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EDITORIAL

É HORA DE MOSTRAR 
NOSSO VALOR

Expediente

ATENÇÃO AO PRAZO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS

O Setcemg alerta suas associadas que, mesmo em meio à pandemia, 
é preciso se atentar para as licenças de funcionamento da sua em-
presa e suas obrigações trabalhistas, ambientais e tributárias para 
não sofrer as penalidades pelo não cumprimento.

Vários órgãos suspenderam o seu funcionamento presencial,
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no entanto, alguns prazos que podem ser cumpridos on-line conti-
nuam mantidos.

No caso de dúvidas, consulte nossas assessorias técnicas:

• Trabalhista: jeferson@pauloteodoro.adv.br;
• Ambiental: meioambiente@setcemg.org.br;
• Tributário: reinaldo@pauloteodoro.adv.br e hudson@pauloteodoro.adv.br;
• Cível: marciomata@pauloteodoro.adv.br.

Quando tudo parecia que ia entrar nos eixos, com o governo dan-
do prioridade a pautas que reestruturariam nossa economia e a 
indicação de que, enfim, entraríamos em uma fase de crescimen-
to, uma crise internacional se abateu sobre nós. A pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19) iniciou uma tensão sem precedentes 
na nossa história recente, com mudanças severas e inesperadas 
na vida das pessoas e das empresas.

O isolamento social imposto pelas autoridades causou, imedia-
tamente, a paralisação do comércio e de empresas de diversos 
segmentos, afetando diretamente nossa atividade.

Por parte do governo e da sociedade, temos recebido todo o apoio 
para que não paremos e, em tempos já tão difíceis, não ocorra 
um possível desabastecimento. Portanto, apesar da forte queda 
na demanda, seguimos honrando o nosso compromisso de fazer 
circular o que é essencial para todos. Os próximos meses serão 
desafiadores. Empresas estão se esforçando para evitar demis-
sões e para tal, precisam de segurança jurídica. 

Nessa edição você confere um pouco do que aconteceu nas úl-
timas semanas, os principais impactos da pandemia e as altera-
ções ocorridas na legislação. O departamento jurídico das nossas 
entidades está trabalhando a pleno vapor para mitigar os efeitos 
dessa crise nas empresas.

Você fica sabendo também sobre as ações promovidas nas estra-
das pela CNT, SEST SENAT e Despoluir; e a mobilização de empre-
sas de transporte pela saúde e segurança de seus trabalhadores.

Trazemos informações sobre o Cartão Benefício, um serviço que 
oferece vantagens para empresas e empregados, e o programa 
estadual Minas Livre para Crescer, que visa melhorar o ambiente 
de negócios em Minas Gerais. São iniciativas que, sem dúvidas, 
poderão ajudar os empresários nesse momento desafiante.

Reafirmo que nossos negócios não podem parar. Devemos conti-
nuar trabalhando porque, assim como todas as outras, essa crise 
vai passar e nós precisamos de empresas fortes e organizadas 
para seguir adiante.

GLADSTONE LOBATO
Presidente do Setcemg
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MERCADO

EM TEMPO REAL: ENTIDADES BUSCAM 
NOVO MODELO PARA SE COMUNICAR
COM OS TRANSPORTADORES
Com o objetivo de manter a conexão entre associadas e suas lideranças, entidades investem cada vez mais nas 
Lives, transmissões ao vivo que oferecem atualizações de questões legais, troca de experiências e relacionamento 
on-line.

Como forma de incentivar as pessoas a 
continuarem praticando o isolamento so-
cial, que ainda é a forma mais eficaz de 
frear a pandemia do coronavírus, e devi-
do à grande necessidade das entidades 
de continuarem fazendo chegar informa-
ções úteis e relevantes para seus públi-
cos, uma nova movimentação na comuni-
cação ocorre e cresce a passos largos: a 
realização de Lives.

As transmissões ao vivo feitas pelas re-
des sociais tornaram-se uma maneira 
prática de as entidades continuarem ofe-
recendo atualizações de questões legais, 
troca de informações e relacionamento 
on-line para empresas associadas, tra-
balhadores do transporte e parceiras. “As 
empresas precisam manter seus negó-
cios vivos e se adaptar à nova realidade, 
e a tecnologia presta sua contribuição 
ao conseguir unir facilmente pessoas de 
forma remota e em tempo real”, conta o 
gerente do Setcemg, Renato Marques.

Com a impossibilidade de realizar seus 
eventos e capacitações em sua sede, o 
Setcemg deu início a um cronograma de 
Lives no início de abril. A medida provisó-
ria (MP) 936/2020, que dispõe sobre me-
didas trabalhistas complementares para 
enfrentamento do estado de calamidade 
pública; as novas normas tributárias; e 
as obrigações ambientais em tempos de 
Covid-19 foram alguns dos temas já apre-
sentados.

NTC TAMBÉM INVESTE EM 
TRANSMISSÕES

A NTC&Logística também tem apostado 
nas apresentações ao vivo. A associa-
ção já realizou grandes encontros de 
especialistas para tratar de temas como 
a MP 936; as ações junto ao Congresso 
Nacional; as medidas adotadas pela ANTT, 
Denatran e Anvisa durante a pandemia; 
entre outros temas.

O presidente do Setcemg, Gladstone Lo-
bato, foi um dos convidados da Live que 
apresentou o tema “Impacto do Corona-
vírus no TRC”. Gladstone e a empresária 
Joyce Jordano comentaram os resulta-
dos da pesquisa da NTC apresentados 
pelo assessor técnico da entidade, Lauro 
Valdivia. Se você não assistiu ao vivo, as 
lives estão disponíveis nos canais do   
Setcemg e da NTC no Youtube. 

O Setcemg está preparando novos temas 
para ser transmitidos. Fique atento às 
redes da entidade e participe das próxi-
mas Live ao vivo, tirando suas dúvidas e 
dando suas contribuições.

A pandemia e as recomendações de 
isolamento social levaram o sindi-
cato a buscar uma alternativa para 
seus eventos e reuniões. O próximo 
passo agora serão as capacita-
ções. “Hoje, reuniões de trabalho, 
palestras e debates são realizados 
à distância, de forma eficaz e com 
custo reduzido, uma vez que isso 
evita o deslocamento de pessoas. O 

próximo passo será a realização de 
treinamentos utilizando uma plata-
forma que permita a interação dos 
alunos”, adianta o gerente do sindi-
cato, Renato Marques.

Fique atento ao site e às redes 
sociais do Setcemg e saiba em pri-
meira mão sobre as capacitações 
on-line.

SETCEMG PREPARA 
CAPACITAÇÕES À 
DISTÂNCIA

NTC&Logística reuniu especialistas para 
debater sobre pesquisas do setor, ações 
em Brasília, novidades adotadas por 
órgãos regulamentadores, entre outros 
temas.
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REPRESENTATIVIDADE

Faça uma visita a nossa loja ou entre 
em contato e converse com nossos 
consultores!

CONSÓRCIO
NACIONAL DAF
Junte-se a nossa família!

MAIS INFORMAÇÕES

@viatrucks.daf

@viatrucks.daf

(31) 9.8408-8991

31 2566-2000

BR 381, Nº 2.200, Contagem/MG

www.viatrucks.com.br 

MINAS LIVRE
PARA CRESCER
O Setcemg apoia o programa “Minas Livre 
para Crescer”, criado pelo governo de Mi-
nas Gerais, e convoca todos os transpor-
tadores do estado para participar.

