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Presidente da CNT concedeu 
entrevista exclusiva para ocasião 
de seus 100 dias à frente da 
Confederação
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Venha para Cardiesel, sua melhor opção em Mercedes-Benz

Com os Veículos Comerciais da Mercedes-Benz, você faz 
ótimos negócios na compra e na venda.

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

MELHORES CONDIÇÕES
COMERCIAIS.

TAXAS IMPERDÍVEIS 

Fetcemg esteve no encontro do Grupo dos Onze com o Governador Romeu Zema.
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José Vicente Caixeta Filho ao 
lado do presidente do Setcemg 
Gladstone Lobato.

CONSÓRCIO 
MERCEDES 
BENZ – 42% DE 
CRESCIMENTO 
EM TRÊS ANOS

Durante o encontro de empresários, 
o diretor Comercial da Cardiesel, 
Fernando Cyrino, e o executivo 
regional do Consórcio Mercedes, 
Carlos Lúcio, fizeram apresentação 
do consórcio lembrando que 
programas assim poderão ser 
ótimas opções para a renovação da 

frota. Dentre suas vantagens, eles 
destacaram: compra mais barata; 
possibilidade de prazos maiores, 
isento de entrada, facilidade de 
aprovação de crédito, antecipação 
do bem por meio de lances, além 
de possibilitar disciplina financeira.

Mais de 120 transportadores e 
apoiadores estiveram no evento 
promovido pelo Setcemg.
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Presidentes da Fetcemg e do Setcemg, Sérgio Pedrosa e Gladstone Lobato, 
respectivamente.
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ALERTA SOBRE OBRIGATORIEDADE DO RNTRC 
 
O Setcemg alerta a todos os transportadores que o Registro Nacional de 
Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) de toda a frota é obrigatório. A Agência 
Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) publicou resolução em maio extinguindo a 
obrigatoriedade dos adesivos.  

As regras previstas na Resolução ANTT nº 4.799, de 27 de julho de 2015, que 
regulamenta procedimentos para inscrição e manutenção no RNTRC, permanecem 
inalteradas, sujeitando todos os transportadores às penalidades previstas no artigo 36.  

O Sindicato reforça a obrigatoriedade da inscrição e a manutenção do cadastro no 
RNTRC para todos os transportadores rodoviário de cargas que exercem a atividade 
mediante remuneração.   

PAGUE MAIS BARATO NO SETCEMG 

A entidade é um posto credenciado e faz os registros de maneira rápida, transparente e 
segura. Sendo assim, transportadores interessados não precisam contratar terceiros e 
pagar mais caro para realizar o registro da frota.  Veja a seguir a tabela de preços. Valores 
especiais para associados.   

 

RNTRC 

Serviço Associado R$ 

Automotor Sim    100,00 
Implemento Sim      75,0 
Automotor Não    231,00 

Implemento Não    154,00 
 

Setcemg possui valores especiais para associados.



9

Oferta válida até 31/08/2019. 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

Os gerentes do Setcemg e da Fetcemg, respectivamente, Renato Marques e 
Vanessa Borges presenteiam os motoristas premiados.
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Responsável Técnico: Dr. Luiz Antônio Dutra Ladeira
CRO MG - 8784
Belo Dente Odontologia Ltda - EPAO - 1550

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

@WLMitaipu

Canal WLM Scania

WLM Itaipu

Venha participar do principal 
evento do transporte rodoviário 
de cargas da América Latina.

Conheça todos os benefícios
de um caminhão inteligente 
desenvolvido exclusivamente 
para o único negócio que importa.
O seu.

14 a 18 de outubro / 19
das 13h às 21h
São Paulo Expo
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Representante da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente Humberto Martins 
Marques, presidente da Fetcemg 
Sérgio Pedrosa, presidente da CNT 
Vander Costa e presidente da Feam 
Renato Brandão

Presidente da Fetcemg, Sérgio Pedrosa; presidente da CNT, Vander Gosta e 
presidente do Setcemg, Gladstone Lobato.

CERCA DE 20 
MIL AFERIÇÕES
O número de aferições 
realizadas em Minas Gerais 
no período de um ano (julho 
de 2018- julho de 2019), pelos 
técnicos do Despoluir foram 
19.668. A Fetcemg possui duas 
unidades móveis em BH, uma 
em Uberlândia, uma em Juiz de 
Fora e uma em Poços de Caldas.
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Vencedores do Melhor Ar ostentam troféus nas categorias 
Ouro, Prata e Projetos Socioambientais. Foram 45 prêmios no 
total.

SOBRE O 
PROGRAMA 
DESPOLUIR
 O Programa foi criado pela CNT e Sest 
Senat em 2007 como uma das formas   
de mitigar o impacto causado pelo 
setor ao meio ambiente. A Fetcemg 
é a gestora do Despoluir no setor de 
transporte rodoviário de cargas em 
Minas Gerais.

Desde sua implantação, o programa  
trabalha para criar uma nova cultura 
no setor de transportes, incentivando 
as ações dos transportadores 
e seus colaboradores de 
corresponsabilidade na propagação 

de um mundo ambientalmente 
equilibrado.

