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EDITORIAL

Expediente

SETCEMG 66 ANOS
Ao olhar pelo retrovisor da nossa trajetória vemos uma estrada 
de conquistas, aprendizados e aperfeiçoamento. Um caminho 
construído pelo esforço de inúmeros profissionais e pessoas 
engajadas no setor do transporte rodoviário de cargas (TRC). 
Uma estrada que nos faz seguir em frente, que aponta para o 
pioneirismo da nossa história. Certamente, os 66 anos de idade 
do Setcemg, celebrados no dia 3 de outubro, não passaram em um 
piscar de olhos.

Nas últimas seis décadas da história do Brasil, nos grandes 
momentos da nossa conjuntura econômica e democrática, o 
Setcemg se fez presente para defender interesses do setor que 
significam desenvolvimento e progresso do país. Foi assim, quando 
trabalhamos pela fundação da NTC, criada no dia 17 de setembro de 
1963. Essa data marca o Dia Nacional do Transportador Rodoviário 
de Cargas. Ao lado da NTC&Logística, em 1979, tivemos uma 
participação intensa na elaboração do Sistema Tarifário.

Trabalhamos em defesa de uma nova Constituição Federal. Sob 
a nova Carta Magna, vimos nascer a Fetcemg em 1988, após um 
movimento nacional de reorganização sindical que visava a criação 
de federações estaduais e a criação de um sistema próprio para o 
transporte. Para isso, o Setcemg cedeu parte de sua base territorial 
para a fundação dos sindicatos regionais que deram sustentação 
legal para o projeto de fundação da Fetcemg.

Uma das grandes conquistas junto à Federação, naquela primeira 
gestão, foi o trabalho em conjunto com outros estados para a 
criação do SEST SENAT em 1993, que representou um marco para o 
transporte no país.

Sobre fatos mais recentes, temos o Lei 11.442/2007 que regulamenta 
o TRC; a Lei do Motorista, de 2012, que trouxe direitos fundamentais 
para os trabalhadores. Atualmente, trabalhamos pelas reformas 
Tributária e da Previdência e estamos atentos às novas propostas 
de mudanças na Lei Trabalhista. No campo da infraestrutura, fizemos 
sugestões à ANTT e à Secretaria de Infraestrutura de Minas sobre 
novo modelo de concessão de rodovias e trabalhamos ativamente 
pelo Marco Regulatório do TRC. Na área ambiental, somos atentos 
e atuantes com relação às normativas que envolvem nosso setor.

Ao atuar junto aos governos Federal, estaduais e municipais 
somos pragmáticos, mas, sobretudo enfáticos ao sugerir e 
encaminhar soluções que visam beneficiar a todos. O reconhecimento 
e relevância do nosso Sindicato nos levaram a fazer parte de 
diferentes conselhos do Estado que discutem, entre outros pontos, 
infraestrutura e desenvolvimento econômico de Minas Gerais.

Se somos grandes, se vimos mais longe, é porque subimos 
em ombros de gigantes. Por isso, meu agradecimento a 
todos aqueles que construíram o Setcemg nesses últimos 66 
anos e que fazem do Sindicato aquilo que ele é: a casa do 
transportador mineiro. 

Gladstone Lobato
Presidente do Setcemg
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“A criação de grupos de WhatsApp é uma estratégia barata e bem eficaz”, afirma 
o delegado da Polícia Civil Rafael Lopes Azevedo.
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No final de setembro, o delegado da 
Polícia Civil Rafael Azevedo, titular 
da Delegacia Especializada em 
Investigação e Repressão ao Furto, 
Roubo e Desvio de Carga, fez parte 
da comitiva mineira que participou 
do 3º Encontro de Segurança do 
Transporte Rodoviário de Cargas 
do Sudeste-Sul, em Florianópolis 
(SC). Na oportunidade, Azevedo 
estava acompanhado do assessor 
de Seguranca da Fetcemg e do 
Setcemg, Ivanildo Santos, e do 
investigador Edson Silva. 

Em entrevista exclusiva ao Minas 
Transportes, o delegado fala sobre 
o que foi apresentado no evento e 
quais suas expectativas à frente 
da delegacia. 

Quais são seus planos e metas à 
frente da seção?
Tornar a delegacia mais ativa de modo 
que aumente o poder de resposta, 
potencializando os escassos recursos 
humanos e logísticos. O plano é fazer 
com que as investigações sejam mais 
qualificadas, céleres e objetivas, 
de modo que consigamos atacar e 
reprimir os ladrões, receptadores 
e demais atores envolvidos com 
roubos de cargas, até porque sabe-
se que são quadrilhas complexas que 
praticam esse tipo de delito. A meta 
é reduzir os índices de criminalidade 
e aumentar a sensação de segurança 
dos transportadores e demais 
pessoas ligadas à atividade.

O que foi apresentado no 3º 
Encontro de Segurança do 
Transporte Rodoviário de Cargas do 
Sudeste-Sul?
No evento, apresentamos a estru-
tura do Departamento Estadual de 
Investigação de Crimes Contra o 
Patrimônio (Depatri), comentamos 
sobre as tentativas de aproximação 
com a PRF e a PMMG, citamos as 

INTEGRAÇÃO DE DADOS 
É DESAFIO PARA AS POLÍCIAS

dificuldades advindas da geografia 
do Estado e demos enfoque na 
necessidade de integração entre os 
órgãos ligados à segurança pública, 
com os empresários e demais 
indivíduos ligados às atividades 
de transporte, seguro, logística e 
gerenciamento de risco. Tudo isso 
para que as ações se tornem mais 
qualificadas, proporcionando maior 
recuperação dos produtos roubados 
e produção de indícios para levar 
os criminosos à prisão. Por fim, 
comentamos que apenas com a 
rapidez, objetividade e qualificação 
d a s  i n fo r m a ç õ e s  repassadas 
pelas gerenciadoras de risco dos 
transportadores é que conseguiremos 
dar resposta à altura.
 
Existe alguma estratégia ou ação 
e fet iva  para  integração  de 
inteligência entre os estados?
O que pretende-se, até em conversa 
com delegados de outros estados, 
é nos organizarmos de modo que 
possamos trocar informações. Ainda 
assim, é necessária a participação 
da PRF e PF, que são órgãos de 
alcance nacional. A criação de grupos 

ENTREVISTA

de WhatsApp é uma estratégia 
barata e bem eficaz, por exemplo. 
Minas Gerais possui vários, cada 
um com uma forma de agir. O grupo 
criado por iniciativa das empresas 
de transporte, por meio do GT de 
Segurança Logística do Setcemg, já 
apresentou bons resultados.  

Há algo em vista sobre o compartilha-
mento de dados entre as polícias?
Estamos tentando a aproximação com 
esses órgãos e, para isso, estamos 
seguindo um modelo adotado em Goiás 
e que está trazendo bons frutos. Eles 
fazem a integração de informação entre 
os órgãos públicos e o setor privado. Tais 
ações refletiram numa redução de cerca 
de 20% dos índices de roubos/furtos de 
cargas naquele estado.

