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EDITORIAL

Expediente

ENTENDA PORQUE 
APOIAMOS A NOVA 
PREVIDÊNCIA
O assunto que pauta o País é aprovação da Nova Previdência. 
É preciso deixar polarizações ideológicas de lado, romper 
com os círculos de informações equivocadas que circulam 
pelas redes sociais. Devemos, como cidadãos, enxergar a 
realidade dos fatos.
 
Com o objetivo de informar os empresários e 
profissionais do setor de transporte sobre as principais 
mudanças e os benefícios que a reforma trará para 
o desenvolvimento do Brasil, o Setcemg e a Fetcemg 
disponibilizam gratuitamente a cartilha “A Reforma da 
Previdência é Boa ou Ruim?”. Foram distribuídos 5 mil livretos 
e o arquivo digital está disponível no site das duas entidades 
para download.

As despesas previdenciárias crescem muito rapidamente e, 
caso não sejam feitas mudanças, o governo federal corre 
o risco de perder sua capacidade de investimento, que 
promove o crescimento econômico. 

Sem a Reforma da Previdência, dentro de pouco tempo o 
orçamento federal ficará comprometido com o pagamento de 
pensões e aposentadorias, salários de servidores e custos 
da máquina pública.

Por isso, defendemos uma previdência mais justa para todos. 
Sem privilégios, ricos e pobres; políticos; funcionários 
públicos; militares; trabalhadores da iniciativa privada 
e demais membros de poder seguirão as mesmas regras de 
aposentadoria. 
 
O ministro Paulo Guedes prevê uma redução de despesas 
de R$1,3 trilhão em 10 anos. Mas caso o texto da Reforma 
não seja aprovado pelo o Congresso Nacional, a tendência 
é que o déficit da previdência ultrapasse a barreira dos 
R$ 300 bilhões ainda em 2020. De acordo com o Ministério 

da Economia, isso representa um crescimento de 13% em 
apenas dois anos.

Além disso, o dinheiro que o governo federal tem para 
investir em melhorias para a sociedade diminui. Ou seja, 
menos recursos para aplicar em obras de infraestrutura, 
saúde, segurança e educação. Com a Nova Previdência, o 
cenário será outro. O PIB tende a crescer, gerando mais 
empregos e renda. Por isso, a Reforma é tão importante. O 
Brasil precisa voltar a crescer.

Gladstone Lobato
Presidente do Setcemg
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Diretor da Fetcemg e Setcemg Ulisses Martins; vice-presidente do Setcemg 
Warlon Lima e o presidente do Setcemg Gladstone Lobato Gladstone Lobato em 
seminário em Brasília.
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As lideranças mineiras do transporte 
rodoviário de cargas (TRC) marcaram 
presença positiva em Brasília no mês 
de maio. Eles apresentaram seus 
pleitos ao ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, e discutiram a 
agenda do setor na Comissão de Viação 
e Transporte da Câmara dos Deputados, 
durante a realização do XIX Seminário 
Brasileiro do Transporte Rodoviário de 
Cargas. 

BR 381 SENTIDO LESTE
Ao longo de duas horas de reunião, o 
titular da pasta da Infraestrutura se 
mostrou muito atento ao pleito da 
categoria. Diante da preocupação das 
entidades sobre quantidade de obras 
paradas e sendo tocadas a ritmo lento 
na BR 381, o ministro afirmou que 
pretende lançar a audiência pública 

SETCEMG E FETCEMG VÃO A BRASÍLIA E SE 
REÚNEM COM MINISTRO DA INFRAESTRUTURA

para colocar em pauta a privatização 
de trechos da 381. Ele assegurou que 
as obras nos trechos 3.1 e 7 da rodovia 
vão continuar independentemente 
se sair ou não a licitação. Além disso, 
confidenciou aos representantes do 
Setcemg e da Fetcemg que irá licitar, 
para iniciativa privada, grandes trechos 
de rodovias no País com pedágio a 
preço justo. 

As entidades solicitaram que o setor 
de transporte rodoviário de cargas 
esteja representado na construção do 
processo de privatização daquela BR. O 
presidente do Setcemg esclareceu que 
essa participação é muito importante, 
já que os transportadores são os 
grandes usuários das estradas, e que 
dessa forma tem muito a contribuir. 
Gladstone reafirmou que o setor não é 
contra pedágio, mas defende que seja 
cobrado um preço justo.

REPRESENTATIVIDADE

SEMINÁRIO 
BRASILEIRO DO 
TRC NA CÂMARA
Participaram os presidentes 
da Fetcemg e do Setcemg, 
Sérgio Pedrosa e Gladstone 
Lobato, respectivamente, e os 

diretores Warlon Lima e Ulisses 
Martins, além do coordenador 
da COMJOVEM BH e Região, 
Daniel Simas e seus integrantes, 
Antônio Lodi e o Deputado 
Federal, Lucas Gonzalez. A 
necessidade de aprovação da 
reforma da Previdência esteve 
no centro das discussões 

do 19º Seminário Brasileiro 
do Transporte Rodoviário de 
Cargas, realizado na Câmara dos 
Deputados. "O país está parado 
e precisa mudar. Enquanto isso 
não acontece, estamos perdendo 
mais dinheiro e sofrendo com a 
falta de investimento", ressalta 
Gladstone.

ELIMINAÇÃO DO PESO 
POR EIXO
E m  d o c u m e n t o  e n t r e g u e  a o 
ministro, as entidades solicitaram 
que ,  du rante  a  pesagem dos 
caminhões e carretas, seja levado 
em consideração apenas o PBT (Peso 
Bruto Total), que é a combinação 
entre: peso do veículo mais peso da 
carroceria mais peso da carga. 