O Minas Livre para Crescer é o programa 
da liberdade econômica do estado criado 
no fim de 2019. Com ele, Minas Gerais tor-
nou-se pioneira na aplicação das diretrizes 
da Lei de Liberdade Econômica em sua 
legislação e procedimentos que influen-
ciam o ambiente de negócios. O objetivo 
é diminuir as burocracias e os custos para 
novos empreendimentos e, consequente-
mente, gerar mais emprego e renda para 
a população mineira.

“Minas Gerais é um estado muito burocrá-
tico para se empreender. Neste momento 
de crise, reparar a melhoria do ambiente 
de negócios no estado se torna ainda 
mais importante”, comenta o consultor 
técnico do Setcemg e da Fetcemg, Lucia-
no Medrado.

COMO ISSO É POSSÍVEL?
O governo quer saber se existe alguma lei 
ou norma que impacta negativamente no 
seu negócio ou no seu segmento de atua-
ção que possa ser desburocratizada e/ou 
simplificada. A participação é bem simples, 
por meio de um formulário disponível no 
site do Setcemg.

As respostas são confidenciais. O Sindica-
to compilará todas as informações e su-

gestões dadas 
e a Fetcemg as 
encaminhará ao 
governo e fará 
todo o acompa-
nhamento dos 
desdobramen-
tos. A Federa-
ção manterá os participantes informados     
sobre suas solicitações.
Sua colaboração é muito importante. 
Acesse o formulário pelo QR Code.
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CAPACITAÇÕES DO 
SETCEMG

QUALIFICAÇÃO

Devido às recomendações das autoridades municipais e 
órgãos de saúde, o Setcemg adiou todas as capacitações 
agendadas para o período de situação de emergência. 

Mas você pode fazer sua inscrição normalmente pelo site 
setcemg.org.br/cursos-de-capacitacao. Assim que acabarem 
as restrições de circulação impostas pelas autoridades, se-
rão comunicadas as novas datas dos cursos e sua vaga já 
estará garantida.

Fique atento aos nossos comunicados e redes sociais para 
saber quando será retomada a rotina normal de capacita-
ções do Sindicato.

Se você tem interesse em alguma capacitação que não cons-
ta mais no nosso calendário, envie um e-mail para treina-
mento@setcemg.org.br que será estudada a viabilização de 
abertura de novas turmas.

ENSINO EAD
Durante o período de quarentena em razão da pandemia, a 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) 

adotou uma série de medidas estratégicas no sentido de ca-
pacitar e certificar a população em isolamento social, para 
lidar com os novos rumos trabalhistas, econômicos e sociais. 

Por isso, está disponibilizando 
uma relação de sites e aplica-
tivos de cursos à distância e 
e-books gratuitos relacionados 
especialmente à temática de 
Trabalho e Renda.

Acesse o QR Code ao lado e saiba 
mais.

Em breve o Setcemg retomará seu cronograma de treinamentos 
presenciais.
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VISITA À
IVECO DEVA

No dia 12 de março, a COMJOVEM BH e 
Região realizou visita técnica à conces-
sionária Iveco Deva, em Betim, na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte.

Durante toda a manhã, o grupo de jovens 
empresários da NTC&Logística participou 
de intensa programação, que começou 
com um café da manhã e bate-papo com a 
gerência de Marketing da empresa, quan-
do puderam conhecer um pouco mais so-
bre a fabricante de caminhões e também 
sobre a atuação do grupo Deva.

Em seguida, os participantes visitaram os 
setores de pós-vendas e oficina mecâni-
ca, onde viram de perto os procedimentos 
feitos em veículos novos e usados com e 
sem garantia. Por fim, eles participaram de 
um bate-papo com a gerência de vendas e 
conheceram algumas promoções e condi-
ções da montadora.

VALORIZAÇÃO DO 
TRANSPORTE

A COMJOVEM BH e Região, com o apoio do 
Setcemg, está produzindo uma campanha 
institucional e motivacional de valorização 
do setor de transporte de cargas.

Com ênfase nas empresas e trabalhado-
res do setor em geral, a campanha visa 
mostrar que o setor depende da atuação 

de cada trabalhador dentro das empresas, 
demonstrando que é a união de todos que 
faz o transporte acontecer.

A campanha terá como carro chefe um ví-
deo que está em fase de finalização pela 
agência Smartalk e será lançado em maio 
nas redes sociais da COMJOVEM BH e Re-
gião, entidades apoiadoras e empresas de 
transporte.

Fique ligado nas redes sociais do Setcemg 
e da Fetcemg.

COMJOVEM

Membros da COMJOVEM BH e Região conheceram as instalações da empresa e as equipes de 
Marketing e Comercial.
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MERCADO

SUA EMPRESA JÁ ADERIU AO 
CARTÃO BENEFÍCIO?
Cartão oferece vantagens exclusivas para colaboradores e empresas de transporte e deverá ser disponibilizado para 
todos os trabalhadores do transporte rodoviário de cargas.

O transporte rodoviário de cargas tem 
uma grande novidade: o Cartão Benefí-
cio. A celebração da Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) 2019/2020 trouxe essa 
inovação que proporcionará aos traba-
lhadores e empresas de transporte di-
versas vantagens.

O Cartão Benefício proporcionará aos 
trabalhadores um crédito, limitado e in-
tegrado à folha de pagamento, que dará 
acesso a vantagens como descontos 
em compras e promoções exclusivas 
em supermercados, sacolões, restau-
rantes, farmácias e drogarias, postos de 
combustíveis, salões de beleza e muitos 
outros estabelecimentos e serviços es-
pecialmente credenciados pela ValeCard, 

operadora nacional do cartão. Além da 
ampla cobertura, ao aderir ao Cartão Be-
nefício o usuário fará parte do programa 
ValeCash, de cashback, ou seja, receberá 
créditos nas compras em determinados 
estabelecimentos, terá direito a um se-
guro de acidente pessoal com auxílio fu-
nerário e, ainda, acesso a uma platafor-
ma on-line de ensino de inglês que pode 
ser usada por seus dependentes. 

VANTAGENS PARA
EMPRESAS
As empresas também terão benefícios. 
O setor de Recursos Humanos (RH) terá 
acesso ao PatLite, uma completa ferra-

menta de análise do perfil comportamen-
tal por meio da qual o profissional de RH 
conseguirá enxergar além das experiên-
cias, reduzir o turnover e contribuir com 
a formação dos colaboradores.

Aproxime a câmera do seu celular no QR 
Code desta página e saiba de absoluta-
mente todas as vantagens. Você também 
pode acessar o site https://setcemg.org.
br/cartao-beneficio-cadastro e se cadas-
trar. O Sindicato 
entrará em conta-
to para a realiza-
ção do cadastro 
dos empregados 
para emissão dos 
cartões.

PARA SABER MAIS SOBRE O CARTÃO E FAZER A 
ADESÃO PARA A SUA EMPRESA, ENTRE EM CONTATO:

cartaobeneficio@fetcemg.org.br

admbeneficios@fetcemg.org.br

(31) 3490-0330
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 ELEIÇÕES

ELEIÇÕES
SETCEMG 
2020
Iniciado no dia 6 de março, o proces-
so eleitoral do Setcemg para a esco-
lha da Diretoria e do Conselho Fiscal 
com mandato trienal de julho de 2020 
a junho de 2023, corre democratica-
mente e chega à sua fase conclusiva.

No dia 7 de abril, constatou-se o re-
gistro de uma única chapa para con-
correr às eleições, assim constituída:

Na conformidade do parágrafo único do art. 60 do Estatuto Social, as eleições serão realizadas por aclamação e com 
qualquer quorum ao final da Assembleia Geral convocada para o dia 30 de abril de 2020 no horário de 8h às 18h.