LEIA MAIS SOBRE 
O ENCONTRO DE SEGURANÇA

E O TRABALHO
 DO GT DE SEGURANÇA E DAS 

POLÍCIAS NAS 
PÁGINAS 22 E 23.
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A cada dois meses, o Setcemg vira um 
ponto de encontro entre empresários 
e lideranças do setor de transporte 
rodoviário de cargas (TRC) de Minas 
Gerais e grandes marcas da cadeia 
produtiva durante o Encontro de 
Empresários do TRC.

Realizado no dia 30 de agosto, a 
quarta edição do evento em 2019 
contou com a presença do secretário 
de Estado de Infraestrutura e 
Mobilidade de Minas Gerais, Marco 
Aurélio Barcelos, que ministrou 
palestra sobre as ações e intenções 
da atual gestão do governo estadual 
para a infraestrutura e a concessão 
de rodovias. O evento contou também 
com as presenças do presidente da 
Confederacão Nacional do Transporte 
(CNT), Vander Costa;  do presidente da 
Fetcemg, Sérgio Pedrosa; do deputado 
federal Lucas Gonzalez, do chefe de 
gabinete do vice-governador, Estêvão 
Fiúza, e do presidente do jornal Diário 
do Comércio, Luiz Carlos Costa.

O presidente do Setcemg, Gladstone 
Lobato, abriu o Encontro agradecendo 
a presença do público e reiterando que 
o Sindicato é a casa do transportador 
mineiro, e que as portas estão sempre 
abertas para o Governo do Estado.

ESTADO PREVÊ ARRECADAR 
ATÉ R$ 1 BILHÃO EM 
CONCESSÕES
O secretário de Estado e Infraestrutura 

e Mobilidade de Minas Gerais apresentou 

os planos  para melhorar a qualidade 

das rodovias de Minas. Marco Aurélio 

Barcelos disse que isso irá ocorrer 

por concessões e parcerias, uma vez 

que o Governo não possui recursos 

suficientes para fazer investimentos 

e manutenções necessárias nas 

rodovias. Ele afirmou que os primeiros 

lotes de concessão, sete no total, 

foram anunciados e estão nas regiões 

do Triângulo, Centro-Sul e Sudoeste 

do estado. A estimativa é que até o 

final da gestão do governador Romeu 

Zema, em 2022, sejam entregues 

2,5 mil quilômetros concedidos. A 

expectativa é arrecadar R$1 bilhão.

Em relação ao Anel Rodoviário, o 

secretário de Estado afirmou que o 

Governo compartilha do sonho do 

TRC, em viabilizar o projeto da alça 

Norte e da alça Sul em alternativa ao 

Anel Rodoviário.

OUTRO LADO
O presidente da CNT, Vander Costa,  
avaliou que a única saída, no curto 
prazo, para o desenvolvimento 
de infraestrutura no estado e no 
país, é por meio de concessões e 
privatizações de rodovias. Vander 
afirmou que o setor não é contra 
a cobrança de pedágios, desde 
que sejam realizados a preços 
justos. Nesse sentido, defendeu 
que os pedágios sejam cobrados 
na proporção utilizada, ou seja, por 
quilômetro rodado. 

Ao tratar sobre licitações, Vander 
Costa afirmou que não vê com bons 
olhos as concessões por maior 
outorga, uma vez que elas chegam 
a inibir os investimentos. “Quando 
você pega uma rodovia de altíssima 
qualidade, com pedágio muito caro, 
o frete fica onerado e isso impede o 
desenvolvimento econômico. Então, 
quando se coloca o preço fixado na 
média, é um alento. Mas já deveria 
estar na legislação, no edital, que 
a outorga seria obrigatoriamente 
investida na concessão de um trecho 
de menor movimento para promover 
o desenvolvimento econômico. 
Porque, de outra forma, sabemos 
que esse dinheiro cai no caixa do 
Governo. E sabemos que, quando o 
dinheiro está no caixa do Governo, 
nem sempre eles fazem o que o povo 
precisa, fazem o que é mais urgente".

Por sua vez, Barcelos afirmou que o 
governo compartilha do pensamento 
do presidente da CNT, de que os 
recursos angariados com as outorgas 
sejam investidos necessariamente 
no sistema rodoviário. Durante o 
Encontro de Empresários, o secretário 
fez um autoconvite para voltar ao 
Setcemg daqui a seis meses e fazer 
um balanço das ações.

APOIADORES SETCEMG

ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS DEBATE 
CONCESSÕES DE RODOVIAS EM MG

Da esquerda para direita: presidente do Diário do Comércio, Luiz Carlos Costa; 
presidente da Fetcemg, Sérgio Pedrosa; presidente da CNT, Vander Costa; chefe de 
gabinete do vice-governador, Estevão Fiúza; secretário de Estado de Infraestrutura 
e Mobilidade de Minas Gerais, Marco Aurélio Barcelos; presidente do Setcemg, 
Gladstone Lobato; deputado federal Lucas Gonzalez. 
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APOIADORES SETCEMG

O Encontro de Empresários é uma 
iniciativa do Setcemg para discutir 
assuntos de interesse do setor. A 
edição mais recente contou com a 
presença de 120 pessoas.

Confira o depoimento de representantes 
de algumas empresas associadas ao 
Sindicato, e do mais novo apoiador 
do Setcemg, a Facchini. Todos foram 
unânimes em avaliar o Encontro de 
Empresários como uma iniciativa 
importante para o segmento.

EMPRESÁRIOS DO TRC COMENTAM 
O ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS

“Sempre estou presente em todos 
os eventos. É muito produtivo 
o relacionamento com os 
outros transportadores, com os 
fornecedores, com os stakeholders 
e com os clientes que estão aqui 
presentes. Essa troca de ideias é 
motivo de grande preciosidade para 

nós do setor”.

Kassilda Pedrosa, 
Sócia da Transpedrosa

“O Encontro de Empresários é muito
importante, porque a gente troca 
ideias e experiências com outros 
empresários. Eu, por exemplo, sou 
novo no mercado de caminhões, vim 
do segmento de ônibus,
e estou vendo bons exemplos com 
transportadores mais experientes. 
No nosso meio, essa bagagem é 
muito importante”.

Luis Fernando Guedes 
Paschoalim, diretor da 
Transportes Fátima

“Você encontra num evento todos
os transportadores de influência no
estado e também os fornecedores
de caminhão e de implementos. É
um evento muito bom para fazer
networking. As presenças do
secretário e dos presidente da CNT 
e da Fetcemg, bem como a troca 
de bagagem, para nós, foi muito 
importante”.

José Luis Martins Domingues, 
gerente da unidade de Minas 
Gerais da Facchini.

“Este tipo de evento é muito
bom e tem que acontecer mais vezes. 
Dá para ter uma visão ampla do dia a
dia do transporte e ver como está
o mercado, perspectivas e cenários
futuros”.