OUTRAS PAUTAS 
Outros pleitos levados ao ministro 
foram o pedido de apoio ao Marco 
Regulatório, legislação sobre o setor 
que tramita no Senado; o fim das AETs 
(Autorização Especial de Transporte); 
manter ou permitir que o cavalo novo 
6x2 possa engatar uma carreta 
bitrem sete eixos (isso era válido até 
o ano de 2010). Durante o encontro, 
Tarcísio de Freitas afirmou que irá 
implementar o TAG.

Presidente do Setcemg ao lado do 
Ministro da Infraestrutura.
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Conhecer novas metodologias de 
gestão; customização focada em 
resultados; agregar valor aos negócios. 
Estes foram algumas das motivações 
que levaram vários profissionais do 
seguimento de logística e transporte de 
carga a se inscreverem no Programa de 
Capacitação e Gestão, que tem duração 
de seis meses. O primeiro encontro 
ocorreu no final de maio. 

A capacitação é ministrada por Felipe 
Pires de Oliveira e Igor Dias de Aguiar, 
ambos consultores sócios do Aquila. Cada 
empresa apresentou a sua necessidade, 
seja um problema ou um oportunidade, e 
este tema está sendo desenvolvido junto 
a consultoria. 

Conforme explicou Felipe Pires, os 
alunos estão tendo acesso “a um 
conteúdo extremamente relevante e 
testado pelo Aquila em 18 países do 
mundo de forma customizada e focada 
em resultados”, afirmou. “Estou certo 

de que com a dedicação e disciplina 
necessárias, a turma alcançará 
resultados muito expressivos nos seus 
projetos profissionais e pessoais”, concluiu.

Busca por Resultados
Para o diretor operacional da Empresa 
de Transporte Martins, José Antônio 
Martins Cruz, 58 anos de idade e 43 
de empresa, a aula do Programa de 

Capacitação e Gestão está sendo 
dinâmica e interessante. “Estou 
empolgado. É preciso me atualizar”, 
afirmou. Considerou a turma boa por 
ser constituída de profissionais de 
diferentes especialidades do transporte 
de carga. "Quanto mais conhecimento 
de metodologias, melhor. Quero agregar 
valor ao meu negócio e conhecimento 
para mim”, afirmou.

A capacitação permite aos profissionais praticarem o que há de mais moderno 
em termos de gestão.

QUALIFICAÇÃO

PARCERIA DO SETCEMG COM AQUILA 
COMEÇA COM ASSOCIADOS À TODO VAPOR!
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O subsecretário de Integração da 
Secretaria de Segurança Pública de 
Minas Gerais, Coronel Etevaldo Caçadini, 
afirmou que deseja criar um grupo de 
trabalho de inteligência, juntamente 
com o Setcemg e a Fetcemg, para 
debater os assuntos relacionados ao 
combate de roubo de cargas no estado. 

O objetivo é cruzar informações de 
modo que os órgãos de segurança do 
Estado, juntamente com entidades 
interessadas, possam agir com 
inteligência no gerenciamento de risco.

 “A integração de dados pra gente é 
fundamental. Nós vamos trabalhar 
mais agora em cima disso com a 
Superintendência de Ação Integrada, 
vamos formalizar um pouco mais este 
contato”, afirmou Caçadini durante 
reunião do Grupo Técnico de Trabalho 

de Segurança e Logística no dia 22/05. 
O evento contou com 40 representantes 
de empresas associadas e membros da 
Polícia Civil e Guarda Municipal. 

Coronel Etevaldo Caçadini durante 
apresentação no GT de Segurança 
na sede das entidades.

SUBSECRETÁRIO DO GOVERNO DE 
MINAS PARTICIPA DO GT DE SEGURANÇA

GTS

GT RH DEBATEU 
SOLUÇÕES 
EM SISTEMA 
INTEGRADO 
DE GESTÃO 
EMPRESARIAL
Em maio, o Grupo Técnico de 
Recursos Humanos, contou com 
a participação de Cleverson 
Lourenço gerente de negócios 
de uma empresa de tecnologia 
que apresenta soluções em ERP, 
sigla para Enterprise Resource 
Planning ou Sistema Integrado de 
Gestão Empresarial.
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Compareceram ao evento Agnaldo Souza, Ana Paula Pedrosa, Antônio Lodi, Daniel 
Costa, Daniel Simas, Lucas Souza, Kassilda Pedrosa, Pedro Nelson, Ricardo Lodi e 
Vinícius Costa. 

WORKSHOP FAMILY BUSINESS COM 
JOHN DAVID
Em uma promoção do Sistema CNT, a 
COMJOVEM Belo Horizonte participou, 
em Brasília, de treinamento que 
abordou a  sucessão fami l ia r . 
O  W o r k s h o p  F a m i l y  B u s i n e s s , 
desenvolvido pela HSM, contou 
com John David, um dos maiores 
especialistas do mundo em sucessão 
em empresas familiares. Durante 
dois dias de evento (4 e 5 de junho), 
o fundador da Cambridge Family 
Enterprise Group abordou três 
grandes temas: “Negócios familiares 
na nova economia”, “A mentalidade 
do proprietário na era disruptiva” e 
“Como formar uma diretoria eficiente”.

COMJOVEM PRESTIGIA 
PALESTRA DE OBAMA EM SP
O diretor do Setcemg e membro da 
COMJOVEM Minas Gerais, Daniel Simas 
compareceu ao VTex Day, o maior evento 
de e-commerce da América Latina e 

COMJOVEM
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O novo Actros 2651 sai na frente desbravando o que há de mais inovador na categoria. Líder do segmento e com excelência 
em desempenho, economia e tecnologia, o mais robusto Mercedes-Benz merece espaço garantido em sua frota.
Visite a Minasmáquinas e venha conhecer a máxima eficiência em extrapesados.