ASSEMBLEIAS

No dia 30 de abril, às 15h, na sede do Setcemg, será realizada a Assembleia Geral Ordinária, que deliberará a análise do 
balanço patrimonial e dos demonstrativos econômicos e financeiros relativos ao exercício de 2019, entre outros assuntos. 
No mesmo dia, às 16h, acontece a Assembleia Geral Extraordinária, para deliberações sobre negociações coletivas para o 
próximo exercício e outros assuntos.

CARGO NOME REPRESENTANTE DA ASSOCIADA

Presidente Gladstone Viana Diniz Lobato Transavante Transportadora Avante Ltda.

Vice-Presidente Warlon Nogueira Lima Expresso Alvorada Ltda. 

Secretário Ulisses Martins Cruz Empresa de Transportes Martins Ltda.

Secretário Adjunto Luiz Gustavo Rodrigues Lopes Rodoviário Vale do Rio Doce Ltda.

Tesoureiro Luiz Carlos Rodrigues da Silva TG Transportes Gerais Distribuição Ltda.

Tesoureiro Adjunto Antônio Luís da Silva Júnior Tora Transportes Ltda.

Diretor Suplente Vittorio Medioli Sada Transportes e Armazenagens S.A.         

DIRETORIA

CARGO NOME REPRESENTANTE DA ASSOCIADA

Efetivo Adalcir Ribeiro Lopes Transexcedente Ltda. 

Efetivo Flávio Leal de Morais D’Granel Transportes e Comércio Ltda.

Efetivo Liolgar Lino da Costa Empreendimentos Rodeiro S.A. 

Suplente Antônio Augusto Andrade Lodi Transportadora Andrade Ltda. 

CONSELHO FISCAL

Eleições serão realizadas no dia 30 de abril.
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SEGURANÇA LOGÍSTICA 

Totalmente digital e com uma programação diversificada, o 
aplicativo traz música boa, promoções, brindes, podcasts, 
entrevistas com especialistas em várias áreas, informações 

úteis sobre o mercado de transporte, logística, segurança 
e tecnologia aplicada, além de novidades sobre a Autotrac 

e sua rede autorizada. 

UM APP PARA AUMENTAR
NOSSA CONEXÃO COM VOCÊ!

Baixe o app hoje mesmo, é gratuito.

GARANTIA DE CIRCULAÇÃO E 
PROTEÇÃO AOS MOTORISTAS
As recomendações de isolamento social 
devido à pandemia alterou por comple-
to a rotina nas rodovias. A diminuição 
no volume de veículos e a urgente ne-
cessidade de circulação de caminhões 
para que não ocorra desabastecimento 
levantou novas preocupações: a segu-
rança e a livre circulação entre estados 
e municípios.

Desde então, o Setcemg e a Fetcemg, 
com a parceria das polícias Rodoviá-
ria Federal (PRF) e Militar Rodoviária 
(PMRv), têm empenhado suas forças 
no acompanhamento da movimentação 
nas rodovias. 

“Transportadores relataram problemas 
na fluidez de carga em diversos locais. 
A ordem é não bloquear a circulação de 
carga”, conta o assessor de segurança 
da Federação, Ivanildo Santos.

“Situações assim chegam ao Setcemg 

e à Fetcemg rotineiramente. Isso é to-
talmente contrário ao que o governo 
está recomendando”, afirma.

SEGURANÇA E SERVIÇOS NAS 
ESTRADAS

Outros problemas relatados são a in-
segurança e a oferta de serviços como 
restaurantes, hotéis e abastecimento. 
“A recomendação de fechamento do co-
mércio pegou todos de surpresa e cau-
sou problemas. Após intervenção dos 
governos federal e estadual, a situação 
de serviços está normalizada. Os pa-
trulhamentos e a atuação das polícias 
para inibir os roubos de cargas também 
seguem normalmente”, conta Ivanildo.

As empresas que tiverem problemas 
relacionados à circulação nas rodovias 
e roubos de cargas devem entrar em 
contato com a Fetcemg pelo e-mail se-
gurancapatrimonial@fetcemg.org.br ou 
pelo telefone (31) 3490-0330.

Ivanildo Santos conta que a insegurança 
aumentou, levando a PRF, PMMG e Polícia 
Civil a intensificarem as ações no combate 
ao roubo de cargas.
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TENHA INFORMAÇÕES CONFIÁVEIS DO 
SETOR A TODO TEMPO

EVOLUINDO COM VOCÊ

O modo como a sociedade consome 
informação mudou e a quantidade de 
notícias que circulam diariamente, so-
bretudo em tempos de fake news, faz 
com que as pessoas busquem, cada 
vez mais, por canais de notícias con-
fiáveis.

Desempenhando um papel importante 
no setor de transporte de cargas, ao 
trazer fatos e manter os empresários 
e trabalhadores do setor bem infor-
mados sobre o que acontece no país 
e no mundo, o Setcemg e a Fetcemg, 
por meio do Núcleo de Comunicação 
das entidades, divulga diariamente pe-
las suas redes sociais notícias sobre o 
setor de transporte, eventos, oportuni-
dades de mercado, dicas e muito mais.

Por todos os nossos canais, além de 
informações confiáveis, você também 
poderá interagir com o Sindicato e a 

Federação por meio de comentários, 
compartilhamentos, curtidas e mensa-
gens privadas.

Instagram: O que acontece no dia 
a dia das entidades, os eventos e as 
principais campanhas de valorização 
do setor.

https://www.instagram.com/setcemg/

https://www.instagram.com/fetcemg/

Facebook: Campanhas, notícias e 
eventos das entidades, parceiros, 
apoiadores e empresas de transporte.

https://www.facebook.com/setcemg/

https://www.facebook.com/fetcemg

Twitter: Notícias atualizadas diaria-
mente.

https://twitter.com/setcemg

https://twitter.com/fetcemg

LinkedIn: Tudo sobre empreendedo-
rismo, qualificação e gestão.

https://www.linkedin.com/in/setcemg/

https://www.linkedin.com/in/fetcemg/
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ASSOCIADA

SAÚDE E SEGURANÇA PARA
SEGUIR TRABALHANDO

Com a pandemia do novo coronavírus, empresas têm que se reinventar para seguir operando com segurança para 
trabalhadores; Transportadora Andrade dá bom exemplo para o setor.

O avanço da pandemia do novo corona-
vírus (Covid-19) e as diversas medidas 
restritivas impostas pelas autoridades 
causou um movimento nunca visto no 
país. De uma hora para outra, empresas 
de todos os portes e segmentos e tra-
balhadores se viram obrigados a mudar 
radicalmente seus modelos de negócios, 
comportamento e entrega de resultados. 
Negócios e tarefas antes distantes de 
um modelo exclusivamente digital pas-
saram por um processo de digitalização 
à fórceps, como alternativa para não fi-
carem parados. 

Nas empresas de transporte, fundamen-
tais para que o país não sofra com o de-
sabastecimento durante essa crise, esse 
processo é um pouco mais complexo. A 
movimentação é necessária e a cons-
cientização e cuidado com os trabalha-
dores se tornou palavra de ordem.

Campanhas educativas internas e exter-
nas, ações de solidariedade com os mo-
toristas que continuam pelas estradas e 
atenção à saúde são algumas das ações 
feitas feitas pelas empresas associadas 
ao Setcemg. 

