Art. 54 - Contrato de adesão é aquele 
cujas cláusulas tenham sido aprovadas 
pela autoridade competente ou estabe-
lecidas unilateralmente pelo fornece-
dor de produtos ou serviços, sem que o 
consumidor possa discutir ou modificar 
substancialmente seu conteúdo.

§ 1° A inserção de cláusula no for-
mulário não desfigura a natureza de 
adesão do contrato. 

§ 2° Nos contratos de adesão admi-
te-se cláusula resolutória, desde que a 
alternativa, cabendo a escolha ao consu-
midor, ressalvando-se o disposto no § 2° 
do artigo anterior. 

§ 3° Os contratos de adesão escritos 
serão redigidos em termos claros e com 
caracteres ostensivos e legíveis, cujo ta-
manho da fonte não será inferior ao cor-
po doze, de modo a facilitar sua compre-
ensão pelo consumidor. (Redação dada 
pela nº 11.785, de 2008) 

§ 4° As cláusulas que implicarem li-
mitação de direito do consumidor deve-
rão ser redigidas com destaque, permi-
tindo sua imediata e fácil compreensão. 

§ 5° (Vetado) 

As relações jurídicas sob o regime do 
CDC são denominadas de consumo, ou 
seja, aquelas que se formam entre for-
necedor e consumidor. Podem ser con-
sumidores pessoas físicas ou jurídicas, 
segundo definição do CDC:

Art. 2° - Consumidor é toda pessoa fí-
sica ou jurídica que adquire ou utiliza pro-
duto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a con-
sumidor a coletividade de pessoas, ain-
da que indetermináveis, que haja inter-
vindo nas relações de consumo.

Art. 3° - Fornecedor é toda pessoa 
física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os 
entes despersonalizados, que desenvol-
vem atividade de produção, montagem, 
criação, construção, transformação, im-
portação, exportação, distribuição ou 
comercialização de produtos ou presta-
ção de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel 
ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade 
fornecida no mercado de consumo, me-
diante remuneração, inclusive as de na-
tureza bancária, financeira, de crédito 
e securitária, salvo as decorrentes das 
relações de caráter trabalhista.

O contrato de adesão tornou-se 
uma das modalidades mais céleres e 
usuais, todavia, sua elaboração não 
pode fugir dos princípios norteadores 
do direito, tais como boa-fé, clareza, 
equilíbrio e função social do contrato, 
dentre outros. 

Valéria Pereira
Assessora jurídica do Setcemg 
e do escritório Paulo Teodoro  
Advogados Associados
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COMJOVEM

ComJovem 
na Patrus 
Transportes

Integrantes da ComJovem BH e Re-
gião Metropolitana, membros das dire-
torias do Setcemg e da Fetcemg e con-
sultores das entidades realizaram uma 
visita técnica à sede da Patrus Transpor-
tes, no dia 17 de março.

Recebidos pelo diretor-presidente 
da empresa, Marcelo Patrus, e pelo di-
retor, Marco Antônio Patrus, os jovens 
empresários mineiros percorreram a 
sede da empresa, visitaram o Memo-
rial Marum Patrus e participaram de 
importantes discussões com os sócios 
da empresa. 

Na visita ao Memorial, os integran-
tes da comissão conheceram os valores e 

a cultura da Patrus Transportes em uma 
exposição de fotos, crônicas e publicações 
escritas ou dedicadas ao patriarca da famí-
lia e fundador da empresa, Marum Patrus.

No auditório do Instituto, Marco 
Antônio Patrus e Marcelo falaram para 
os jovens um pouco sobre a história da 
empresa, a sucessão nas empresas fami-
liares, a política para entrada dos novos 
herdeiros e os desafios para manter o 
negócio com lucro. “O grande desafio 
é passar para as próximas gerações o 
amor e a alma do negócio, para que elas 

criem um novo crescimento”, afirmou 
Marco Antônio Patrus.

Segundo Marcelo, o sucesso da em-
presa é o somatório de três talentos: Re-
cursos Humanos (RH), Tecnologia da 
Informação (TI) e Mercado, traduzidos 
nos perfis dos três herdeiros. Marcelo é 
o presidente e responsável pela relação 
com os clientes e o mercado, Marco An-
tônio Patrus  é responsável pelos custos 
e implantação das tecnologias de infor-
mação e Marina Patrus é responsável 
pela política de RH da empresa. 

Desde o ano passado a comissão organiza visitas técnicas às empresas do setor

UMA HISTÓRIA DE SUCESSO.

Uma história repleta de  
conquistas e tradição.