BR 381, Km 2, nº 2.211 | Bandeirantes | Contagem | Minas Gerais 
(31) 3369-1313 | www.minasmaquinas.com.br

Mercedes-Benz
A marca que todo mundo confi a.

Actros: carrega tudo, inclusive a robustez da liderança.

Uma marca do Grupo Daimler.
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Mercedes-Benz
A marca que todo mundo confi a.

Actros: carrega tudo, inclusive a robustez da liderança.

Uma marca do Grupo Daimler.

terceiro maior do mundo, que ocorreu 
entre os dias 30 e 31 de maio na capital 
paulista. Daniel conta que Barack Obama 
destacou na palestra que o centro 
de gravidade das empresas são as 

pessoas e que elas são o maior ativo 
das organizações. Além disso, uma das 
receitas para se montar uma equipe 
capaz é formá-la por gente que se admira 
e gente que se confia.
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Segundo Daniel Simas a lógica de negócios no Vale do 
Silício é muito diferente do modelo tradicional.

INOVAÇÕES DO 
VALE  DO SIL ÍC IO
O Vale do Silício é um celeiro de startups e grandes 
empresas de tecnologias. Localizado na Califórnia 
(EUA), é lá que nasceram gigantes como Google, 
Facebook e Microsoft por exemplo. Membro da 
COMJOVEM e diretor do Setcemg, Daniel Simas 
representou o Sindicato durante visita ao Vale do 
Silício, entre os dias 10 e 15 de maio. Ele fez parte de 
uma comitiva de membros da COMJovem que reuniu 
20 executivos do setor do transporte de carga do 
Brasil inteiro. A ação foi promovida pelo programa 
Cliente 4.0 da Mercedes Bens.

Entre os locais visitados estão as universidades 
Singularity, Berkeley e Stanford; além das gigantes 
Google, Tesla e a startup Uber Freight. Para Daniel, 
durante a expedição, ficou evidente que não vai 
demorar muito para o setor de transporte de carga 
e logística passar por uma grande transformação. 
Nesse sentido, destacou que todas as inovações 
tecnológicas relacionadas ao setor estão voltadas à 
redução do tempo de entrega. Inteligência artificial 
(AI), algoritmos e softwares estão sendo utilizados 
para otimizar custos operacionais.

COMJOVEM



Com o objetivo de informar os empresários e profissionais do 
transporte sobre as principais mudanças e os benefícios que 
a reforma trará para o desenvolvimento do país, a Fetcemg 
e o Setcemg elaboram uma cartilha sobre o assunto. A 
Reforma da Previdência já está em tramitação na Câmara 
dos Deputados, daí a importância do esclarecimento.

Você pode ter acesso gratuito à cartilha de duas formas. 
Se você quiser uma versão impressa do livreto, entre em 
contato através do e-mail expediente@setcemg.org.br 
e informe a quantidade que vai precisar na sua empresa. 
Mas se preferir, é só fazer o download do arquivo no site da 
federação e do sindicato. A Fetcemg e o Setcemg autorizam 
a impressão da cartilha.

Publicação apresenta as principais mudanças e benefícios da Nova 
Previdência; assunto discutido no Congresso Nacional é de grande 
importância para o Brasil.

Oferta válida até 31/05/2019. Imagem ilustrativa. Consulte condições em nossas lojas.

DUCATO CHASSI
A PARTIR DE 

R$96.900 

FINANCIAMENTO 
EM 60 MESES 
COM 10% DE 

ENTRADA

HABILITADOS 
COM CARTEIRA B, 

PODEM DIRIGIR

R$ 0,00
DE ENTRADA 0,99%

TAXA DE

/automaxfiat

www.automaxfiat.com.br

/automaxfiat

EVOLUINDO COM VOCÊ

FETCEMG E SETCEMG 
LANÇAM CARTILHA 
SOBRE REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA



Diretor da Fetcemg Adalcir Lopes, presidente do Setcemg Gladstone Lobato, 
superintendente da ANTT Marcelo Alcides, presidente da Fetcemg Sérgio Pedrosa 
e vice-presidente do Setcemg Warlon Lima.

9

CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS FOI 
TEMA DO ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS 
COM A ANTT 
Cerca de 80 transportadores e 
representantes de empresas fornecedoras da 
cadeia do transporte rodoviário de carga 
se reuniram na sede do Setcemg, na 
região da Pampulha, em Belo Horizonte, 
durante o Encontro de Empresários do 
dia 24/04. 

O evento faz parte do projeto 
Apoiadores do Setcemg. Na ocasião, 
o superintendente de exploração de 
infraestrutura rodoviária da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT), Marcelo Alcides dos Santos, 
ministrou palestra sobre concessões 
de rodovias federais e tirou dúvidas do 
público presente.

Os empresários mineiros expuseram 
dúvidas em relação à situação de 
importantes rodovias brasileiras, 
sobretudo, a BR-381, cujas obras 
permanecem há anos sem perspectiva 
de conclusão.

O presidente do Setcemg, Gladstone 
Lobato, reforçou a importância dos 
transportadores se unirem para a troca 
de conhecimento e o fortalecimento 
do setor. “Temos trazido pessoas 
de referência de diversas áreas, que 
possuem atuação direta ou indireta 
no setor de transporte, para saber o 
que eles pensam. Isso faz com que 
tenhamos mais informações e nos ajude 
a tomar conclusões sobre como estamos 
conduzindo nossos negócios”, afirmou.

À convite do Setcemg, o superintendente da 
ANTT Marcelo Alcides debate o tema com o 
público presente. 

Oferta válida até 31/05/2019. Imagem ilustrativa. Consulte condições em nossas lojas.