AVALIAÇÃO VEICULAR 
AMBIENTAL

Uma das ações do programa é o 
controle das emissões de poluentes 
trazendo como consequência a 
melhoria da qualidade do ar e o 
uso racional dos combustíveis. 
Nesse trabalho, a Fetcemg conta 
com cinco unidades móveis de 
avaliação veicular equipada com 
um opacímetros e os instrumentos 
necessários para analisar os pontos 
críticos que influenciam na emissão 
de poluentes e no uso racional de 
combustível dos veículos movidos 
a diesel e com técnicos capacitados 

para realizar as aferições, analisar 
os resultados e sugerir medidas 
de melhor desempenho para as 
empresas.

O trabalho de aferição realizado 
pela Fetcemg é gratuito para 
todas as empresas associadas 
aos seus sindicatos filiados. Os 
interessados podem em contato 
com a coordenadora do Programa 
da Federação, Ana Isabella da Mata, 
em Belo Horizonte, pelo e-mail 
despoluir@fetcemg.org.br ou pelo 
telefone (31) 3490-0330.
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ANTT realizou Audiência Pública em BH. Foram 91 participantes com 23 
manifestações orais.
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BR 381, Nº 2.200, Contagem/MG
www.viatrucks.com.br | @viatrucks.daf

CONSÓRCIO
NACIONAL DAF
Junte-se a nossa família!

CONHEÇA
PORTUGAL

COMPRANDO 1 COTA DE CONSÓRCIO
GANHE, AUTOMATICAMENTE, UMA VIAGEM PARA LISBOA!*

31 2566-2000
31 9 8408-8991

TELEFONE:

* Consulte condições em nossas lojas. Campanha por tempo limitado.



Presidente do Setsul Néliton Bastos enfatiza que o prêmio “Melhor Ar” é o reconhecimento pelo compromisso das 
empresas que aderiram ao programa Despoluir.
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Presidente do Setcemg Gladstone Lobato e o diretor da Fetcemg Paulo Sérgio 
Ribeiro integram comitiva liderada pela CNT.

Gestores do TRC participam de 
dinâmica; desafio é propor algo 
inovador. 
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Walter Cerqueira participa de workshop da CE P2R2 na sede da Fiemg em 
Uberlândia no início de agosto. 

Juliana Soares distribui cartilha a representantes 
do TRC.

Walter Cerqueira faz um alerta 
em relação aos cuidados que as 
transportadoras devem ter ao 
contratar o serviço de atendimento 
emergencial. Conforme destacou ao 
longo de palestras e capacitações, 
é preciso avaliar se a empresa 
possui bases e capilaridades no 
estado de modo que ela consiga 
cumprir os prazos estipulados 
em lei e realizar o atendimento 
nas rotas mais comuns da 
transportadora contratante. Outro 
ponto importante, é que o serviço 
de atendimento deve ter plantão 
permanente de 24h durante o 
período em que houver transporte 
de produtos e resíduos perigosos. 
Isso também é válido para o 
expedidor e contratante.

TRANSPORTADORA

REALIZAÇÃO PATROCÍNIOPrincipais medidas a serem adotadas 

EM CASO DE ACIDENTE

Retire a pasta com a fi cha e o envelope 
de emergência, a nota fi scal e o Plano de 
Atendimento à Emergência (PAE).  

Comunique sobre o acidente 
para a empresa e acione o plano 
de emergência.

Sinalize a via.

Aguarde o socorro da empresa 
especializada em emergência em um 
local seguro.

1 

2

3

MOTORISTA

4

Atendimento Emergencial: 
0800 707 7022

Emergências Químicas e 
Ambientais: 0800 771-0606

NEA: (31) 9822-3947 ou 9825-3947 / PM: 190

Informe imediatamente sobre o acidente ao 
Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) e à PM.

Anote o horário da ligação, o nome da pessoa que 
contatou e o número do BO/protocolo.

Acione o Plano de Emergência e informe o acidente 
à equipe especializada em emergência ambiental.

Acompanhe todos os trabalhos até a 
liberação da via e reparação do dano ambiental.

Apresente todos os documentos solicitados pelas 
autoridades competentes, dentro dos prazos especifi cados.

1 

2

5 

7

6

3

Informe à Assessoria Ambiental da 
FETCEMG/SETCEMG sobre o acidente.
meioambiente@setcemg.org.br 

Informe imediatamente ao IBAMA:   
  https://servicos.ibama.gov.br/siema 4
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 Um oferecimento AUTOTRAC.
Para saber mais, fale agora com nossos 

consultores pelo 0800 70 12345

Em todo o Brasi l  com uma 
programação especial 
para caminhoneiros com 
música boa, dicas, 
humor e humor e PROMOÇÕES 
EXCLUSIVAS. Fique l igado 
e sintonize na rádio 
Transamérica FM.

NA BOLÉIA DO 

CHICO 
MEDONHO

NO 
AR
NO 
AR
NO 
AR

DE SEGUNDA
A SEXTA-FEIRA

6H DA 
MANHÃ
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Assessores Jurídicos do Setcemg e da Fetcemg ministram palestra 
sobre a LGPD durante Café com Palestra.