Nesses 89 anos de vida, passamos por muitos desafios 
e realizações. Buscamos  incessantemente aprimorar 
produtos, serviços e soluções de transporte total, 
 contribuindo para o sucesso de clientes e parceiros. 
Por isso, a nossa história  só nos faz acreditar que 
continuaremos evoluindo sempre, pois a busca pela 
 qualidade em todos os detalhes está em nosso DNA.

DAF. 89 anos.

DAF VIA TRUCKS

(31) 2566-2000 WWW.VIATRUCKS.COM.BR

2606-An._Jornal_S._Transp._MG_19x14cm_AF.indd   1 4/11/17   10:44 AM
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SEST SENAT

Ótimo
58,4%

Ótimo + Bom
95,2%

Serviços aprovados

Os serviços oferecidos pelo Sest Senat tiveram avaliação 
positiva dos trabalhadores do transporte atendidos pela insti-
tuição em 2016. É o que revela a pesquisa de satisfação reali-
zada em fevereiro deste ano.

O levantamento mostra que os atendimentos oferecidos 
nas áreas de promoção social e de desenvolvimento profis-
sional foram considerados ótimos ou bons por 95,2% dos en-
trevistados; 3,8% disseram que são regulares; 1% classificou 
como ruins ou péssimos e 0,1% não soube opinar. 

Em relação às instalações das unidades operacionais, que 
envolvem as salas de aula, as clínicas de saúde e os espaços de 
lazer, a avaliação também é positiva: 92,7% consideraram as 
instalações ótimas ou boas.

Os resultados comprovam que o Sest Senat cumpre a mis-
são de promover a melhoria da qualidade de vida e o desenvol-
vimento profissional do setor, com responsabilidade socioam-
biental. “Trabalhamos para oferecer serviços de qualidade que 
proporcionem o bem-estar desses profissionais e o resultado 
dessa avaliação reflete exatamente isso”, comemora a direto-
ra-executiva nacional da instituição, Nicole Goulart. 

Números
O Senat, que tem em seu portfólio mais de 308 cursos pre-

senciais gratuitos e cerca de 100 cursos de Educação a Distân-
cia, foi bem indicado pelos usuários. Do total de entrevista-
dos, 89,5% disseram recomendar os treinamentos.

Já o Sest, que oferece atendimentos nas áreas de saúde, 
esporte e lazer aos trabalhadores do transporte e seus depen-
dentes, teve os atendimentos nas especialidades de saúde 
classificados como ótimos ou bons pela maior parte dos en-
trevistados: nutrição, 96,7%; fisioterapia, 96,1%; psicologia, 
95,8%; e odontologia, 92,2%. 

AVALIAÇÃO

Mais de 95% dos trabalhadores entrevistados 
aprovam serviços oferecidos pelo Sest Senat

Saiba mais sobre a pesquisa no site sestsenat.org.br.

QUALIDADE NO ATENDIMENTO

Bom
36,8%

Regular
3,8%

QUALIDADE NAS INSTALAÇÕES

Ótimo
44,6%

Bom
48,1%

Regular
6,2%

Ótimo + Bom
92,7%

QUALIDADE DOS CURSOS
1º Instrutores 

2º Qualidade  
dos cursos

3º Metodologia 

4º Sala de aula

 Ótimo        Bom        Ruim        Péssimo

66,6% 32,1%

59,4% 39,2%

50,5% 46,8%

41,3%54,5%

QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE
1º Assistência  

Nutricional

2º Assistência  
Fisioterapêutica

3º Assistência  
Psicológica

4º Assistência  
Odontológica 

 Ótimo       Bom       Regular        Ruim        Péssimo

67,8% 28,9%

65,1% 31,0%

54,9% 40,9%

32,4%59,8%

Sérgio Pedrosa  
é o novo  
presidente  
do CRMG

CRMG A partir do dia 1 de janeiro de 
2017, Sérgio Pedrosa assumiu a 
presidência do Conselho Regio-
nal do Sest Senat Minas Gerais 
(CRMG), ao ser eleito presidente 
de Fetcemg (Federação das Em-
presas de Transportes de Carga do 
Estado de Minas Gerais).

Iniciou-se um rodízio entre as 
entidades e, assim, Vander Costa 
assumiu a presidência do Conse-
lho Regional do SEST SENAT em 
Minas Gerais em 2012. Sérgio Pedrosa, presidente do CRMG e da Fetcemg
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Todas as 145 unidades do Sest Senat já oferecem gratui-
tamente aos trabalhadores do transporte em todos os mo-
dais, autônomos e seus dependentes os serviços prestados 
pela instituição: cursos presenciais e à distância e atendi-
mentos em fisioterapia, nutrição, psicologia e odontologia 
(incluindo implantes, ortodontia, prótese, radiologia e 
dentística), além das atividades de esporte, lazer e cultura. 
Para ter acesso à gratuidade, é preciso que o trabalhador 
autônomo ou a empresa onde trabalha contribua para o 
Sest Senat. 