DUCATO CHASSI
A PARTIR DE 

R$96.900 

FINANCIAMENTO 
EM 60 MESES 
COM 10% DE 

ENTRADA

HABILITADOS 
COM CARTEIRA B, 

PODEM DIRIGIR

R$ 0,00
DE ENTRADA 0,99%
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/automaxfiat

www.automaxfiat.com.br

/automaxfiat

APOIADORES



Comitiva de empresários brasileiros do TRC visitam a 
Movin’On 2019 em Montreal, no Canadá.
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EM BUSCA DE NOVOS MODELOS DE MOBILIDADE, 
FETCEMG E SETCEMG VIAJAM PARA O CANADÁ
No início de junho, o presidente da Fetcemg Sérgio Pedrosa 
e do Setcemg, Gladstone Lobato, marcaram presença em 
cinco dias de viagem técnica a Montreal, no Canadá, com 
empresários e executivos do setor de transporte rodoviário 
de carga (TRC), numa iniciativa do Setcesp com o apoio da 
Sascar. O objetivo foi explorar as iniciativas que o país tem a 
oferecer e trazer novidades para o Brasil.

Centro de Formação. Os empresários visitaram 
o Centro de Formação de Transporte Rodoviário de Saint-
Jérôme, um dos mais importantes do Canadá. Os motoristas 
são preparados em um curso de 165 horas/aula, com 
informações teóricas, prática em rodovias e ruas, mecânica, 
simuladores, legislação, amarração, etc. 

Em visita ao Groupe Robert, o grupo conheceu mais sobre 
mercado do país, legislação e relação trabalhistas. Destaque 
no Canadá, a empresa conta com 41 centros de distribuição, 
1400 tratores e 3200 reboques, operando no mercado 
doméstico em carga lotação e fracionada.

Movin’On 2019. Os empresários do TRC visitaram a 
Movin’on – uma das maiores feiras de mobilidade do mundo. 
Promovido pela Michelin, o evento é reconhecido por reunir 
grandes líderes do setor de transportes, trazendo como 
discussões as inovações e o futuro da mobilidade nas 
cidades.

O grupo frequentou painéis especiais relacionadas ao 
transporte de cargas, dentre eles, uma sessão que debateu 
a Inteligência Artificial, o e-commerce e o papel do transporte 
na imagem das empresas, buscando soluções para as novas 
demandas de transporte de cargas geradas pelo comércio 
eletrônico.

INOVAÇÃO



Presidente da Fetcemg ao lado de caminhão movido à 
gás da Express Mondor

Gladstone Lobato (esq.) e Sérgio Pedrosa (dir.) na CenTech

Frota à gás. A equipe conheceu a Express Mondor, 
uma das referências na logística e transporte de 
equipamentos pesados e superdimensionados do país. 
Fundada em 1946, a empresa conta com mais de 90 cavalos 
mecânicos e 200 carretas.

Há cinco anos eles investem em cavalos mecânicos à gás. 
“A frota já tem 15%, dentro de cinco anos, serão 45%. O custo 
com o combustível é 40% menor e a manutenção é muito 
mais barata. No entanto, o veículo custa 100 mil dólares 
canadense a mais”, analisa Gladstone Lobato.

Startups de mobilidade. Ao visitar a CenTech – 
um espaço de coworking para que empresas possam 
desenvolver soluções em larga escala -, o grupo conheceu 
tendências na eletrificação de veículos e exploraram os 
novos recursos que a tecnologia 5G pode trazer para o TRC. 
Na sequência, participaram de um tour pelas instalações da 
Ray-Mont – empresa de serviços logísticos portuários que 
trabalha com operações de conteinerização de grãos.

Quer ir mais longe 
controlando custos 
e prevenindo acidentes?

Relatórios gerenciais para você atuar 
nos pontos críticos da sua operação. 

• Análise e diagnóstico dos indicadores que 
mais impactam a frota: combustível, 
manutenção e comportamento do motorista.

• Acompanhamento consultivo para montar 
planos de ações que melhorem os resultados 
da sua frota.

Conheça o Smart Reports 
Sascar. Uma solução 
complementar À Telemetria CAN.

Agende uma visita com 
nossos executivos:  

0300 789 6004
Sascar. Onde você 

quer chegar amanhã? 

Saiba mais: www.sascar.com.br
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A Reforma Trabalhista que passou 
a vigorar no Brasil a partir de 2017 
trouxe mudanças significativas na 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) instrumentalizada pela lei № 
13.467 de 2017. Um dos princípios 
estabelecidos pela normativa é de 
que o negociado, por intermédio 
de acordo ou convenção coletiva, 
prevalece sobre a CLT, salvo nos 
casos em que a negociação é 
considerada como objeto ilícito.

E, no dia 10 de junho deste ano, a 
Assembleia Geral Extraordinária 
realizada no Setcemg aprovou 
as negociações e os termos das 
Convenções Coletivas de Trabalho 
(CCT) para o exercício de 1º de maio 
de 2019 a 30 de abril de 2020, para 
todos os sindicatos profissionais 
nos 420 municípios que compõem a 
base territorial do Sindicato. 

A CCT foi firmada com a Federação 
dos Trabalhadores em Transportes 
Rodoviários no Estado de Minas 

Gerais (Fettrominas) e com a 
Federação dos Trabalhadores na 
Movimentação de Mercadorias de 
Armazéns em Geral do Estado de 
Minas Gerais (Fetramov-MG). As 
reuniões ocorreram entre os dias 
23 de abril e 15 maio. Foram quatro 
encontros em menos de um mês. 

De acordo com o presidente 
do Setcemg Gladstone Lobato, 
da Fetcemg Sérgio Pedrosa, da 
Fettrominas Ronaldo Morais e da 
Fetramov-MG Teovaldo Aparecido, 
as negoc iações como essa 
costumam levar meses e, no caso 
da CCT deste ano, foi acordada em 
questão de poucas semanas. Todos 
consideram isso como um avanço 
positivo. 