Daniel Silvestre, sócio
da Areminas



Gladstone Lobato, Salim Mattar e Sérgio Pedrosa em encontro em Brasília (DF).
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SÉRGIO PEDROSA E GLADSTONE LOBATO 
REÚNEM-SE COM SALIM MATTAR

Os presidentes da Fetcemg e do 
Setcemg, Sérgio Pedrosa e Gladstone 
Lobato, respectivamente, reuniram-
se, em Brasília (DF), com o secretário 
especial de Desestatização e 
Desinvestimento do Ministério da 

REPRESENTATIVIDADE

Economia, Salim Mattar. O encontro 
ocorreu no dia 25 de setembro. 

As lideranças conversaram sobre 
o cenário econômico levando as 
contribuições do setor do transporte 
para o secretário. Elas foram bem 

aceitas por Salim Mattar, segundo 
informou Gladstone Lobato. 

“Tivemos uma ótima reunião com o 
secretário Salim Mattar, com o intuito 
de colaborarmos nos processos de 
desestatização e desinvestimento 
públicos. Ele está otimista com o apoio 
do poder Legislativo para as reformas 
necessárias para destravar o Brasil”, 
afirmou Sérgio Pedrosa.

Mineiro de Oliveira e ex-presidente do 
conselho administrativo da Localiza, 
empresa de aluguel de carros que fundou 
em 1973, Salim Mattar foi convidado, 
em novembro do ano passado, para 
integrar o ministério da Economia. De 
acordo com os dirigentes da Fetcemg 
e do Setcemg, o fato do secretário ser 
mineiro facilita a compreensão sobre 
temas relacionados ao estado.

Essa não é a primeira vez que os 
presidentes da Fetcemg e do Setcemg 
se reúnem com membros do governo. 
Em maio, eles estiveram reunidos, 
também em Brasília (DF), com o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.
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SETCEMG E FETCEMG PARTICIPAM DE 
DEBATE SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA

REPRESENTATIVIDADE

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) realizou o 
Fórum de Debates CNT sobre as propostas de reforma 
tributária que tramitam no Congresso Nacional, bem 
como as consequências para a atividade transportadora. 
“É possível pensar em uma reforma unificadora de ambos os 

textos e que impacte positivamente o país, gerando empregos 
e abrindo vagas. Para tanto, os três pontos fundamentais são: 
simplificação, não aumento da carga tributária e segurança 
jurídica”, resumiu o presidente da CNT, Vander Costa, referindo-
se às PECs nº 45/2019 e nº 110/2019.

TRC MINAS O presidente do Setcemg, Gladstone 
Lobato, avaliou positivamente o debate. “Vamos continuar a 
apresentar nossas propostas para que a área de serviços, 
da qual faz parte o transporte, não seja onerada na reforma”. 
O presidente da Fetcemg, Sérgio Pedrosa, também participou 
do evento.

PESQUISA CNT Realizada com empresários do setor 
do transporte, foi constatado que a principal preocupação é 
a tributação excessiva. O levantamento revela também que 
92,8% dos transportadores estão insatisfeitos com o Sistema 
Tributário Nacional; e que 93,1% apoiam a realização de uma 
reforma tributária. Contudo, ainda há desconhecimento sobre 
as diferentes propostas. A principal dúvida seria quanto ao 
desenho do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que tende a 
substituir os cinco atuais tributos sobre bens e serviços (IPI, 
PIS, Cofins, ICMS e ISS).

Compuseram a mesa de abertura o presidente da CNT, Vander Costa; 
o senador Wellington Fagundes, presidente da Frente Parlamentar 
Mista de Logística e Infraestrutura e o ministro do STF, Gilmar 
Mendes. Evento ocorreu em Brasília, no dia 11/9.
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O presidente Jair Bolsonaro sancionou 
a Medida Provisória (MP) da Liberdade 
Econômica, agora convertida em lei, no 
dia 20 de setembro. A MP havia sido 
apresentada pelo governo para diminuir 
a burocracia e facilitar a abertura de 
empresas, principalmente de micro e 
pequeno porte.

Entre as principais mudanças, a lei flexibiliza 
regras trabalhistas, como a dispensa de 
registro de ponto para empresas com 
até 20 empregados, elimina alvarás para 
atividades consideradas de baixo risco, e 
simplifica o e-Social. O texto também separa 
o patrimônio dos sócios de empresas das 
dívidas de uma pessoa jurídica e proíbe que 
bens de empresas de um mesmo grupo 
sejam usados para quitar débitos de uma 
empresa. O governo estima gerar, no prazo 
de dez anos, até 3,7 milhões de empregos 
e mais de 7% de crescimento da economia. 

Para o assessor jurídico do Sindicato 
e da Federação, Paulo Teodoro do 
Nascimento, a Lei da Liberdade 
Econômica desburocratiza o 
papel do Estado e apresenta 
uma série de facilidades 
para as empresas. Entre 
alguns pontos destacados 
pelo advogado estão a 
simplificação do e-social 
e a carteira profissional 
digital. Além disso, considerou como 
mudança importante o fato do poder 
público ter um prazo para responder 
aos pedido de concessão para abertura 
de novos negócios. “Uma vez requerido 
o alvará ou licença de funcionamento, a 
municipalidade tem um prazo definitivo 
para se manifestar. Não o fazendo, 
a licença está automaticamente 
concedida”, explicou.

Conheça alguns tópicos 
da Lei:

  Registro de ponto
- O Registro dos horários de 
entrada e saída do trabalho 
passa a ser obrigatório 
somente para empresas 
com mais de 20 funcionários. 

Antes, a legislação previa esta 
obrigação para empresas com o 

mínimo de dez empregados;

- Trabalho fora do estabelecimento 
deverá ser registrado;

- Permissão de registro de ponto 
por exceção, por meio do qual o 
trabalhador anota apenas os horários 
que não coincidam com os regulares. 
Prática deverá ser autorizada por meio 
de acordo individual ou coletivo.

CENÁRIO

LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA 
DESBUROCRATIZA PAPEL DO ESTADO 
E FOMENTA ECONOMIA

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
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CENÁRIO

Alvará e licenças
- Atividades de baixo 
risco, como a maioria 
dos pequenos comércios, 

não exigirão mais alvará de 
funcionamento;

- Poder Executivo definirá atividades 
de baixo risco na ausência de regras 
estaduais, distritais ou municipais.

e-Social
- O Sistema de 
Escrituração Digital 
d e  O b r i g a ç õ e s  Fis-

cais, Previdenciárias e 
Trabalhistas (e-Social), 

que unifica o envio de dados de 
trabalhadores e de empregadores, 
s e r á  s u b s t i t u í d o  p o r  u m 

s istema mais s imples ,  de 
informações digitais de 

obrigações previdenciárias 
e trabalhistas.

Abuso regulatório
- A MP cria a figura do abuso 

regulatório, para impedir que o Poder 

Público edite regras que afetem a 
“exploração da atividade econômica” ou 
prejudiquem a concorrência. Entre as 
situações que configuram a prática estão:

• Criação de reservas de mercado para 
favorecer um grupo econômico;

• Criação de barreiras à entrada 
de competidores nacionais ou 
estrangeiros em um mercado;

• Exigência de especificações técnicas 
desnecessárias para determinada 
atividade;

• Criação de demanda artif icial ou 
forçada de produtos e serviços, 
inclusive “cartórios, registros ou 
cadastros”;

• Barreiras à livre formação de 
sociedades empresariais ou 
de atividades não proibidas 
por lei federal.

