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EDITORIAL

Expediente

VALIDADE DO CERTIFICADO MOPP

Com a paralisação de diversos serviços devido 
à pandemia, motoristas cuja licença Mopp (Mo-
vimentação e Operação de Produtos Perigosos) 
venceria nesse período relataram preocupação 
sobre a legalidade do exercício profissional.

Atenta à situação, a Fetcemg encaminhou ofício 

à NTC&Logística que, em conjunto com a Associa-
ção Brasileira de Transporte e Logística de Produ-
tos Perigosos (ABTLP), enviou ofício ao Ministério 
de Infraestrutura – Denatran, cuja resposta, por 
meio da Nota Técnica nº 483/2020, confirma o 
entendimento sobre a validade de cursos vincu-
lados à Carteira Nacional de Habilitação, estando 
ela válida.

ACONTECE

UNIÃO PARA VENCER
A CRISE
O ano começou bem para o Brasil. A classe empresarial acredi-
tava que, enfim, teríamos pela frente um ciclo virtuoso de cres-
cimento da economia, com um programa de investimentos em 
infraestrutura, juros reduzidos e reformas estruturantes saindo 
do papel. Porém, tudo isso esvaiu-se de repente: uma paralisação 
geral, com as pessoas recolhidas em casa para se protegerem de 
um inimigo desconhecido e invisível: o coronavírus.

Empresas de todos os portes e segmentos e trabalhadores se 
viram obrigados a buscar, da noite para o dia, uma mudança ra-
dical nos seus modelos de negócios, comportamentos e entrega 
de resultados. Um “novo normal” surgiu e agora temos que nos 
adaptar.

Na Fetcemg e no Setcemg, o trabalho não parou. Desde o início 
da pandemia, além da saúde das pessoas, a sobrevivência das 
empresas e preservação de empregos tornaram-se agenda prio-
ritária. 

Nesta edição, você vê um pouco do que as entidades têm fei-
to nos últimos meses: avançamos na comunicação on-line, por 
meio das lives e dos cursos de capacitação; seguimos com nosso 
trabalho de assessoria às empresas, com os atendimentos per-
manentes das assessorias técnicas; e intensificamos nosso rela-
cionamento com as autoridades de todos os níveis de governo na 
defesa do setor e na busca por soluções. Um exemplo destacado 
nessa edição são as linhas de crédito do BDMG liberadas para o 
setor de transporte durante a pandemia.

Além disso, você vê o resultado das últimas eleições do Setcemg, 
que continuará com a chapa liderada por Gladstone Lobato pelo 
próximo triênio; o excelente trabalho da COMJOVEM BH e Região, 
que acaba de lançar uma campanha institucional de valorização 

do setor, algo extremamente importante neste momento; notí-
cias sobre as convenções coletivas já firmadas pelo Setcemg; as 
ações mais recentes dos sindicatos do interior; o trabalho da CNT 
e do Sest Senat nos últimos meses e muito mais.

Espero que o Brasil saia logo dessa difícil situação e volte para 
aquele cenário do início, com nossas empresas transportando, 
gerando riquezas e empregos. E podem contar com as entidades 
representativas do transporte para tudo. A união nesse momento 
é crucial para os nossos negócios e a sua participação faz dife-
rença.

SÉRGIO PEDROSA
Presidente da Fetcemg 
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COMUNICAÇÃO

SETCEMG REIVENTA
SEUS SERVIÇOS

Em abril, foram debatidos os temas 
“Medida Provisória 936/2020”, “Nor-
mas tributárias em tempos de pan-
demia”, “Obrigações ambientais em 
tempos de Covid-19” e “Cuidados 
com a saúde integral e com a se-
gurança no trabalho em tempos de 
pandemia”, esse último com as par-
ticipações da coach Rita Costa; da su-
pervisora do Conselho Regional do SEST 
SENAT em Minas Gerais, Dora Machado; 
e da psicóloga e coordenadora do RH da 
Lenarge, Pollyanna Vieira. 
Em maio, os destaques foram “O uso 
de tecnologia no combate ao roubo 
de carga” (veja na pág. 4) e “O ama-
nhã que já se faz presente no trans-
porte rodoviário de cargas”, com o 
secretário de Estado de Infraestrutura 
e Mobilidade, Marco Aurélio Barcelos; e 
o secretário de Estado Adjunto de De-
senvolvimento Econômico, Fernando 

Passalio. Teve ainda a apresentação 
do tema “O impacto da Covid-19 nos 
contratos”.
Em junho, os destaques foram os temas 
“Emergência Ambiental em tempos 
de coronavírus”, com o gestor am-
biental José Alves Pires e os analistas 
ambientais Ronildo da Silva Valente e 
Newton Pascal Tito de Oliveira, do Nú-
cleo de Emergência Ambiental da Fun-
dação Estadual do Meio Ambiente; e 
“Situação das concessões em Minas 
Gerais e o reequilíbrio dos contra-
tos sem aumento nos preços dos 
pedágios”, com o superintendente de 
Exploração de Infraestrutura Rodoviária 
da Agência Nacional de Transportes Ter-
restres (ANTT), Marcelo Alcides dos San-
tos; o diretor do Setcemg e da Fetcemg, 
Adalcir Lopes; e o assessor jurídico da 
NTC&Logística, Marcos Aurélio.