AVANÇOS DA CCT
  Negociação rápida, evitando 
criação de passivos;

  Segurança jurídica para as 

categorias profissionais e 
econômica;

  Todos os direitos constitucionais 
preservados;

  Atendimento das expectativas 
e interesses das categorias 
profissional e econômica;

  Não teve viés ideológico.

PRINCIPAIS 
CLÁUSULAS 
ECONÔMICAS
A CCT estabeleceu correção de 
5,07% linear para todas as cláusulas 
econômicas:

  Salário¹

  Diária de Viagem¹

  Ajuda para Alimentação¹

  Plano de Saúde²

  PPR – Programa de Participação 
no Resultado

¹: As diferenças salariais do mês de maio de 2019 serão 
quitadas na folha de pagamento do mês de junho de 2019.

²: A partir de agosto de 2019 a empresa contribuirá 
com o valor mensal de R$184,71 por empregado.

Setcemg, Fettrominas e Fetramov-MG acertam CCT em tempo recorde.

CAPA

ENTIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE 
DEFINEM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

Representantes de empresas de transporte comparecem à Assembleia Geral 
Extraordinária no Setcemg

Sindicalistas avaliam que 
negociações da CCT ocorreram em 
tempo célere. 
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ALGUMAS CLAÚSULAS 
NOVAS
Portadores  de  Necess idade 
Especial (PNe) e Menor Aprendiz.As 
partes convencionaram que a função 
de motorista não será considerada 
na base de cálculo da cota de 
empregados portadores de deficiência 
ou reabilitados pela Previdência Social, 
como também não será considerada 
para o menor aprendiz.

Cartão Benefício. Para o trabalhador, 
cujo limite de utilização corresponderá 
a 15% de seu salário nominal.

Ele poderá realizar compras e obter 
descontos especiais e benefícios 
adicionais em estabelecimentos 
comerciais e prestadores de serviços 
credenc iados pe la  operadora 
indicada pela Fetcemg. O benefício é 
facultativo.

ENTREVISTA
“Acreditamos na força da nossa 
convenção coletiva de trabalho”, 
afirmou o presidente da Fettrominas 
Ronaldo Morais. Ao endossar a opinião 
do colega, o presidente da Fetramov-
MG, Teovaldo Aparecido, avaliou que 
a categoria obteve ganhos reais 
com a CCT firmada. “As duas partes 
equalizaram bem as negociações”, 

disse, logo após avaliar como positivo o 
negociado versus o legislado a partir da 
Reforma Trabalhista. 

Conforme pontuou Ronaldo, os 
sindicatos são importantes nas 
negociações mas as assembleias são 
soberanas e, por isso, é o trabalhador 
no final das contas quem vota e 
decide. Veja a seguir alguns trechos 
da entrevista que ele concedeu ao 
Informativo Minas Transporte.

REFORMA 
TRABALHISTA
“Se em dadas categorias ela prejudicou 
muito, em outras ela ajudou. No 
transporte nós tivemos pontos positivos. 
Por exemplo: no nosso entendimento, o 
principal para nós, o negociado versus o 
legislado foi um ótimo avanço. Ele é muito 
mais importante para o sindicato do que 
o imposto sindical obrigatório. Outro 
ponto: a CCT ter força de lei. Tudo aquilo 
que o sindicato patronal e profissional 
escrevem é lei. Quem entende do 
nosso setor, somos nós dois [patrão e 
empregado]. O que está escrito no papel 
é o que tem que valer”.

NEGOCIAÇÃO ENTRE 
SINDICATOS
“Essa questão do patrão fazer redução 
de custo, retirando direitos, para nós 

não é uma ofensa. Nós entendemos 
o mercado, entendemos o que está 
acontecendo no país. Está difícil para 
o empregado, mas para o empresário 
também. Entendemos que a negociação 
é uma via de mão dupla”. 

“Ve jo  essa negoc iação como 
ex t remamente  p o s i t i v a ,  p e l o 
tratamento, pelo tempo em que nós 
fizemos [a CCT] e pelo pragmatismo 
nas nossas reuniões. No momento 
de crise, onde o trabalhador tem 
discutido índices de reajuste 
salarial, ele tem aberto mão desses 
índices, para continuar empregado. 
Conseguimos manter os empregos 
e ter reajuste de 5,07%”. 

VIÉS IDEOLÓGICO
“Sindicato está para defender 
trabalhador, relação de trabalho, ele 
não existe para fazer política. Não 
podemos ficar demonizando essa 
relação do trabalhador com o patrão 
e o capital. Nós entendemos diferente: 
que temos que manter as empresas de 
pé e, consequentemente, que isso gere 
emprego e renda para os trabalhadores. 
Temos que deixar ideologias de 
lado, porque elas atrapalham as 
negociações”.

CAPA

FETTROMINAS FUNÇÃO SALÁRIO R$

 MOTORISTA DE CARRETA (COMPOSIÇÃO 
COM UMA ARTICULAÇÃO)

R$ 1.952,77

 MOTORISTA DE VEÍCULO NÃO ARTICULADO 
COM PESO BRUTO ACIMA DE 9T

R$ 1.509,72

 MOTORISTA OUTROS R$ 1.329,19

AJUDANTE R$ 1.051,94

 JOVEM APRENDIZ E SALÁRIO DE INGRESSO R$ 1.006,16

FETTRAMOV-MG FUNÇÃO SALÁRIO R$

 CONFERENTE R$ 1.197,91

OPERADOR DE EMPILHADEIRA R$ 1.329,19

Presidente da Fettrominas Ronaldo 
Morais acredita na força da 
convenção coletiva de trabalho.