O objetivo é ampliar ainda mais o acesso à qualificação 
profissional e serviços de saúde. A gratuidade é uma forma 
de garantir capacitações continuadas que contribuam para a 
permanência e a colocação no mercado de trabalho, além de 
promover a qualidade de vida e o bem-estar do profissional.   

Cuidados com a saúde em pauta

BEM-ESTAR

SEST SENAT

Sempre atento à qualidade de 
vida e ao bem-estar do trabalhador 
do transporte, o Sest Senat realiza 
durante o mês de abril a campanha 
“Quatro Caminhos para um Desti-
no Saudável”. O objetivo é chamar 
a atenção quanto à importância 
dos cuidados que todos devem ter 
com a saúde. 

Todas as unidades operacio-
nais da instituição participam da 
campanha com diversas atividades 
alusivas ao tema, como blitze edu-
cativas e palestras de conscientiza-

ção, além, é claro, dos atendimentos 
gratuitos já prestados.

Para o Sest Senat, são muitos os fa-
tores que garantem uma saúde plena, 
como o estilo de vida que se adota, o lu-
gar onde se vive, se tem acesso a sanea-
mento básico e água potável. Mas cuidar 
de si mesmo e zelar pelo próprio corpo 
e mente dependem basicamente de cada 
um. Adotar uma alimentação balanceada 
e a prática esportiva regular, assim como 
ter momentos de lazer, por exemplo, 
já contribuem para a conquista de uma 
vida mais saudável. 

Trabalhadores do transporte e dependentes têm cursos 
e assistências na área de saúde totalmente gratuitos

Procure a unidade mais próxima 
de você e participe das atividades!

Em celebração ao Dia Mundial da Saúde, comemorado no dia 7 de abril,  
o Sest Senat idealizou a campanha “Quatro Caminhos para um Destino Saudável”

Todos os serviços, incluindo os odontológicos, são totalmente gratuitos para os 
trabalhadores do transporte

Para ter acesso aos serviços, é preciso ir até uma das uni-
dades operacionais da instituição e apresentar a documen-
tação necessária, que varia de acordo com o vínculo do 
profissional com o setor de transporte. Procure a unidade 
mais próxima ou acesse o site sestsenat.org.br.

Serviços Gratuitos
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Investimento 
em esportes

Mais simuladores 
pelo estado

BEM-ESTAR

Para o Sest Senat, a prática esportiva, associada a momen-
tos de lazer e cuidados com a saúde, é fundamental para eli-
minar o estresse diário e preparar o corpo e a mente para o 
trabalho. Por isso, a instituição investe em ações e projetos 
esportivos, além das Escolas de Esporte oferecidas nas mais 
diversas modalidades em todas as unidades.

Futebol
A Copa Sest Senat de Futebol 7 Society é, talvez, o pro-

jeto mais aguardado pelos usuários da instituição todos os 
anos. "O sucesso da Copa vem dos próprios trabalhadores, 
que acreditam que o futebol, além de garantir qualidade de 
vida e saúde, é um momento de integração e diversão”, des-
taca a supervisora do Conselho Regional do Sest Senat em 
Minas Gerais (CRMG), Eliana Costa.

A edição de 2016 contou com a participação de 512 
equipes e mais de sete mil atletas em todas as fases nas 64 
unidades participantes. A edição de 2017, que será a sex-
ta da competição, está prevista para ter início no mês  
de agosto.

Corrida e caminhada
Mais de 80 mil pessoas já participaram do Circuito Sest 

Senat de Caminhada e Corrida de Rua, que, em 2017, chega à 
sua 4ª edição. 

SEST SENAT

TREINAMENTO

Serão 34 etapas com circuitos de 10 km e 5 km para cor-
rida e de 2 km para caminhada. Em Minas Gerais, serão três 
edições: Santana do Paraíso/Ipatinga (16 de julho), Belo Ho-
rizonte/Jardim Vitória (24 de setembro) e Juiz de Fora (data a  
ser definida). 

Para quem curte o pedal
O Pedalando - Passeio Ciclístico do Sest Senat, visa cons-

cientizar as pessoas para a promoção de um trânsito mais har-
monioso e a prática de atividades físicas.

Neste ano, a cidade mineira que receberá o evento é Três 
Pontas, no sul do estado, no dia 4 de junho.

Fique atento ao calendário de eventos do Sest Senat  
e participe! 