Pesquisa realizada durante as três pri-
meiras semanas após o anúncio da pan-
demia detectou que 100% das empresas 
desenvolveram ações educativas de 
orientação sobre saúde e higiene aos 
seus funcionários. 89,5% foram além e 
desenvolveram ações de distribuição de  
álcool em gel e kits de higiene, afastaram 
funcionários pertencentes ao grupo de 

risco, implantaram trabalho remoto para 
trabalhadores da área administrativa, en-
tre outras ações.

BOM EXEMPLO
A Transportadora Andrade é uma das em-
presas que se destacam nesse rol. Antes 
mesmo do anúncio da pandemia no dia 
11 de março, a empresa já vinha orien-
tando seus colaboradores. “No início de 
março, vimos com preocupação a situa-
ção pela Europa, Ásia e América do Norte 
e começamos com orientações básicas 
de saúde e higiene no nosso Instagram, 
nos murais internos de Gestão à Vista e 
também na plataforma interna de Diálogo 
Diário de Segurança (DDS Digital)”, conta o 
diretor financeiro, Antônio Lodi.

Com a chegada do coronavírus no país, 
a empresa intensificou suas ações e 
passou a distribuir kits de álcool 70% e 
pano para os motoristas limparem suas 
cabines; desenvolveu cartilhas e folders 
com orientações de saúde para distribuir 
para funcionários, parceiros e clientes; 
implantou trabalho remoto; entre outras 

medidas. “Ficamos com 10% dos nossos 
funcionários trabalhando in loco. Mais de 
70% dos funcionários continuam desem-
penhando suas ações de casa e para o 
restante demos férias coletivas ou folgas 
devidas por horas extras”, destaca.

Para Lodi, as primeiras semanas foram 
impactantes, com com queda de trans-
porte na ordem de 20% a 30%. “Poderia 
ter sido pior se nossos clientes não ti-
vessem nos ajudado, absorvendo impac-
tos”, conta. Ele aponta as medidas de 
apoio oferecida pelo governo como uma 
boa alternativa para que as empresas 
ganhem um fôlego a mais, tenha, um 
alívio no fluxo de caixa e não precisem 
demitir. “Na Andrade, estamos usando 
de todos os benefícios oferecidos, mas 
agora é o momento de olhar para a saú-
de da população e dos nossos trabalha-
dores. Muitos estão ansiosos, querendo 
voltar logo à rotina”, afirma. “A crise nos 
pegou de surpresa, demandou mudanças 
bruscas nas empresas, mas logo passa-
rá e voltaremos ainda mais fortalecidos”, 
finaliza. 

Transportadora Andrade realiza campanha de conscientização entre colaboradores, clientes e 
fornecedores. Na foto, nota fiscal com material educativo anexo.

Kits de flanela e álcool 70% distribuídos para 
os motoristas.
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O Brasil passa por um momento 
sem precedentes. A declaração 
da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) de pandemia do novo corona-
vírus e o enfrentamento do aumen-
to no número de casos de Covid-19 
gerou impactos econômicos e so-
ciais incalculáveis.

O setor de transporte rodoviário de 
cargas responde por cerca de 65% 
de tudo o que circula no país e tem 
influência direta no abastecimento 
de cidades. No dia 20 de março, o 
governo federal publicou o Decreto 
nº 10.282, que definiu os serviços 
públicos e as atividades essenciais 
em face das medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde, 
entre elas o transporte de cargas. 

Assim, lideranças e entidades re-
presentativas do setor iniciaram 
uma mobilização junto aos gover-
nos federal e estaduais, incluindo 
os Ministérios da Infraestrutura, da 
Economia e da Saúde, numa interlo-
cução direta e apoio incondicional 
para as empresas. Enquanto isso, 
as empresas seguem em uma corri-
da contra o tempo para se adaptar 
à nova realidade.

FLEXIBILIZAÇÕES E AÇÕES 
EM BRASÍLIA (DF)

Com movimentação de todo o setor 
produtivo, diversos órgãos anuncia-
ram a flexibilização de prazos para 
cumprimento de obrigações con-
tratuais, regulatórias, ambientais e 

fiscais, e elaboraram novas normas 
e regras, entre muitas outras me-
didas que demandam atenção das 
empresas para elas não terem pro-
blemas em suas operações.

Outras demandas emergenciais do 
setor têm sido levantadas por en-
tidades como NTC&Logística e Con-
federação Nacional do Transporte 
(CNT), que têm levado o anseio de 
todos os transportadores às au-
toridades. “São medidas extrema-
mente relevantes, mas somente no 
andamento da crise saberemos se 
realmente vão ajudar, e até quando. 
Não temos previsibilidade e não sa-
bemos até quando vaidurar essa si-
tuação”, afirma o presidente do Se-
tcemg, Gladstone  Lobato. “Outras 
medidas que o governo tomar po-
derão trazer complicações severas 
no futuro, como a emissão de moe-
da, que poderá causar inflação, por 
exemplo. O que o setor mais preci-
sa é de segurança jurídica nessas 

medidas. As definições do governo 
têm que ser claras”, destaca.

MESMO COM EMPENHO, 
EMPRESAS REGISTRAM 
QUEDA

Pesquisa nacional realizada pelo 
Departamento de Custos Operacio-
nais (Decope) da NTC&Logística, que 
contou com o apoio da Fetcemg e 
Setcemg em Minas Gerais, detectou 
que as medidas restritivas para a 
população brasileira fizeram com 
que muitas empresas diminuís-
sem ou até mesmo parassem suas 
atividades. O Impacto da Covid-19 
no transporte rodoviário de cargas 
chegou a uma queda de 45,17% após 
5 semanas de acompanhamento do 
volume de cargas movimentadas 
no país.

Reconhecida como atividade essencial desde o anúncio da pandemia, no início de março, setor de 
transporte de cargas segue em movimento pelo Brasil, apesar dos inúmeros desafios.

SEMPRE EM MOVIMENTO

Desde a declaração de situação de emergência, CNT e SEST SENAT iniciaram um grande 
movimento de apoio aos transportadores: trabalho institucional e também nas estradas.
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Desde o fim de março, o SEST SENAT realiza uma mobili-
zação nacional de apoio aos transportadores, oferecendo, 
além de produtos de higiene e de alimentação, informa-
ção de utilidade pública e álcool 70% para higienização 
das mãos e dos veículos. Nas duas primeiras semanas 
de ação, mais de 200 mil motoristas foram atendidos em 
mais de 300 pontos de rodovias em todo o país. Em Minas 
Gerais, a ação conta com o apoio da Fetcemg e sindicatos 
filiados, e também das equipes do Despoluir.

“Os motoristas profissionais são fundamentais para ga-
rantir o abastecimento de produtos e a continuidade de 
serviços essenciais no país, principalmente em um mo-
mento de crise como este. O SEST SENAT tem uma res-
ponsabilidade social e não poderia, mesmo diante das difi-
culdades impostas, deixar de apoiar esses trabalhadores”, 
explica o presidente da CNT e dos Conselhos Nacionais do 
SEST e do SENAT, Vander Costa.

A pedido da CNT e do SEST SENAT, feito diretamen-
te aos ministérios da Saúde e da Infraestrutura, 
diversas categorias de motoristas foram incluídas 
como grupo prioritário na campanha nacional de va-
cinação contra a gripe promovida pelo Ministério da 
Saúde.  “O objetivo é fortalecer a imunidade desses 
profissionais e, assim, reduzir a pressão sobre o sis-
tema público de saúde”, afirma Vander Costa.

A mobilização do SEST SENAT segue até a situação 
do país se normalizar, com mudanças na dinâmica 
da ação. “Não deixaremos os trabalhadores do nos-
so setor sem atendimento. Nossa missão é trans-
formar a realidade desses profissionais e estamos 
trabalhando para isso”, finaliza Vander.