PISO SALARIAL A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2019
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ENTIDADES ATUARAM PELA 
GRATUIDADE NAS VAGAS DE CARGA E 
DESCARGA EM BH

Durante o 4º Fórum de Logística 
Urbana, ocorrido em maio, a Prefeitura 
de Belo Horizonte anunciou a 
implantação de rotativo digital nas 
áreas de carga e descarga da capital. 
Entidades de diversos setores, 
dentre elas a Fetcemg e o Setcemg, 
publicaram carta aberta afirmando 
que o controle de tempo é uma ação 
pontual e não contribui para melhoria 
da produtividade e do custo logístico.

Ainda que o tempo máximo de 
permanência nas vagas seja de uma 
hora, a presença da Fetcemg e do 
Setcemg no Fórum foi fundamental 
para garantia da gratuidade. Desde o 
dia 19 de junho, o novo sistema passou 
a valer em toda a cidade.

CONQUISTA

Em entrevista à Rádio Itatiaia, o consultor técnico Luciano Medrado reafirma 
posicionamento do Setcemg e da Fetcemg.
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Após algumas reuniões, o Setsul 
fechou a Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) de Pouso Alegre. A 
parte patronal e a parte laboral, 
representada por seus Presidentes, 
debateram o acordo e realizaram 
os ajustes necessários para 
um fechamento mais célere da 
Convenção Coletiva deste ano.

Para o presidente do Setsul, Sr. 
Néliton Antônio Bastos, o fechamento 
da CCT ressaltou o princípio da 
prevalência da negociação coletiva 
entre envolvidos, o que torna ainda 
mais importante à atuação do 
sindicato para negociar em nome 
das empresas, normas do contrato 
de trabalho de aplicação coletiva na 
sua base de representação.

SEMINÁRIO EM BRASÍLIA
Em maio, o Setsul compareceu ao 
Seminário Brasileiro do Transporte 
Rodoviário de Cargas realizado 
e m  B r a s í l i a  n a  C â m a r a  d o s 
Deputados. Reforma da Previdência 
e a Infraestrutura foram os 
temas debatidos e divididos em 
painéis. Para a gerente do Setsul 
Liliane Valério Bastos, a palestra 
do secretário de  Previdência  do 
Ministério da Economia, Rogério 
Marinho, foi muito positiva por 
esclarecer os principais tópicos 
da Nova Previdência. Durante o 
evento, ela esteve acompanhada 
da assistente administrativo do 
Sindicato Juliana Valério Bastos.

O SETSUL  FECHA CON VE N ÇÃO 
COLETIVA  DE  TRABALH O  DE 
2019/2020

GIRO POR MINAS

Presidente do Setsul e diretor da 
Fetcemg Néliton Antônio Bastos



O Settrim abrange 35 municípios no triângulo e possui 4 mil empresas em sua base de atuação. 
Para o diretor da entidade Ari de Souza uma casa nova sempre significa esperança para novas conquistas.
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GIRO POR MINAS

SETTRIM INAUGURA SEDE PRÓPRIA

Carregando uma história cheia 
de episódios de luta em favor do 
transporte de cargas brasileiro, 
o Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas do Triângulo 
Mineiro (Settrim) celebra 31 anos em 
2019. Situado em uma região que é 
responsável por aproximadamente 13% 
da movimentação de carga de todo o 
país, a entidade inaugurou sua sede 
própria (Endereço: Av. Getúlio Vargas 
1715 - Centro, Uberlândia - MG). 

Localizado em Uberlândia, inicialmente 

numa sede acanhada e sem condições 

ideais de trabalho, a diretoria optou 

pela transferência para uma nova 

instalação. E, por isso, Ari de Sousa, um 

dos mais antigos diretores do Settrim 

e também ex-presidente da entidade, 

levantou a bandeira da mudança para 

uma sede própria. E foi apoiado por 

toda a diretoria.

"Sempre me incomodei com o fato 
de um sindicato tão importante para 
toda a região, que foi constituído para 
lutar em defesa de tão importante 
categoria e facilitar o acesso dos 
empresários com a classe política, 
existir em salas alugadas. Nunca foi 
uma crítica. Pelo contrário, tenho 
gratidão por todos que nos ajudaram. 
Mas, a nossa sede própria coroa o 
trabalho de todos que já passaram 
pelo Settrim", conta Ari.

A mudança de suas instalações para 
um local mais acessível e confortável, 
comprova a confiança do Settrim e de 
sua diretoria no futuro do país. "Vejo 
com muita paixão a conquista do novo 
espaço. Estamos colhendo os frutos de 
vários anos realizando nosso trabalho 
com honestidade, pensando sempre no 
coletivo. Na nova sede, conseguimos 
atender os associados e as empresas 
pa rce i ras  com ma is  d i gn idade , 

capacidade e desempenho", finaliza Ari 
de Sousa.

Desde sua fundação, Ari prega a 
união da categoria em benefício do 
transporte de cargas e da logística 
regional e nacional. Embora o Settrim 
tenha o Triângulo como base, Ari 
sempre quis estender o trabalho do 
Sindicato até o Alto Paranaíba como 
forma de colaboração ao transporte de 
cargas daquela região. 

Atualmente, o Settrim busca modernizar 
seus métodos de trabalho, introduzindo 
processos atualizados de gestão. 
O legado de Ari de Souza é mantido 
por Abud Cecílio Domingos, atual 
pres idente ,  numa gestão que 
persegue os anseios originais das 
primeiras administrações da entidade 

do triângulo mineiro. 
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A conscientização é o primeiro 
passo para combater o mosquito 
transmissor da dengue, febre 
amarela, chikungunya e zica vírus. 
Assim, Fetcemg e Setcemg publicaram 
em seus canais de comunicação uma 
série de alertas. 