Desconsideração 
da personalidade 
jurídica
- Proibição de cobrança de bens de 
outra empresa do mesmo grupo 

econômico para saldar dívidas de uma 
empresa;

- Patrimônio de sócios, associados, 
instituidores ou administradores 
de uma empresa será separado do 
patrimônio da empresa em caso de 
falência ou execução de dívidas;

- Somente em casos de intenção clara 
de fraude, sócios poderão ter 
patrimônio pessoal usado 
para indenizações.

Negócios jurídicos
- Partes de um negócio poderão 
definir livremente a interpretação 
de acordo entre eles, mesmo que 
diferentes das regras previstas em lei.

Súmulas tributárias
- Comitê do Conselho 
Administrativo de 
Recursos Fiscais da 
Receita Federal (Carf) 

e da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN) terá poder para editar 
súmulas para vincular os atos 
normativos dos dois órgãos.
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GESTÃO COMPARTILHADA E A SUCESSÃO FAMILIAR
É fato que o setor de transporte 

rodoviário de cargas é composto 

por empresas que, em sua maioria, 

nasceram no ambiente familiar. 

Negócio que passa de pai para 

filho e assim por diante, chegando 

à terceira e até quarta geração. 

Em comemoração ao Dia do 

Transportador, celebrado em 17 de 

setembro, o Minas Transportes conta 

uma história inspiradora.

Jovem, aos 33 anos de idade, o 

empresário Daniel Simas traz no 

currículo uma série de qualificações 

que lhe possibilitam ver o mercado 

por várias perspectivas. É advogado, 

administrador de empresas e possui 

MBA em Gestão de Negócios e 

Logística pela Fundação Dom Cabral. 

Tudo isso faz jus ao cargo que ocupa 

na Simas Logística, onde é CEO do 

Grupo. Nesta empresa, fundada por 

seu pai, Daniel trabalha há nove 

anos. “A gestão compartilhada entre 

gerações em empresas familiares é 

tema que merece atenção e cuidado. 

Ter a visão ampla do negócio é de 

extrema importância e saber conciliar 

a experiência de anos de trabalho 

com as mais recentes inovações 

tecnológicas torna-se trivial. É assim 

que ocorre com Pedro Nelson, da 

Simas Logística, juntamente com seu 

filho, Daniel Simas”.

Quem faz essa constatação é o vice-

coordenador da COMJOVEM BH e 

Região, Antonio Lodi, que fez questão 

de dar este depoimento quando estava 

do lado de Daniel Simas durante a 

entrevista. “Ele [Pedro] é, de fato, 

uma referência de administração 

compartilhada, aplicando as mais 

modernas técnicas de gestão e 

tecnologias conciliadas com seus anos 

de experiência no mercado. Em um 

workshop promovido pelo Instituto de 

Transporte e Logística (ITL), Pedro expôs 

a importância da gestão compartilhada 

pontuando especialmente que a 

abertura de mente do sucedido é 

ponto primordial para o sucesso da 

companhia”, conclui Lodi.

Daniel Simas explica que a 

companhia possui um comitê que 

está preparando “o time”, como ele 

chama, para o processo sucessório. 

“Duas pessoas da família, da nova 

geração, estão sendo preparadas 

para a alta gestão”, destaca. Simas 

chama atenção para o perfil do seu 

pai. “Uma pessoa à frente do tempo, 

que tem vivência de anos. Ele, o 

fundador da empresa, está sendo 

preparado e imerso em inovação 

4.0 para me suceder na presidência 

da empresa”, explica. “Na nossa 

HOMENAGEM
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HOMENAGEM

empresa, eu sou o atual presidente 
e ele será meu sucessor. Será uma 
alteração no modelo de sucessão e 
gestão atual”, enfatiza. “No sentido 
figurado, eu abro a estrada na 
floresta e ele a consolida com seus 
anos de experiência”, afirma Daniel, 
com admiração pelo seu pai. 

Sobre a sua relação com profissionais 
mais vividos e experientes, Simas explica 
que o seu dia a dia é um aprendizado 
constante. “Temos um conselho com 
profissionais reconhecidos no mercado, 
com ex-ministro e ex-presidentes de 
grandes estatais que me auxiliam 
nas tomadas de decisão. Um grupo 
muito rico, extremamente potente e 
experimentado”, analisa.

Questionado sobre como se vê daqui 
a 15, 20 anos, ele diz que se enxerga 
trabalhando cada vez mais e mais 
comprometido com a família e os 
negócios. Para Simas, conciliar vida 
pessoal e anseios profissionais é 

o grande desafio. “Mas o equilíbrio 

é necessário”, anota. “A família é o 

ponto central que lhe dará suporte 

para romper qualquer dificuldade no 

caminho. Ela é a base que te fortalece 

a seguir adiante e perseverar”, finaliza.

“A família é a base que te fortalece a seguir adiante e perseverar,
afirma Daniel Simas
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A Fetcemg e o Setcemg protocolaram 
junto à Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) as 
propostas dos transportadores 
rodoviários de carga para concessão 
da BR-381. No documento, as 
entidades manifestaram “total 
concordância, suporte e apoio 
à política de concessões e 
privatizações do Governo Federal, 
ressaltando a importância da 
absoluta prioridade para duplica-
ção do trecho Be lo  Hor izonte-
João Monlevade”. 

O fim da outorga onerosa, que é 
quando a empresa vencedora de 
uma concessão será aquela que 
pagar mais para o governo, é uma 
das 12 sugestões elaboradas pelo 
Setcemg, Fetcemg e as empresas 
associadas enviadas à agência.

A ANTT estabeleceu o dia 2 de 
setembro como data limite para 
que a sociedade civil organizada 
protocolasse propostas, sugestões 
e contribuições às minutas de 
Edital e Contrato, ao Programa 
de Exploração da Rodovia e aos 
Estudos de Viabilidade, para 
concessão das BRs-262 e 381 (MG/
ES). Ao longo do mês de agosto 
a agência realizou uma série de 
audiências públicas para debater o 
assunto. 

A seguir, a lista com as sugestões 
das entidades para serem incluídas 
no edital. 

SERVIÇOS ESTRATÉGICOS

 A obrigação da concessionária 
de construir e/ou reservar áreas 
para “Pontos de Parada/Descanso” 
dos motoristas a cada 100 km, para 
favorecer o cumprimento da Lei 
12.619/2012;

 Áreas de escape  emergency save 
scape points  em pontos críticos de 
descidas longas seguidas de curva;

 Pontos de atendimento para 
acidentes com cargas perigosas, 
conforme determina a Lei Estadual 
12.805/2017 e decreto 47.629/2019.

 Viadutos e túneis com altura 
mínima de 7 metros para cargas 
especiais fora de padrão;

 Baia exclusiva nos pedágios para 
cargas fora do padrão.