Para cargas fracionadas, a queda chegou a 
47,58%. Já para cargas lotação ou fechadas, 
a pesquisa demonstra diminuição de 43,34%, 
revelando a desaceleração do comércio geral, 
indústria automobilística e combustíveis por 
exemplo. O percentual de empresas que ti-
veram queda no faturamento chegou a 89%.

Os estados que apresentaram maior queda 
na variação até o dia 22 de abril  foram Ma-
ranhão (75%), seguido do Mato Grosso (52,8%) 
e Mato Grosso do Sul (51,2%). Minas Gerais 
registrou queda de 46,6%.

Para o presidente da NTC&Logística, Fran-
cisco Pelucio, “essa é uma situação que 
preocupa, principalmente porque a cada se-
mana estamos vendo esse número aumen-
tar”. Acompanhe nos sites do Setcemg e da 
Fetcemg a evolução semanal da pesquisa da 
NTC.

DESAFIOS NA 
ESTRADA

VACINAÇÃO

O presidente da CNT, Vander Costa, está em articulação 
constante com as autoridades para garantir assistência 
aos profissionais do transporte e segurança jurídica para as 
empresas.
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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

SETSUL: NOVA 
DIRETORIA
ELEITA

SETTRIM:
SUSPENSÃO DE
EVENTOS
Em decorrência da pandemia do coronavírus, o Sin-

dicato das Empresas de Transporte de Cargas do 

Triângulo Mineiro (Settrim), adiou eventos, capacita-

ções e reuniões coletivas. A intenção do Settrim é 

contribuir com as exigências do Ministério da Saúde, 

evitando a aglomeração de pessoas em locais fecha-

dos. Em breve, o Settrim divulgará as novas datas 

dos eventos.

NOVO PRESIDENTE

Novidade na diretoria do Settrim: com o pedido de 

licença do presidente Abud Cecílio Domingos, o novo 

presidente passa a ser Cleiton César da Silva.

No início de abril, tomou posse a nova diretoria do 

Sindicato das Empresas de Transportes de Carga do 

Sul de Minas Gerais (Setsul), para o mandato 2020-

2023. A posse marcou o início de mais uma jornada 

de trabalho e luta em defesa dos interesses das em-

presas de transporte rodoviário de cargas do Sul de 

Minas Gerais.

Eleita com 100% dos votos, a direção do Sindicato 

foi renovada em alguns cargos, buscando mesclar 

experiência e novas ideias.

Presidente reeleito, Néliton Antônio Bastos pediu 

empenho, união e participação de todos para o en-

frentamento dos desafios e a valorização do setor. 
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GIRO POR MINAS

SETCJF:
REUNIÃO DA
NOVA DIRETORIA

SINDINOR:
DESPOLUIR NO 
NORTE DE MINAS
Minas Gerais conta com mais uma unidade operacio-

nal do programa Despoluir, que funcionará na região 

Norte, base do Sindicato das Empresas de Transpor-

tes de Cargas do Norte de Minas (Sindinor).

Agora, todas as regiões do estado possuem uma 

unidade móvel do Despoluir. “Pretendemos ampliar 

os atendimentos na região alcançando um número 

maior de empresas assistidas pelo Programa Des-

poluir. A nova unidade atenderá até mesmo cidades 

de outras bases que se encontram mais próximas 

da região Norte, por questões de logística”, conta 

a coordenadora do programa em Minas Gerais, Ana 

Isabella da Mata. 

Em março, foi realizada a primeira reunião da direto-

ria 2020-2023 do Sindicato das Empresas de Trans-

porte de Cargas de Juiz de Fora, que representa tam-

bém a Zona da Mata.

O Código Identificador da Operação de Transporte 

(CIOT), que tem trazido incertezas jurídicas e dúvidas 

para os transportadores, e a participação dos em-

presários da região no programa “Minas Livre para 

Crescer”, foram alguns dos temas debatidos. 

“O SETCJF está sempre em busca do fortalecimento 

das empresas, procurando reformulações, criando 

novos produtos e mantendo um atendimento de ex-

celência”, conta o gerente, Osvaldo Filho.
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DESPOLUIR 

MAIS TECNOLOGIA PARA A
AVALIAÇÃO VEICULAR AMBIENTAL
Desde o início do ano, o Programa Despo-

luir conta com inovações tecnológicas para 

a ação “Avaliação Veicular Ambiental”, cujo 

objetivo é promover a eficiência energética 

e a melhoria da qualidade do ar por meio 

da regularização ambiental dos veículos a 

diesel.

As equipes contam com novos opacíme-

tros, tacômetros, acessórios e um novo 

software de aferição veicular, o Sistema 

de Inspeção Ambiental do Despoluir (SIAD), 

mais modernos, robustos e seguros.

Outra novidade adotada pelo Programa é a 

utilização de sistemas de posicionamento 

global (GPS) nas unidades móveis de aten-

dimento. Por meio de um aplicativo, essa 

ferramenta viabiliza melhor planejamento 

de atendimento e otimização de rotas, re-

duzindo custos e levando maior eficiência 

nos atendimentos, segurança para os téc-

nicos e transparência de informação para 

órgãos de controle.  

CAPACITAÇÃOE
No fim de janeiro, coordenadores e técn-

cos do Despoluir de todas as federações 

da região Sudeste participaram de uma ca-

pacitação para a operação dos novos equi-

pamentos e procedimentos. “Além da pos-

sibilidade de conhecer todos os envolvidos 

no trabalho ambiental desenvolvido pelo 

Despoluir, a capacitação é um importante 

momento de alinhamento dos procedimen-

tos, afirmou a coordenadora do Despoluir 

para o transporte rodoviário de cargas em 

Minas Gerais, Ana Isabella da Mata.

Programa investe constantemente em novos equipamentos e sistemas.
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SEST SENAT

seu veículo
voltando
a rodar em 
tempo recorde

seu veículo
agendamento de serviços scania

AGENDAMENTO 
DE SERVIÇOS
SCANIA

Vantagens:
• Prioridade no atendimento
• Reserva do box de serviços
• Reserva de peças no estoque
• Programação de técnicos 
   mecânicos
• Otimização de tempo e agilidade

Agendamento@wlmitaipu.com.br

(31) 9 9811-9024

(31) 3399-1084

(31) 3399-1070

CORTE DE RECURSOS
DO SEST SENAT
Nas recomendações de isolamento social no fim de março, 
o governo federal publicou a medida provisória nº 932, que 
reduziu em 50% as contribuições pagas ao Sistema S, entre 
elas o SEST SENAT, por três meses devido à pandemia do 
novo coronavírus. Tal medida gera impactos negativos nos 
serviços realizados, que podem ir desde o cancelamento de 
ações de saúde e treinamentos, inclusive aos caminhoneiros, 
até a demissão de empregados.

Em nota oficial, o presidente da CNT e dos Conselhos Nacio-
nais do SEST e do SENAT, Vander Costa, afirmou que “cortar 
recursos do SEST SENAT significa fechar os olhos para a re-
alidade de milhões de brasileiros, trabalhadores de um setor 
essencial para o país: o transporte. Isso deixará desampa-
rados caminhoneiros e outros motoristas profissionais no 
exercício do seu trabalho em um dos momentos mais ne-
cessários como este que o mundo vive. E mais: suas famílias 
também estarão desassistidas”.

A nota destaca que o SEST SENAT tem atuado em estreita 
colaboração com o governo federal, no entanto, com a MP, 
uma parcela significativa do trabalho está ameaçada, como 
o cancelamento do projeto Qualificação Profissional para Co-
brador no Transporte Coletivo; a não execução de projetos 

que têm por finalidade melhorar as condições dos pontos 
de parada dos caminhoneiros às margens das rodovias; e a 
gratuidade dos serviços oferecidos para os dependentes dos 
trabalhadores.