Maio Amarelo. Com o mote "Cuide da 
sua vida e da vida de quem pega a 
estrada junto com você", a Fetcemg e 
o Setcemg lembram que a campanha 
é constante, e que os cuidados devem 
ser diários e durante todo o ano. A 
responsabilidade de um trânsito seguro 
e de todos nós.

Despoluir reforça mobilização. Os 
técnicos do Programa distribuíram 
aos motoristas cerca de mil cartilhas 
do Maio Amarelo com a campanha 
“No Trânsito, o Maior Valor é Sempre 
a Vida”. A filipeta traz infográficos que 

alertam motociclistas e quem está 
ao volante sobre o risco do uso do 
celular enquanto dirigem; não combinar 
bebida alcoólica com direção; a 

importância de sinalizar ações ao 
realizar manobras, entre outras dicas.

CAMPANHA

COMPROMISSO COM A 
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Entidades uniram forças em campanhas do Maio Amarelo e na luta contra o Aedes aegypti.
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A assessoria juridicoambiental da 
Fetcemg e do Setcemg articulou 
uma série de agendas nos últimos 
meses, relacionadas a discutir e 
orientar profissionais do TRC sobre 
a lei estadual que entra em vigor em 
setembro sobre caso de acidentes 
com resíduos perigosos, bem como 
a regulamentação do Manifesto de 
Transporte de Resíduos Sólidos e 
Rejeitos (MTR-MG).

Blitz Educativa
O objetivo foi orientar motoristas 
de caminhões sobre as principais 
medidas a serem adotadas em caso 
de acidentes no transporte de resíduos 
ou produtos perigosos no estado. 
Os transportadores, contratantes ou 
expedidores desse tipo de material 
terão prazo até o dia 28 de setembro 

para se adequarem ao decreto estadual. 
A ação foi uma iniciativa da Comissão 
Estadual de Prevenção, Preparação 
e Resposta Rápida a Emergências 
Ambientais com produtos Perigosos 
(CEP2R2), com o apoio da Federação e 

do Sindicato, que aconteceu em quatro 
pontos de rodovias federais na Grande 
Belo Horizonte. Foram abordados 230 
veículos. 

SUSTENTABILIDADE EM FOCO

ORIENTAÇÕES SOBRE MTR E 
EMERGÊNCIA NO TRANSPORTE DE 
RESÍDUOS PERIGOSOS

Representantes da Antt, Corpo de Bombeiros, Deer, Dnit, Fetcemg/Setcemg, Ibama, 
PRF e PF.
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SUSTENTABILIDADE EM FOCO

Café com Palestra
Pensando na capacitação dos seus associados, os 
assessores juridicoambientais das entidades, os advogados 
Walter Cerqueira e Juliana Soares, ministraram a palestra  
“Emergência Ambiental no Transporte de Produtos de Resíduos 
Perigosos”. O tema em foco é sobre decreto estadual 47.629/2019, 
que regulamenta a Lei nº 22.805, de 29 de dezembro de 2017, 
que estabelece medidas relativas a acidentes no transporte de 
produtos ou resíduos perigosos no estado. 

De acordo com a lei, é infração gravíssima deixar de 
comunicar o Núcleo de Emergência Ambiental (NEA), 
órgão ligado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (Semad) de Minas Gerais; 
ou à Polícia Militar; ou o Corpo de Bombeiros. Em caso de 
acidente, a norma estabelece que a empresa deve iniciar 
as primeiras ações em até duas horas do acidente. Isso 
significa que ela deve fazer a comunicação oficial imediata 
aos órgãos competentes; iniciar o deslocamento efetivo da 
equipe de pronto atendimento, entre outras medidas. As 
multas variam conforme o horário de atraso.

Palestra MRT
Em abril, o Setcemg recebeu a assessora técnica da 
Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam), Alice Libânia, 
para palestrar sobre a regulamentação do Manifesto de 
Transporte de Resíduos Sólidos e Rejeitos (MTR-MG). A 
emissão do documento será obrigatória a partir de outubro 
e os transportadores devem se informar sobre o sistema 
para evitar autuações.

“Ligar, mandar e-mail, o importante é que seja uma 
comunicação oficial”, enfatizou Walter Cerqueira.
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JURÍDICO

Após a decisão prolatada pelo Superior Tribunal Federal, no 
RE 574.706, em março de 2017, que determinou a exclusão do 
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, novas teses têm 
surgido e sendo corroboradas pelo Judiciário, desdobrando e 
aumentando o entendimento daquele julgamento, no sentido 
de que somente deve ser tributada a receita decorrente das 
atividades da empresa, excluindo-se da receita bruta todos 
os tributos indiretos, ou seja, aqueles que são embutidos no 
preço e repassados aos cofres públicos.

Nesta linha de raciocínio é que os contribuintes têm 
ingressado, agora, em juízo para que sejam excluídas da 
base de cálculo da CPRB (Contribuição Previdenciária sobre 
a Receita Bruta), as mesmas parcelas já consideradas 
não componentes da base de cálculo do PIS e da COFINS, 
vez que estas contribuições compõem somente rubricas 
que transitam pela contabilidade da empresa, não sendo 
efetivamente uma receita que represente acréscimo no 
patrimônio.

Em outras palavras, o dinheiro que é recebido em razão do 
tributo repassado ao cliente não integra o total das receitas 
recebidas pela empresa, mas somente um mero repasse de 
valores para os cofres públicos.

A decisão do STJ no REsp 1.638.772 foi exatamente neste 
sentido, vez que a lógica para PIS e COFINS deveria ser a 
mesma para a CPRB, ou seja, não se caracterizar como 
receita bruta a inclusão do ICMS, sendo este excluído da 
base de cálculo das contribuições mencionadas.