MODELO ECONÔMICO
DE CONCESSÃO

 Evitar o modelo de concessão 
por outorga remunerada, uma vez 
que onera sobremaneira o valor das 
tarifas de pedágio e não contribui 
para a produtividade do negócio;

 Formação de preço da tarifa 
de pedágio para veículo de 
transporte por eixo rodante. Eixo(s) 
suspenso(s) em viagens de retorno 
de carrocerias vazias estaria(m) 
isento(s) da cobrança.

TECNOLOGIA E SERVIÇO – 
RADAR ELETRÔNICO E BALANÇA 
RODOVIÁRIA

 Aporte de tecnologia intensiva 
(ITS) para tornar a rodovia 
conectada e segura, como fator 
de prevenção de acidentes e 
roubo de carga;

Entre as propostas enviadas estão o fim da outorga remunerada e um sistema de cobrança de pedágio

por quilômetro utilizado

CAPA

FETCEMG E SETCEMG ENCAMINHAM PROPOSTAS 
DO SETOR PARA EDITAL  DE CONCESSÃO DA BR-381

A exemplo da área de escape na BR-146/MG, próximo ao município de Araxá, 
implantada pelo DNIT em julho deste ano, entidades querem este tipo de 
infraestrutura na BR-381. 
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Luciano Medrado destacou que a outorga não é o modelo mais produtivo para o ambiente de negócios. “ Isso onera o 
Custo Brasil e o custo logístico”

CAPA

 Instalação de radares eletrônicos 
inteligentes e com controle por 
velocidade média do trecho, como 
medida para reduzir os acidentes 
nas estradas;

 Balanças rodoviárias como medida 
de preservação dos pisos, segurança 
rodoviária e combate à concorrência 
desleal .  A operação conectada 
continuaria com fiscalização a cargo 
da PRF. 

DESONERAÇÃO DE IMPOSTOS:
PIS/COFINS

 Redução  da  ca rga  t r i bu tá r i a 
como estímulo a redução das 
tarifas de pedágio.

SISTEMA DE COBRANÇA DE PEDÁGIO 
PELO TRECHO UTILIZADO

 Todo o percurso, especialmente 
em trechos urbanos de concentração 
populacional, seria introduzido o 
sistema já amplamente utilizado na 
Europa de cobrança de pedágio por 
quilometro efetivamente utilizado. O 
pedágio seria cobrado na saída para 
aferir a quilometragem rodada.

POSICIONAMENTO 
Parlamentares da bancada mineira 
no Congresso Nacional querem que 
o Ministério da Infraestrutura reveja 
o modelo de leilão da concessão da 
BRs 381- 262, entre Minas Gerais e 
Espírito Santo. Em entrevista à Rádio 
Itatiaia, o consultor técnico do Setcemg 
e da Fetcemg, Luciano Medrado, 
explicou que a Fetcemg e o Setcemg, 
capitaneadas pela CNT, estão muito 
ativas neste debate.

Medrado endossou o posicionamento 
das entidades em serem favoráveis aos 
modelos de privatização e concessão 
das rodovias. “Mas sem cobrança 
de outorga”, reiterou. “Se o Estado 
entende que tem que cobrar outorga, 
que seja desvinculado do orçamento 
do Tesouro Nacional, para que esse 
dinheiro seja reinvestido no programa 
de infraestrutura do país”, explicou. 

A outorga remunerada é vinculada ao 
orçamento da União e por cair no caixa 
único, o dinheiro não é reinvestido 
em infraestrutura. “A outorga não é o 
modelo mais produtivo para o ambiente 
de negócios. Ela encarece o pedágio. 
Isso onera o Custo Brasil e o custo 
logístico”, concluiu. 

 

O QUE PREVÊ O EDITAL?

Concessão para exploração, por 
30 anos, da infraestrutura e da 
prestação do serviço público de 
recuperação, operação, manutenção, 
monitoração, conservação, implantação 
de melhorias, ampliação de 
capacidade e manutenção do nível de 
serviço do sistema rodoviário.

EM QUE ESTÁGIO ESTÁ O 
PROCESSO?

A ANTT terminou de recolher as 
sugestões feitas por meio de 
audiências públicas para alterações no 
edital. Agora, elas serão analisadas. O 
edital ainda precisa ser aprovado pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU). 
O prazo previsto para publicação do 
edital é em março de 2020 e o leilão em 
junho do mesmo ano.

 R$ 9,1 bilhões é o valor previsto em 
investimentos;

 R$ 5,6 bilhões é a quantia prevista 
em custos operacionais;

 R$ 1,7 bilhão é o montante estimado 
de retorno aos municípios por meio 
do ISS. 
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VD TRANSPORTES APOIA AÇÃO EM PROL 
DA SAÚDE DOS MOTORISTAS
A VD Transportes, empresa associada ao 
Setcemg, apoiou, por meio do seu presidente, 
Victor Pinheiro, uma série de ações em benefício 
da saúde dos motoristas de caminhão nos 
últimos meses. 

Em uma delas, Victor articulou a mobilização 
junto a patrocinadores, ao SEST SENAT, à 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), à Associação 
Mineira de Medicina de Tráfego (Ammetra) e à 
Associação das Clínicas de Trânsito de Minas 
Gerais (Actrans) para duas ações que ocorreram 
em postos de gasolina localizados na BR-040, 
em Esmeraldas, e na BR-365, em Pirapora. Em 
ambos locais foram montados uma grande base 
de atendimento.

“Ao estacionarem nos postos, os motoristas de 
veículos automotores foram encaminhados para 
a Tenda da Saúde, onde diversos serviços foram 
realizados, como aferição de pressão arterial, 
mensuração de glicemia, orientações médicas, 
confecção de receituário médico para motoristas 
que estavam sem medicação, orientações sobre 
saúde e direção veicular e abordagem de saúde 
mental pela psicologia”, elenca Victor. Foram 

PARCERIA

Presidente da VD Transportes com médicos, enfermeiros e psicólogos

potência e 
economia 
juntos em 
um grande 
motor

Com até 510 cv de 
potência, levamos até 
você um caminhão com
tecnologias conectadas 
e sustentáveis.

Site: www.wlmscania.com.br
Telefone: (31) 3399-1000

@WLMitaipu

Canal WLM Scania

atendidos 600 profissionais, entre 
os dias 12 e 13 de agosto.

Victor conta que, em 2019, já foram 
realizadas três iniciativas desse 

tipo “Para mim, é gratificante fazer 
isso, porque estou fazendo uma 
ação pelo bem de todos. Estou 
fazendo a minha parte”, finaliza.
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60 ANOS DA EXPRESSO NEPOMUCENO

A Expresso Nepomuceno, uma das 
principais empresas de logística do 
Brasil, acaba de completar 60 anos de 
fundação. Criada na cidade de Lavras (MG) 
no dia 13 de outubro de 1959, a empresa 
foi fundada por Agnaldo de Souza, atual 
presidente de honra da companhia.