Foi inaugurado no dia 5 de abril o simulador 
de direção na unidade do Sest Senat Serra Ver-
de, em Belo Horizonte. A inauguração faz parte 
do projeto da instituição que visa distribuir 60 si-
muladores por todo o Brasil, sendo 14 deles em  
Minas Gerais. 

O equipamento irá auxiliar nos treinamentos, de 
forma a aprimorar a experiência dos motoristas profis-
sionais de cargas e passageiros. Com os simuladores, os 
motoristas profissionais poderão vivenciar situações de 
risco por meio da capacitação com tecnologia avança-
da. "Esse é um projeto inovador que visa a redução de 
acidentes, de custos para os transportadores, e, prin-
cipalmente, a qualificação de ponta para os trabalha-
dores", destaca a supervisora do Conselho Regional do 
Sest Senat em Minas Gerais, Eliana Costa.

Todas as 14 unidades previstas para receber o simula-
dor já estão com os equipamentos instalados. Agora, a ins-
tituição está recebendo inscrições de novas turmas para o 
uso do equipamento. 

Para saber mais sobre os cursos e se inscrever, entre 
em contato com uma das unidades do Sest Senat ou aces-
se sestsenat.org.br. 

Torneio de futebol é dividido em duas fases: regional e nacional

A diretora da unidade Serra Verde, Claudete Marques; a supervisora do CRMG, 
Eliana Costa; o presidente do CRMG e da Fetcemg, Sérgio Pedrosa; e o consultor 
da Fetcemg e do Setcemg, Luciano Medrado, participaram da inauguração
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A Portaria SUROC nº 10, de 17 de 
janeiro de 2017, que trata das regras 
aplicáveis à identificação visual de 
veículos automotores de cargas e im-
plementos rodoviários, bem como do 
detalhamento do processo de cadastra-
mento e recadastramento dos veículos 
no Registro Nacional dos Transporta-
dores Rodoviários de Cargas – RNTRC,  
traz, entre outras novidades, a infor-
mação de que os veículos suspensos 

Regularize o RNTRC 
até 31 de maio

que se encontram nessa condição pela 
falta de vinculação de sua placa ao ade-
sivo, terão até o dia 31 de maio de 2017 
para fazê-lo sem custos extras.

A partir dessa data, os transporta-
dores que não completarem o processo 
de identificação visual dos seus veícu-
los por falta de associação do código 
(QR Code) à placa terão seus veículos 
excluídos da sua frota e deverão reini-
ciar todo o processo de recadastramen-

to, arcando com os custos.
Além disso, estarão sujeitos às 

penalidades previstas na Resolução 
ANTT nº 4.799/2015.

Para regularizar a situação de sua 
frota, basta entrar no aplicativo do Sit-
carga e fazer a vinculação.

Em caso de dúvidas, entre em con-
tato com o Setcemg pelo telefone (31) 
3490-0330 ou pelo e-mail atendimen-
torntrc@setcemg.org.br. 

RNTRC

Atenção para a durabilidade 
dos adesivos do RNTRC

A ANTT disponibiliza películas protetoras para os adesivos do RNTRC nos pontos de recadastramento.

Se mesmo seguindo rigorosamente essas 
orientações você notar algum desgaste 
anormal no adesivo, entre em contato com 
o Setcemg e solicite a sua substituição.
O ponto de atendimento abrirá um processo 

Como proceder em caso de dano:

junto à gráfica responsável pela fabricação dos 
adesivos para que seja feita uma análise e subs-
tituição do adesivo. Em cinco dias será emitido 
um laudo determinando a causa do desgaste e 
será inofrmado se a solicitação foi acatada.

O processo deverá conter nome completo 
e CNPJ da empresa, número do adesivo, 
placa do veículo e pelo menos cinco fotos 
do veículo.
Saiba mais no site setcemg.org.br.

Fixação e Limpeza
Para uma maior durabilidade 

dos adesivos do RNTRC, o Setcemg 
alerta para a importância de obser-
var e seguir atentamente as instru-
ções contidas no verso: 
 Limpar a lataria do veículo com 

pano umedecido com água, elimi-
nando toda a poeira e resíduo de 
sujeira ou óleo. Em seguida, secar 
totalmente a superfície;
 Com a lataria fria, limpa e seca, co-

lar a etiqueta em local liso: livre de 
amassados, arranhões ou ferrugem;
 Ao lavar o veículo, utilizar somente 

pano úmido com água e sabão neu-
tro. Não utilizar querosene, óleo ou 
qualquer outra substância abrasiva;
 Não esfregar sobre a etiqueta ne-

nhum objeto que danifique a sua 
fixação, como buchas, escovas de 
aço, vassouras, rodos etc. 