Em 25 de abril, o Supremo Tribunal Federal reconheceu por 
unanimidade a existência de repercussão geral no Recurso 
Extraordinário 1.187.264/SP que trata exatamente da tese de 
que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. 
Isso quer dizer que o STF entendeu que tal tese extrapola 
o interesse das partes e possui relevância nacional nas 
esferas política, econômica e social, bem como se a inclusão 
do referido imposto viola o disposto na Constituição em seu 
artigo 195, inciso I, alínea b. Portanto, a tese em comento que 

se revela de extremo interesse para todos os empresários 
que optaram pela desoneração da folha dos últimos anos 
vem ganhando a cada dia mais robustez.

O contribuinte deve ficar atento a esta oportunidade, vez que 
a decisão visa tanto à exclusão do ICMS da base de cálculo 
da CPRB a partir da decisão, quanto abre a possibilidade para 
a restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos.

Hudson Gomes
Assessor Jurídico do Setcemg e da Fetcemg

RECONHECIDA PELO STF REPERCUSSÃO 
GERAL DA EXCLUSÃO DE ICMS DA BASE 
DE CÁLCULO DA CPRB
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

FETCEMG E SETCEMG EXPANDEM 
HORIZONTE DA COMUNICAÇÃO

Buscando conhecimento e inovação, 
as representantes das entidades 
participaram de duas capacitações 
sobre o Marketing Digital: “Curso de 
Marketing Digital para Empreendedores”, 
oferecida pelo Sebrae e “Cresça com 
o Google”, ministrado pela gigante da 
internet. 

O público que segue o site e as redes 
sociais notarão os efeitos da aplicação 
do marketing digital no cotidiano da 
entidade. Uma empresa especializada 
no assunto foi contratada.

Encontro de 
Comunicadores da CNT
O Setcemg e a Fetcemg participaram, 
em ma io ,  do  I  Encont ro  de 
Comunicadores promovido pela 
Confederação Nacional do Transporte 
(CNT) em Brasília. Participaram 
assessorias de comunicação e 

Gerente de Comunicação Helena Costa esteve em Brasília durante 
evento da CNT. 

de imprensa de várias entidades que 
integram o Sistema do Transporte (CNT, 
SEST SENAT e ITL). 

Na ocasião, foi apresentada uma 
plataforma de compartilhamento de 

informações, imagens e campanhas 
para uma articulação nacional em torno 
da importância do transporte para o 
desenvolvimento do país e das pessoas.
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Belo Dente
Odontoplano

Fundada e administrada por dentistas, a
Belo Dente se destaca por ser a melhor
operadora odontológica do Brasil, segundo
a Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Responsabilidade e compromisso no atendi-
mento de 350 mil beneficiários com foco na
qualidade, auditando 100% dos tratamentos
com uma equipe de dentistas altamente
capacitados, buscando sempre a satisfação
dos nossos clientes. Por isso temos índice zero
de reclamações na ANS.

Ouvidoria: (31) 3048-6103 (BH e Grande BH)
                    0800 701 3803 (outras regiões)

Responsável Técnico: Dr. Luiz Antônio Dutra Ladeira
CRO MG - 8784
Belo Dente Odontologia Ltda - EPAO - 1550

www.belodente.com.br
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Empregador,
sua empresa ainda não

possui Belo Dente?
Não perca tempo e leve

um sorriso ao seu
colaborador!

SEST SENAT

Plataforma do SEST SENAT reúne banco de currículos 
e mostra vagas de trabalho.

SETCEMG APOIA O EMPREGA 
TRANSPORTE

O setor transportador conta com uma 
nova plataforma profissional exclusiva 
para facilitar a integração entre empresas 
e profissionais qualificados. Trata-se 
do Emprega Transporte, ferramenta 
desenvolvida pelo Sest Senat. 

Segundo o gerente administrativo do 
Setcemg, Renato Marques, o Emprega 
Transporte aumenta a agilidade no 
processo de contratação de um novo 
profissional por facilitar a integração 
de informações. 

Funciona da seguinte forma: apenas 
trabalhadores que realizaram cursos em 
unidades do Sest Senat de todo o país 
podem cadastrar seus currículos na 
plataforma para que sejam recrutados 
por empresas. As transportadoras 
também podem cadastrar vagas 
abertas. Assim, o profissional e as 
empresas podem procurar, em um 

único site, as oportunidades no setor. 
A busca por vagas é feita por estado.

O endereço do site é 
www.empregatransporte.sestsenat.org.br. 

Para cadastrar o currículo é preciso fazer 
ou estar cursando alguma qualificação do 
Sest Senat. Na plataforma Ead, são mais 
de 200 cursos disponíveis.
Acesse: ead.sestsenat.org.br.



23

SEST SENAT 

CONHEÇA NOVO PORTAL EAD DO SEST SENAT

No Dia do Trabalho, SEST SENAT 
lançaram nova plataforma de educação 
a distância (EaD) mais moderna, com 
novos cursos, novos formatos de 
aprendizagem e totalmente acessível 
de quaisquer dispositivos eletrônicos 
(desktop, tablet, smartphone). 

Todos os cursos são certificados e 
autoinstrucionais, o que possibilita 
que o aluno estude no seu tempo e 
aprenda no seu ritmo. Isso é ideal 
para quem não consegue participar 
regularmente de aulas presenciais 
ou precisa conciliar família, trabalho 
e estudos. 

Para isso, as capacitações são feitas 
em ambiente virtual com diferentes 
recursos para tornar a aprendizagem 
mais significativa e completa. Acesse 
ead.sestsenat.org.br e saiba mais.

Distribuídas em nove áreas do conhecimento, plataforma possui mais 
de 200 opções de cursos de qualificação gratuitos. 