Ao longo de sua trajetória, a empresa adqui-
riu experiência, conquistou parcerias 
e a confiança dos colaboradores. “A 
perenidade do negócio é fruto da 
combinação entre tradição e tecnologia, 
um dos carros-chefes da empresa 
para garantir a competitividade nos 
segmentos automotivo, químico, flo-
restal, sucroenergético, agrícola e de 
alimentos e bebidas”, explica o diretor-
presidente, Agnaldo de Souza Filho.

No dia 19 de outubro, a empresa 
comemorou a data em uma grande 
festa que contou com a presença do 
presidente da CNT, Vander Costa, e dos 
presidentes da Fetcemg e do Setcemg, 
Sérgio Pedrosa e Gladstone Lobato, 
respectivamente.

“Tive a oportunidade de conviver com o Sr. 
Agnaldo, patriarca e fundador da Expresso 
Nepomuceno, durante uma viagem 
profissional. Conheci um empresário 
fantástico, que contagia a todos com seu 
carisma e profissionalismo.

Seus filhos, Agnésio, Agnaldo e Tânia, são 
privilegiados por terem um mentor deste 
quilate ao lado, para dar os melhores 
conselhos e lições de vida. Parabenizo 
a todos pelos 60 anos de empresa”, 
afirmou Sérgio Pedrosa.

ASSOCIADA

Gladstone Lobato, Agnaldo de Souza, Sérgio Pedrosa, Vander Costa e Agnésio de 
Souza na comemoração pelos 60 anos da companhia.



Representantes da Polícia, do DESPOLUIR, do SEST SENAT e do Setsul  na 17ª Blitz - 
Saúde e Segurança.
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Em razão da Semana Nacional do 
Trânsito, o Sindicato das Empresas 
de Transportes de Carga do Sul de 
Minas Gerais (Setsul) participou 
da 17ª Blitz - Saúde e Segurança. 
O evento ocorreu no dia 18 de 
setembro, na Rodovia LMG 877, na 
divisa entre Poços de Caldas (MG) e 
Água da Prata (SP). 

A iniciativa contou com a parceria da 
Polícia Militar Rodoviária de Minas 
Gerais (PMRMG), SEST/SENAT de 
Poços de Caldas, VIPAL Borrachas e 
Recapoços Reformadora de Pneus. 
O programa DESPOLUIR, sob a 
coordenação da Fetcemg, esteve 
presente na blitz educativa para 
realizar teste de opacidade em 
caminhões. 

A ação foi realizada com foco 
em atendimento aos motoristas 

p r o f i s s i o n a i s ,  v i s a n d o  m a i o r 
conscientização sobre os cuidados 
na direção defensiva, chamando a 
atenção para o trecho da BR-459, 
que liga Poços de Caldas a Pouso 
Alegre (MG), onde concentra altos 
índices de acidentes. 

Na oportunidade, foram distribuídas 

c a r t i l h a s  e  p a n f l e t o s  s o b r e 

cuidados básicos com a saúde e 

comportamento seguro no trânsito. 

Foi realizado também aferição de 

pressão arterial e teste de glicemia. 

GIRO POR MINAS

SETSUL E DESPOLUIR MARCAM PRESENÇA 
NA BLITZ SAÚDE E SEGURANÇA 
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Este ano vem sendo promissor para o 

Sindicato das Empresas de Transporte 

de Cargas do Triângulo Mineiro 

(SETTRIM). Em 2019, o Sindicato teve 

como objetivo ultrapassar obstáculos e 

conquistar possibilidades de melhorias 

para o setor de transporte. Com o 

apoio dos diretores e associados, 

várias dessas metas foram alcançadas, 

como, por exemplo, a mudança de sede 

(Av. Getúlio Vargas, 1715 - Tabajaras, 

Uberlândia-MG).

Nesse segundo semestre, o Settrim 

conseguiu outro grande feito: a 

parceria com uma empresa de 

consórcios. Esta é uma importante 

conquista que possibilita aos 

associados a renovação de suas 

frotas com condições favoráveis e 

exclusivas. 

GIRO POR MINAS

SETTRIM: PARCERIA DE SUCESSO

Para saber mais sobre o trabalho do Sindicato, acesse o site: www.settrim.org.br
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A Fetcemg e o Setcemg apoiaram a campanha do Setembro 
Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, por compreender 
que combater estigmas é salvar vidas. Ao longo do mês, as 
entidades publicaram, nos principais canais de comunicação, 
postagens e informações alertando sobre o tema. 

Durante muitos anos, o tema sobre autoextermínio foi um 
tabu na sociedade brasileira. Mas o "não falar sobre" não 
quer dizer que ele deixa de ocorrer. O suicídio é a segunda 
causa de morte de pessoas entre 15 e 29 anos, segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS). Setembro é um mês 
de diálogo, um período para se criar conversas sobre o 
assunto e debater a importância da valorização da vida.
Ligue 188! O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza 
apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo 
voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem 
e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e 
chat 24 horas todos os dias. 

O SEST SENAT também oferece aos trabalhadores do 
transporte e seus dependentes apoio psicológico 
gratuito. Procure a unidade mais próxima de você e faça 
um agendamento.

CAMPANHAS

SETEMBRO AMARELO, 
VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO!
O SEST SENAT oferece apoio psicológico gratuito. Procure a unidade mais próxima de você e faça um agendamento.

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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CONJOVEM

MINAS GERAIS MARCA PRESENÇA 
NO I ENCONTRO COMJOVEM SUDESTE

Discussões sobre infraestrutura e uma análise 
do cenário político e econômico com foco no 
transporte marcaram o I Encontro Regional 
COMJOVEM Sudeste, realizado no espaço de 
eventos da TOTVS, em São Paulo (SP). A iniciativa 
foi uma realização das federações de transporte 
dos estados de São Paulo (Fetcesp), Minas Gerais 
(Fetcemg), Espírito Santo (Fetransportes) e Rio de 
Janeiro (Fetranscarga). Juntas, elas realizaram o 
evento no dia 17 de setembro.

Participaram da mesa de abertura Gladstone 
Lobato, presidente do Setcemg e vice-presidente da 
Fetcemg, na ocasião representando o presidente 
da Fetcemg, Sérgio Pedrosa; Vander Costa, 
presidente da CNT; Carlos Panzan, presidente da 
Fetcesp; João Octaviano Machado Neto, secretário 
de Logística e Transportes do Estado de São Paulo; 
Eduardo Rebuzzi, presidente da Fetranscarga, e 
Marco Fortunato, presidente do Transcares. “Um 
ponto de destaque do evento foi a preocupação 
com os três pilares que são relevantes para o futuro 
do setor: inovação tecnológica, investimentos em 
infraestruturas e segurança nas operações e 
condução de veículos”, avaliou o vice-coordenador 
da COMJOVEM BH e Região, Antônio Lodi.