Vander Costa encerra a nota dizendo que “reduzir a capaci-
dade de ação do SEST SENAT – estrutura que dá suporte à 
atividade e que garante que seja realizada com segurança, 
qualidade e eficiência – é, no mínimo, contraditório”. Confira 
a íntegra nos sites do Setcemg e da Fetcemg.
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ANTT ANUNCIA RNTRC
100% DIGITAL
A Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT) informou em seu site, no início 
de abril, que após o período de flexibiliza-
ção das regras de cadastro do Registro 
Nacional de Transportadores Rodoviários 
de Cargas (RNTRC), a Agência irá dispo-
nibilizar o cadastro integralmente pela 
internet. O objetivo da medida é desbu-
rocratizar e simplificar o cadastro, bem 
como aprimorar a eficiência no transporte 
de cargas do país.

Tão logo informou a novidade, a agência 
iniciou a fase piloto do RNTRC 100% Digital. 
Nessa etapa, serão testados os processos 
de autenticação do usuário, integração do 
RNTRC 100% Digital com as bases de dados 
da Receita Federal e Departamento Nacio-
nal de Trânsito (Denatran), bem como as 
demais funcionalidades do sistema.

Com o RNTRC 100% Digital, os transporta-
dores de carga poderão se cadastrar, reca-
dastrar e fazer a gestão de sua frota sem 
precisar de atendimento presencial. Todas 
as informações serão verificadas por meio 

de integração e segurança da base de da-
dos.
A Fetcemg, que é a gestora do RNTRC em 
Minas Gerais e tem seus sindicatos filiados 
como postos credenciados pela Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 

para a realização do cadastro e recadas-
tramento do RNTRC no estado, está em 
contato permanente com a ANTT. Fique 
atento às atualizações do site e redes so-
ciais da entidade para saber mais informa-
ções sobre o RNTRC 100% Digital.

Escritório Central

Avenida Pacaembu, 1.088

Pacaembu - São Paulo/SP

+55 11 3526-3526

Filial Belo Horizonte

Avenida Uruguai, 620 - 5º Andar

Sion - Belo Horizonte/MG

+55 31 2520-2051

A nova Lei de Minas estabelece obrigações importantes para o transporte de carga com produtos 
perigosos:

A Ambipar Response é líder no Brasil e no mundo em prevenção e atendimento à emergências com 
produtos perigosos. Temos o maior número de bases de atendimento em todo o estado para oferecer 
serviço totalmente eficiente e rápido.

LEI DE MINASLEI DE MINAS

Escritório comercial em Belo Horizonte 
para dar suporte ao cliente

19 bases próprias que garantem o
padrão de atendimento no estado
de Minas Gerais e região

Treinamentos e simulados

Equipe própria, profissionais CLT, treinados
sob o Standard Internacional NFPA 472

Equipamentos tecnológicos
Certificações: ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001 e ISO 22320Pronto Atendimento 24 horas

Gerenciamento de documentos obrigatórios

0

5

25

75

95
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Fetcemg está em contato permanente com a ANTT para informar as novidades do RNTRC aos 
transportadores mineiros.
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‘SIGA EM FRENTE, CAMINHONEIRO’
E SUPORTE BR
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vem desenvolvendo ações 
especiais para auxiliar os transportadores de cargas no com-
bate à pandemia de coronavírus.

Com um trabalho predominantemente em rodovias federais, 
uma das frentes de atuação é a campanha “Siga em fren-
te, caminhoneiro”, um trabalho em parceria com voluntários 
para fornecer alimentação e material de higiene aos condu-
tores na área externa de 150 postos da PRF. A distribuição 
é feita na hora do almoço para os caminhoneiros que estão 
em viagem e sem aglomeração, pela janela do veículo. A PRF 
também teve o cuidado de mapear os lugares de distribuição 
para que não haja prejuízo aos comerciantes locais.

Confira os pontos de distribuição de alimentação em Minas 
Gerais

DEL03/MG: BR-381 - Km 353; JOÃO MONLEVADE/MG

DEL06/MG: BR-116 - km 419; GOVERNADOR VALADARES/MG

DEL07/MG: BR-116 - Km 768; LEOPOLDINA/MG

DEL09/MG: BR-146 - km 517,5; POÇOS DE CALDAS/MG

DEL10/MG: BR-365 - Km 413; PATOS DE MINAS/MG

DEL11/MG: BR-116 - Km 278; TEÓFILO OTONI/MG

DEL12/MG: BR-251 - Km 513,8; MONTES CLAROS/MG

DEL17/MG: BR-354 - km 744; POUSO ALTO/MG

SUPORTE BR
Outra ação é o site Suporte BR, um mapeamento de pontos 
nas rodovias federais onde existem comércios de alimenta-
ção, venda de mantimentos, hospedagem, borracharias, ofi-
cinas e postos de combustíveis que os motoristas podem 
encontrar abertos neste período de pandemia. O serviço é 
disponibilizado por uma sistema de busca simples no site 
https://portal.prf.gov.br/coronavirus.
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Pequenas Parcelas, Grandes Conquistas

AS RESOLUÇÕES RDC Nº 304 E 360 DA ANVISA 
E O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS
As Resoluções ANVISA nº 304 e 360 
tratam das normas sobre ‘Boas Prá-
ticas de Distribuição, Armazenagem 
e Transporte de Medicamentos’ e es-
tabelecem que todas as partes envol-
vidas deverão se responsabilizar pela 
qualidade e segurança dos medica-
mentos e pela logística reversa, o que 
era, até então, responsabilidade exclu-
siva do produtor.

As empresas de transporte deverão 
garantir a rastreabilidade das car-
gas em cada operação (temperatura 
e umidade, causa raiz de problemas, 
calibração de equipamentos, devolu-
ções, a qualificação dos integrantes 
da cadeia, integridade e destinação 
adequada a produtos falsificados ou 
danificados).

A Resolução não especifica a abran-
gência do conceito de “medicamen-
tos”, que abrange produtos dietéticos, 
nutrimentos, higiene, perfumes, cos-
méticos, corantes, saneantes domis-

sanitários, medicamentos similares, 
genéricos e de referência, e ignora a 
magnitude do setor de transporte de 
medicamentos, as dimensões conti-
nentais abrangidas e os diversos mo-
dais.

Mais de 250 transportadoras operam 
cerca de 27 mil veículos, de diferentes 
estruturas, para realizar a distribuição 
de forma exclusiva ou compartilhada 
com outras cargas compatíveis, e o 
custo médio das adequações é esti-
mado em pouco mais de R$ 6 bilhões.

As novas exigências restringirão o 
mercado a poucos operadores e às re-
giões com volume de transporte capaz 
de remunerar os investimentos, pro-
vocando desabastecimento e elevação 
dos preços nas regiões longínquas e 
carentes.

Assim, urge que sejam promovidos de-
bates e o aperfeiçoamento da norma 
pela sociedade.

MÁRCIO AMÉRICO MATA
Assessor jurídico do Setcemg
e da Fetcemg
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COMISSÃO DE UNIFICAÇÃO DA
REFORMA TRIBUTÁRIA
Em momentos de crise, como a instala-
da pela pandemia da Covid-19, se torna 
clara a necessidade de um estado bem 
estruturado, eficiente e com condições 
de atender às demandas econômicas 
e sociais. Para que esses objetivos 
sejam alcançados, reformas são funda-
mentais. Dentre elas, a tributária, que 
ganhou novo capítulo com a criação da 
Comissão de Unificação da Reforma Tri-
butária.