Antônio Lodi, Luiz Gustavo Lopes, Daniel Simas e Eider Castro representaram 
o núcleo da COMJOVEM BH e Região no evento
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JURÍDICO

Trataremos neste artigo de alguns aspectos jurídicos da 
relação societária dentro das empresas familiares. Este 
tema surge no Brasil com o próprio histórico da formação 
das nossas empresas, muitas delas criadas no seio familiar, 
fruto típico do empreendedorismo por necessidade, onde 
grandes negócios tiveram início através da necessidade do 
patriarca em dar sustento à suas famílias.

Muitas destas empresas se transformaram em grandes 
empreendimentos, e com isso, a administração dos negócios 
foi sucedida pelos filhos de seus fundadores, com desafios 
diferentes de seus pais: a necessidade de sobrevivência de 
outrora deu lugar à de profissionalização da gestão e criação 
de governança para os negócios, para evitar que conflitos 
familiares se transformassem em conflitos societários com 
potencial de levar o negócio à ruína.

As empresas familiares passaram a enfrentar desafios 
de relacionamento entre os sócios/familiares, separando 
assuntos pessoais e familiares de assuntos e decisões 
empresariais. O grande desafio enfrentado diz respeito à 
gestão da empresa, com a determinação de quem assumiria 
a administração: familiares por sua condição de parentesco; 
ou por aptidões e experiências para o cargo; ou mesmo 
confiando esta função a profissionais contratados e sem 
qualquer vínculo de parentesco com os sócios.

Este dois problemas tem sido amplamente estudados e com 
soluções empresariais e jurídicas dadas pela governança 
corporativa e pela sucessão empresarial, ambas com 
diversas ferramentas gerenciais e estruturas jurídicas para 
atingimento deste objetivo.

Neste contexto é que estão inseridos diversos instrumentos 
jurídicos, tais como a holding familiar; o acordo de acionistas; 
o termo de convivência familiar; testamentos; e até mesmo 
estruturas jurídicas existente somente em alguns países, 
como a off-shore e o "trust".

Por meio da holding familiar busca-se fazer a separação do 
núcleo familiar dos sócios e a sociedade, evitando com que 
discussões entre estes interfiram na empresa.

Por este instrumento também é possível separar ativos 
imobiliários das atividades operacionais da empresa, 
minimizando riscos e gerando regularidade de distribuições 
aos sócios ou acionistas.

O acordo de quotistas busca regulamentar diversos pontos 
que não são objeto do contrato ou estatuto social; tais como 
saída da sociedade, com forma de avaliação e pagamento; 
entrada de pessoas estranhas ao núcleo familiar; negócios 
paralelos; admissão de herdeiros na administração ou no 
quadro de funcionários; e diversas outras situações de 
acordo exclusivo entre os sócios.

Já as empresas off-shore podem ser utilizadas para minorar 
custos de sucessão nos casos em que sejam mantidos bens 
ou direitos no exterior, tais como imóveis, participações 

societárias ou aplicações. Mas devem ser muito bem 
analisadas, pois estarão sujeitas à jurisdição de tributação 
de todos os locais envolvidos, inclusive o Brasil.

Os demais instrumentos buscam resguardar o cônjuge ou 
pessoas por ele escolhidas de situações de desamparo 
material na sua falta. Por instrumentos como testamentos 
ou “trust” é possível alocar parte do patrimônio atual para as 
pessoas nele pré-determinadas.

O planejamento poderá envolver todos estes instrumentos, 
ou mesmo uma conjugação de somente alguns deles. O que 
é importante definir qual o objetivo que se busca; sucessão 
dos bens, prevenção de conflitos, regulação da relação entre 
sócios; e mesmo o momento atual da empresa e da vida 
familiar, para definir quais deverão ser utilizados.

Neste contexto, os sócios e familiares têm de avaliar e decidir 
pela criação de estruturas jurídicas eficazes para perenidade 
dos negócios, preservação das relações familiares, prevenção 
e resolução de conflitos.

Reinaldo Lage Rodrigues de Araújo

Sócio do escritório Paulo Teodoro Advogados Asssociados

Assessor jurídico do SETCEMG

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE 
EMPRESAS FAMILIARES
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JURÍDICO

Com o advento da Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), que passará a 
ter efeitos em agosto de 2020, as 
empresas ainda analisam as mudanças 
e adaptações que serão necessárias 
para o tratamento dos dados que 
serão mantidos em seus sistemas. A 
cada dia, novos horizontes vão sendo 
descortinados e os transportadores 
de cargas não estão imunes a essas 
mudanças e precisam se adequar a 
esta nova realidade.

Os assessores jurídicos do Setcemg 
e da Fetcemg, Jeferson Costa de 
Oliveira e Márcio Américo de Oliveira 
Mata, mantendo atenção e foco às 
questões relativas ao tema, obtiveram 
certificação internacional em proteção 
de dados pessoais e segurança da 
informação pelo EXIN – Instituto Global 
e Independente para profissionais de 
TI. “A certificação agrega qualidade e 
segurança na prestação dos serviços 
de assessoria e consultoria”, explica 
Jeferson. “Os certificados atestam 
profundo conhecimento das legislações 

relativas à Proteção de Dados Pessoais, 
o que entendemos ser  uma conquista 
coletiva para nós e para nossos associados 
que podem dispor de serviço com alto 
padrão de qualidade e conhecimento 
aprofundado das normas”, avaliou.

Por sua vez, Márcio Américo afir-
mou. “Estamos preparados para 
orientar o cumprimento das exigên-
cias legais e as boas práticas reco-
mendadas pela lei brasileira e pela 
normatização internacional”.

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL 
EM LGPD

3004-4212
Capitais e regiões metropolitanas

0800 730 4212
Outras localidades

CTF e Rodocred são produtos da FleetCor, empresa norte americana 
líder em meios de pagamento especializados e cartões combustível.

www.ctf.com.br

 SOLUÇÕES COMPLETAS PARA A GESTÃO DA SUA FROTA

RODOCRED
VALE-PEDÁGIO
A melhor maneira de antecipar 
o pagamento do pedágio do 
caminhoneiro autônomo.

RODOCRED FRETE
Um sistema ágil, fácil, 
inteligente e seguro para 
sua empresa fazer gestão do 
pagamento de frete.

CTF-BR FROTA
O cartão de gestão de 

frotas exclusivo da rede 
de postos Petrobras.

CTF
ABASTECIMENTO

Tecnologia exclusiva de 
abastecimento inteligente que 

registra de forma automática o 
combustível abastecido.
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Os assessores jurídicos do Setcemg e da Fetcemg Jeferson Oliveira e Márcio Mata.
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integração não resolveremos essa questão. 
É muito comum o roubo acontecer em um 
estado e as mercadorias roubadas serem 
vendidas em outro”, destacou.

3º ENCONTRO DE SEGURANÇA DO TRC 
SUL-SUDESTE
Cerca de 200 pessoas, entre 
empresários do ramo de transporte 
de carga, corretores de seguro, 
lideranças da segurança pública 
e outros setores prestigiaram 
o 3º Encontro de Segurança do 
Transporte Rodoviário de Cargas 
do Sudeste-Sul. O evento ocorreu 
nos dias 24 e 25 de setembro, em 
Florianópolis (SC). 

Minas Gerais esteve presente no 
encontro com o assessor de Segurança 
da Fetcemg e do Setcemg, Ivanildo dos 
Santos; com o delegado da Delegacia 
de Roubo de Carga, Rafael Azevedo; e o 
investigador Edson Silva.

Na avaliação de Ivanildo, o encontro 
foi bastante positivo ao oferecer 
informações sobre o roubo de carga 
das regiões Sul e Sudeste e os 
trabalhos locais de enfrentamento a 
este crime. No entanto, ele alerta para 
a necessidade de integração de todos 

Em sua palestra, Ivanildo dos Santos falou sobre a experiência bem 
sucedida do Grupo Técnico de Trabalho (GT) de Segurança do Setcemg, 
do qual é o coordenador

os estados do país. “O roubo de cargas é 
um problema nacional. Para enfrentá-lo, 
precisamos incluir na discussão os estados 
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Sem 

SEGURANÇA
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SEMINOVOS

maior
  variedade de
         estoque

31 2566-2000
31 9 9111-5174

TELEFONE:

BR 381, Nº 2.200, Contagem/MG
www.viatrucks.com.br | @viatrucks.daf

Visite nossa loja ou ligue para um
de nossos consultores e veri�que
se temos o modelo que deseja!

SEGURANÇA

GRUPOS DE WHATSAPP AJUDAM A REDUZIR 
ROUBOS DE CARGAS EM MINAS GERAIS
O prejuízo das transportadores chegou a quase R$ 1,4 bilhão 
em 2018, segundo dados divulgados pela NTC&Logística, a 
Associação Nacional do Transporte de Carga e Logística. Mas 
em Minas Gerais a tecnologia tem ajudado a reduzir o número 
de assaltos. Um exemplo são os grupos de mensagem 
instantânea para o compartilhamento de informações. 

Para tratar deste tema, a TV Globo entrevistou o consultor 
de segurança do Setcemg e da Fetcemg, Ivanildo dos 
Santos, para matéria do Bom Dia Brasil que foi ao ar  
no dia 1º de outubro. Desde 2015, o Grupo Técnico de 
Trabalho (GT) de Segurança do Setcemg mantém um grupo 
no qual, os participantes alertam sobre locais de maior 
perigo, quadrilhas, roubos e ações estratégicas. Participam 
motoristas, transportadores e integrantes das polícias Civil, 
Militar, Federal e Rodoviária Federal e Guardas Municipais. 

Para Ivanildo, o WhatsApp é uma ferramenta poderosa 
de apoio ao transportador na solução de problemas com 
cargas e caminhões roubados. “Rapidamente, a polícia 
é acionada, criando maior possibilidade de sucesso na 
ação”, afirmou.

INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA. Ao telejornal, Ivanildo 
comentou que o gasto das transportadoras para se evitar 
roubos é alto, e parte desse custo é repassado para o 
frete, que eleva o preço das mercadorias. “Transportador 
hoje tem um investimento, em segurança, em torno de 
12% a quase 20% do seu faturamento”, afirmou. 

Segundo Ivanildo, as empresas investem entre 12% e 20% 
do seu faturamento em segurança
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CAFÉ COM PALESTRA

Como mais uma ação de cons-
cientização sobre a regulamentação 
de atendimento a emergência 
ambiental (Lei 22.805/2017 e Decreto 
47.629/2019), que entrou em vigor 
em toda Minas Gerais no dia 28 de 
setembro, o Setcemg realizou, no 
dia 20 de setembro, um Café  com 
Palestra especial para tirar as últimas 
dúvidas dos representantes de 
transportadoras sobre a normativa. 

O público pôde tirar dúvidas com a 
diretora do Núcleo de Emergência 
Ambiental de Minas Gerais (NEA), 
Wanderlene Nacif, e com os 
assessores juridicoambientais do 
Setcemg e da Fetcemg, os advogados 
Walter Cerqueira e Juliana Soares. 

A lei determina obrigações para o 
Estado de Minas Gerais, transportador, 
embarcador e contratante do 
transporte de produtos perigosos. 
“Trabalhamos bem a divulgação da lei. 
Temos visto as empresas se preparem 
para atender a regulamentação. E já 
notamos uma melhora muito grande 
neste aspecto”, elogiou Wanderlene.

Contudo, ela se mostrou preocupada 
com a funcionalidade da lei, 
principalmente com as ações de 
responsabilidade do Estado que são 
as primeiras: sinalizar a pista e o 
atendimento às vítimas, entre outras.

A expectativa de Walter Cerqueira 
é que a lei traga mais eficiência ao 
atendimento de emergência e às 
ações de prevenção. “Vamos atuar 
para diminuir, ou mesmo eliminar, as 
causas dos acidentes, na investigação 
das causas para prevenir”. Ele citou 
traçados ruins de trecho de algumas 
rodovias, inexistência de hospitais 
próximos, excesso de velocidade, 
dentre outros fatores de risco.

Na avaliação do presidente do 
Setcemg, Gladstone Lobato, a 
entidade trabalhou arduamente 
neste dois últimos anos instruindo os 
transportadores para se adequarem 
à lei e lembrou que a assessoria 
juridicoambiental do sindicato está 
de prontidão para atender quaisquer 
dúvidas das associadas.

EMPRESAS ESTÃO SE ADEQUANDO

Transportadoras de produtos ou 

resíduos perigosos a granel, como 

combustíveis, e também de transporte 

fracionado estão obrigadas a atender 

à legislação estadual de emergência 

ambiental. Somente empresas de 

transporte de produtos fracionados 

em quantidades limitadas, de acordo 

com a Resolução ANTT 5.232/2016, não 

estão sujeitas à legislação.

A Transportes Martins, que atua no 

segmento de carga fracionada, já está 

preparada para atender às exigências 

previstas na legislação. Para o diretor 

da transportadora, Ulisses Martins, 

se adequar à lei é fundamental para 

evitar passivos. 

Um ponto de destaque para o 

empresário é a atenção que deve ser 

dada a todas as regras, dentre elas, 

ter uma equipe treinada, - disponível 24 

horas, sete dias por semana, para iniciar 

os procedimentos de acionamento da 

empresa de emergência,- e capaz de 

comunicar às autoridades competentes 

em caso de acidente.

Para se adequar à Regulamentação 

de Atendimento à Emergência 

Ambiental, o transportador contou 

com o suporte técnico da assessoria 

juridicoambiental do Setcemg, que 

desde o início vem acompanhando 

de perto todos os desdobramentos 

da legislação e realizando palestras 

e treinamentos para as empresas de 

transporte rodoviário de cargas, além 

dos atendimentos personalizados 

para as associadas da entidade.

EMPRESAS SE ADEQUAM ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI 
DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL
A Legislação afeta as empresas de transporte rodoviário de cargas perigosas que trafegam em rodovias mineiras, 
independentemente de ter sede ou filial no estado. 

Grupo Ambipar – apoiadora do Setcemg que fornece serviços de emergência ambiental - 
expôs equipamentos usados em caso de ocorrência. 