O colegiado, criado em fevereiro com 25 
deputados e 25 senadores, elabora um 
texto de consenso com base nas duas 
propostas de emenda à Constituição 
(PEC-45 e PEC-110) de reforma tributária 
que tramitam no Congresso, uma em 
cada Casa.

A comissão vem realizando audiências 
com especialistas e debates entre os 
parlamentares almejando aparar as 
arestas e unificar as propostas em 

seus pontos conflitantes. Concluída, a 
proposta que visa unificar PIS, COFINS, 
IPI, ICMS e ISS poderá seguir dois ca-
minhos: iniciar a tramitação do zero, 
como se fosse uma nova PEC ou subs-
tituir uma das propostas já existentes, 
considerando somente os ajustes de-
correntes da comissão. Neste caso, o 
texto “absorve” a tramitação anterior e 
continua do ponto em que a proposta 
parou. 

Notícias mais recentes dão conta de 
que em 5 de maio deverá ser votado 
um plano de trabalho sobre a comis-
são. Não causaria surpresa o adiamen-
to dessa data em virtude da Covid-19, 
todavia, reformas estruturantes se tor-
nam, a cada dia, mais urgentes.

HUDSON GOMES
Assessor jurídico do Setcemg e da 

Fetcemg
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 JURÍDICO

A PANDEMIA E AS OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS 
Com a pandemia da Covid-19, situa-
ção totalmente excepcional e adversa 
pela qual passamos, medidas emer-
genciais vêm sendo nacionalmente 
adotadas para se tentar evitar o alas-
tramento do coronavírus, tais como 
restrição de circulação de pessoas e 
suspensão de atividades de estabe-
lecimentos.

A implementação de tais medidas de 
contenção causará sérios impactos 
na execução e cumprimento de diver-
sos contratos. É verdade que “o con-
trato faz lei entre as partes”, entre-
tanto, tal expressão não é absoluta. 
Tanto é assim que o Código Civil prevê 
exceções à obrigatoriedade de cum-
primento de contratos.

A pandemia em questão vem sendo 
vista como evento de caso fortuito 
ou força maior. Independente do con-
ceito teórico, caracterizada uma ou 
outra situação, o devedor não deve 
responder pelos prejuízos ocasiona-
dos, se expressamente não tiver se 
responsabilizado por eles (caput do 
art. 393 citado).

Deverá ser demonstrada, entretan-
to, a relação de causa e efeito entre 
a situação e o descumprimento da 
obrigação e, para que a parte alegue 
a força maior, é indispensável que 
o obstáculo seja estranho ao poder 
dela e imposto por acontecimento na-
tural ou fato de terceiro que crie uma 
barreira intransponível e inevitável à 
execução da obrigação.

As partes que pretendem suscitar 
ou que se deparam com uma decla-
ração de força maior também devem 
considerar o efeito dessa declaração 
sobre outros contratos ou obrigações 
legais.

Os contratos comerciais podem pre-
ver uma série de possíveis conse-
quências em decorrência dos fatos 
presentes, incluindo a suspensão da 
execução e/ou redução ou aumento 
dos custos para a parte afetada, bem 
como sobre a responsabilidade por 
danos e rescisão.

Para empresas de capital aberto, os 
efeitos do surto de coronavírus po-
dem gerar questões jurídicas relacio-
nadas à divulgação de informações 

relevantes e outras obrigações regu-
latórias aplicáveis a valores mobiliá-
rios, no desempenho das empresas, 
ou orientações financeiras de deter-
minada empresa.

No curto prazo, é importante conside-
rar que muitos contratos exigem que 
a parte interessada em alegar força 
maior como base para a suspensão 
da execução contratual notifique sua 
contraparte. A não notificação, em 

alguns casos, pode resultar em ale-
gações de que renunciou à defesa de 
força maior, ou outras consequências 
adversas. Contratos de fornecimento 
de bens e serviços, contratos de se-
guro, contratos de locação, dentre ou-
tros, devem ser revisados sobretudo 
em caso de eventual necessidade de 
descumprimento ou de acionamento 
da parte contrária.

Alguns contratos estabelecem ainda 
que a continuação de um evento de 
força maior, por um determinado pe-
ríodo de tempo, pode dar causa ao di-
reito de rescisão. Em outros cenários, 
a força maior pode dar causa apenas 
à suspensão do dever de cumprir a 
prestação exigida.

De forma geral, na hipótese de ser 
verificada, por motivos imprevisíveis, 
desproporção manifesta entre a pres-
tação devida quando da contratação 
e aquela do momento da execução, 
poderá ser solicitada, pela parte, ao 
Juiz, a revisão do contrato, por aplica-
ção da teoria da imprevisão, prevista 
no artigo 317 do Código Civil.

Nos contratos de execução continua-
da ou diferida (por exemplo, contratos 
de locação), considerando a pandemia 
atual, quando o desequilíbrio for tal 
que torne o contrato excessivamente 
oneroso para uma das partes e van-
tajoso para a outra, aquele que se vir 
prejudicado pode pleitear a resolução 

do contrato, com base na Teoria da 
Onerosidade Excessiva (art. 478 do 
Código Civil). Vale dizer que a resolu-
ção do instrumento poderá ser evita-
da se a outra parte aceitar modificar 
as condições do contrato.

Recomendamos que sejam revistos 
os contratos cuja execução se encon-
tre ameaçada e, antes da alegação 
de qualquer um dos institutos acima 
tratados, seja tentada, em todo caso, 
uma negociação entre as partes, no 
intuito de se adotar estratégias que 
possam trazer benefícios a todos os 
envolvidos, evitando, assim maiores 
prejuízos. Para tanto, recomenda-se:

• Identificar as principais disposições 
contratuais que podem ser afetadas 
pelos eventos recentes, bem como os 
requisitos contratuais (acaso existen-
tes) de aviso e notificação que são ou 
podem ser exigíveis e urgentes;

• Considerar se existem meios al-
ternativos para cumprir ou exigir as 
obrigações contratuais ou medidas 
proativas que possam ser tomadas, 
para redução de prejuízos;

• Analisar as possíveis consequências 
de uma violação e/ou inadimplemento 
dos contratos;

• Gerenciar as comunicações com as 
partes contratantes ou contratadas, 
levando em consideração as relações 
impactadas;

• Compreender as ações e restrições 
regulatórias locais, incluindo a revi-
são das regulamentações existentes 
e o monitoramento de novas regula-
mentações em tempo real para deter-
minar se eles exigem que a empresa 
tome medidas ou decisões que pos-
sam afetar os compromissos contra-
tuais.

Núcleo Cível do escritório Paulo   
Teodoro Advogados Associados

Os contratos comerciais 
podem prever uma série    

de possíveis consequências 
em decorrência dos              

fatos presentes

Recomendamos que      
sejam revistos os contratos 
cuja execução se encontre 

ameaçada e que seja 
tentada uma negociação 

entre as partes
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SUSTENTABILIDADE EM FOCO

ESTAMOS, DE FATO, ENFRENTANDO
A COVID-19?
O primeiro trimestre foi marcado 
por avassaladoras notícias sobre 
o coronavírus e a expansão da Co-
vid-19 no Brasil e no mundo. De re-
pente, o inimigo “invisível” alterou 
a economia, colocou em risco nos-
sa saúde e impactou de uma forma 
não imaginada até mesmo nossas 
relações familiares.
Logo, vivemos um momento de 
total incerteza e nossa tarefa 
de aconselhar e acompanhar os 
transportadores de cargas rumo 
ao atendimento às normas e às 
melhores práticas de gestão am-
biental tem sido ainda mais desa-
fiadora.
A primeira onda de enfretamento 
da crise passa por entender quais 
obrigações legais foram suspen-
sas, a exemplo da apresentação 
do Relatório Anual de Atividades 
do ano de 2019, cujo prazo final foi 
adiado para o dia de 29 de junho de 
2020, por força da Instrução Nor-
mativa IBAMA nº 12/20. 
No âmbito estadual, SEMAD/IEF/
IGAM, em atendimento ao Decreto 
nº 47.890/20, suspenderam prazos 
administrativos referentes aos 
atos processuais praticados no 
licenciamento ambiental, autoriza-
ção de intervenção ambiental e ou-
torga de direito de uso de recursos 
hídricos, tais como: (1) pendências 
documentais para formalização no 
Sistema de Licenciamento Ambien-
tal (SLA); (2) apresentação de infor-
mações complementares; (3) cum-
primento de condicionantes; (4) 
contagem de prazos para a forma-
lização de processo de renovação 
de licença de instalação ou opera-
ção; contagem de todos os prazos 
para cumprimento de obrigações; e 
(5) prazos estabelecidos nos Ter-
mos de Ajustamento de Condutas 
(TAC) que foram celebrados pelos 
órgãos do Sisema.
Porém, certas obrigações e siste-
mas seguem em pleno funciona-
mento, com destaque para todas 
as obrigações relativas ao atendi-
mento e à comunicação da emer-
gência ambiental; à alimentação do 
Sistema Estadual de Manifesto de 
Transporte de Resíduos (MTR); e ao 
pagamento da Taxa de Controle e 

Fiscalização Ambiental (TCFA).
Por mais óbvio que possa ser 
para alguns, é importante lembrar 
que a suspensão de certos pra-
zos adotada na primeira onda de 
ações de enfretamento da crise 
não equivale a uma liberação para 
empreendimentos e transportado-
res operarem à revelia das normas 
ambientais, abrindo mão dos con-
troles necessários à boa gestão 
ambiental e à prevenção do dano 
ambiental. Tal conduta, nem mes-
mo uma situação como o estado 
de emergência – fruto da Covid-19 
– poderia autorizar.
Porém, esgotadas ou melhor en-
tendidas, a primeira onda de 
ações, impõe-se pensar em como 
aumentar o grau de antifragilidade 
“empresário-ambiental” de nossas 
empresas. Na segunda onda de 
ações – e aqui não há nenhum es-
paço para receitas pré-fabricadas 
– estarão as ações voltadas para a 
sustentabilidade e reavaliação dos 
modelos de negócios. 
O enfrentamento de uma crise 
como essa obriga-nos a refletir 

sobre a adoção do teletrabalho e 
do home office, otimização e digi-
talização dos processos empresa-
riais para além de simples rotinas 
administrativas, reorganização 
dos modelos de deslocamento de 
pessoas, redefinição dos espaços 
de convívio nos escritórios e até 
mesmo sobre nossas relações fa-
miliares.
É certo: deveremos nos preparar 
para adotar ações que compõem a 
segunda onda. Serão exigidas ha-
bilidades que vão além da tão ba-
tida resiliência. Sairão mais fortes 
todos aqueles que aprenderem a 
se beneficiar do caos que nos foi 
imposto.
Shakespeare produziu peças como 
Rei Lear e Hamlet durante períodos 
de isolamento social adotado para 
enfrentamento da Peste Negra. E 
nós? Por quais legados queremos 
ser lembrados?

WALTER CERQUEIRA
Assessor juridicoambiental

do Setcemg e da Fetcemg
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APOIADORES

ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS DO SETCEMG
No primeiro evento do ano, a 
economista Rita Mundim falou sobre 
a história econômica do país e seus 
altos e baixos.

No fim de fevereiro, com expectati-
vas ainda otimistas pré-pandemia, a 
economista e comentarista da Rádio 
Itatiaia Rita Mundim abriu a primeira 
edição de 2020 do Encontro de Em-
presários do Setcemg, parte do proje-
to “Apoiadores do Setcemg”, no audi-
tório do sindicato. Ela falou para uma 
plateia atenta de transportadores e 
representantes da cadeia produtiva 
do transporte sobre o Brasil que tra-
balha, controla suas contas e busca o 
crescimento virtuoso.

Com a presença do presidente da 
Confederação Nacional do Transpor-
te (CNT), Vander Costa, o encontro foi 
aberto pelo presidente do Setcemg, 
Gladstone Lobato, que destacou a im-
portância do projeto para o fortaleci-
mento da entidade e das empresas.

Rita fez um relato detalhado da his-
tória econômica do país, seus desdo-
bramentos e dificuldades, iniciando 
na década de 1980 com o Plano Cru-
zado de Sarney, passando pelo Plano 
Collor (quando teve bloqueio da pou-
pança), o Plano Real, criado por Ita-
mar Franco, e a política de juros altos 
e dólar baixo, entre outros aspectos, 
alguns trazendo certa estabilidade e 
outros endividamento e dificuldades 
econômicas. Na ocasião, o coronaví-
rus já se espalhava pela Ásia e Euro-
pa e o setor de exportações brasileiro 
já sentia seus reflexos.

Em uma análise sobre o cenário eco-
nômico e as expectativas para um 
futuro próximo, e partindo da consta-
tação que o mundo vive uma quebra 
de paradigmas, sendo o maior deles o 
“preço do dinheiro”, que perdeu valor, 
Rita afirmou que: “Acabou o Brasil da 
agiotagem, o Brasil da farra”, referin-
do-se aos governos anteriores. Em 
seu argumento, o Brasil tem todas 

as condições para trilhar o caminho 
do desenvolvimento sustentável e o 
setor de transporte será vital neste 
cenário.

DINHEIRO NÃO PRODUZ 
RIQUEZAE

Segundo a economista, “dinheiro 
não produz riqueza”, acrescentando 
que com isso cresce a importância 
das pessoas, do conhecimento e das 
ideias que criam projetos que são 
transformados em trabalho produtivo.

Para ela, a política econômica ado-
tada até então pelo país, enxugando 
gastos e controlando os juros, favore-
ce um ambiente de prosperação dos 
negócios no país. Ela citou a reforma 
da previdência e as mudanças na le-
gislação trabalhista como medidas 
acertadas para dar segurança para 
os investidores e empresários.

Questionada sobre como o país volta-
rá a crescer, Rita citou as teorias do 
“economista do conhecimento”, Alvin 
Toffler, autor de uma das frases mais 
repetidas no ramo das inovações: “a 
mudança não é simplesmente neces-

sária para a vida – ela é a vida”. Ela 
alertou para a necessidade de os em-
presários buscarem a qualidade com 
a padronização dos processos pro-
dutivos, com o propósito de adquirir 
produção em escala para atender aos 
padrões globais.

“A tendência é da interdependência e 
da cooperação. Precisamos amadu-
recer como indivíduos, “aprender a 
aprender” e cooperar. Todos juntos e 
misturados”, finalizou.

FIQUE LIGADO NO SITE E NAS REDES SOCIAIS DO SETCEMG PARA SABER SOBRE O PRÓXIMO 
ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS.

O presidente do Setcemg, Gladstone Lobato; o presidente da CNT, Vander Costa; a economista 
Rita Mundim; e o vice-presidente do Setcemg, Warlon Nogueira Lima, no Encontro de Empresários.

O presidente da CNT, Vander Costa, comentou 
a atual situação econômica para o público 
presente.