LIVES DO SETCEMG:
RELACIONAMENTO 
ON-LINE

Além de exercer a representatividade do setor em 
fóruns de discussões e de definição de políticas pú-
blicas, o Setcemg continuou oferecendo assistência 
jurídica e técnica, informações atualizadas por meio 
de suas redes sociais, site, circulares, boletins e, mais 
recentemente, pelas lives. Na área de profissionaliza-
ção e capacitação, o sindicato também não parou.
“Estamos a todo momento nos reinventando para 
atender às necessidades dos transportadores. Agora, 
iniciamos os treinamentos on-line e acredito que eles 
vieram para ficar”, destaca o gerente do Setcemg, Re-
nato Marques.

NOVA MODALIDADE: CAPACITAÇÕES ON-LINE

De fato, já fazia parte do planejamento do Setcemg criar 
uma plataforma de cursos EAD que somaria às capacita-
ções presenciais. A pandemia agilizou todo o processo e a 
entidade já começou a oferecer os cursos on-line.
Vários treinamentos já estão disponibilizados nessa nova 
modalidade nas áreas jurídica trabalhista e tributária, re-
cursos humanos e outros. “Vislumbramos novas possibili-
dades com os cursos on-line, seja abrindo o nosso leque 
de palestrantes, seja ampliando a participação. Tínhamos 

uma demanda contida pelo interior do estado que poderá 
ser atendida e poderemos buscar palestrantes e especia-
listas em qualquer lugar do mundo, pois ganharemos tem-
po e não teremos o custo com deslocamento”, avalia Lívia 
Braga, analista de RH e Treinamentos do Setcemg. “São no-
vas portas que se abrem e é preciso aproveitar”, completa.
O Setcemg está atento às novidades para o futuro e traba-
lhando na adequação de outros treinamentos para o digi-
tal. Conheça as capacitações programadas pelo Sindicato 
e inscreva-se no site setcemg.org.br/cursos-capacitacao. 

TODAS AS LIVES ESTÃO DISPONÍVEIS NO CANAL DO SETCEMG
NO YOUTUBE. SE VOCÊ PERDEU, ASSISTA ON-LINE!

Agora, é possível participar das capacitações do Setcemg de qualquer 
lugar. Basta ter um computador com acesso à internet.

O consultor do Setcemg, Luciano Medrado 
conversou com o  secretário de Estado de 
Infraestrutura e Mobilidade, Marco Aurélio 
Barcelos, e com o secretário de Estado 
Adjunto de Desenvolvimento Econômico, 
Fernando Passalio.
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SEGURANÇA LOGÍSTICA

TECNOLOGIA E UNIÃO 
NO COMBATE AO 
ROUBO DE CARGAS

O Setcemg, em parceria com a Fetcemg, realizou em maio a live “O uso 
da tecnologia no combate ao roubo de cargas”. A ação contou com a 
participação do assessor de Segurança Patrimonial da Federação, Iva-
nildo Santos; do Delegado-Geral e chefe do Departamento Estadual de 
Crimes contra o Patrimônio, Márcio Nabak; e do diretor da Gertran Ge-
renciamento de Riscos, empresa apoiadora do Setcemg, Sérgio Pereira.

Segundo Nabak, foi registrado aumento desse tipo de crime em Minas 
Gerais durante a pandemia. “Em abril, foram 72 roubos, contra 58 no 
mesmo período do ano passado”, afirmou. 

Segundo o delegado, mesmo com as polícias intensificando sua atua-
ção pelas rodovias, as expectativas para o ano ainda são pessimistas. 
“O número deve aumentar em função da crise, mas estamos nos prepa-
rando para esse combate”, destacou.

AÇÕES DE COMBATE

Ivanildo Santos destacou que o trabalho do GT Segurança Logística do 
Setcemg aproximou as empresas dos órgãos de segurança, contribuin-
do no combate aos roubos. “Unimos esforços contra o crime e nosso 
foco é a suspensão da inscrição estadual do receptador, projeto que 
tem que seguir. Enquanto tiver receptador, haverá roubos”, alertou.

A tecnologia é outra aliada das empresas para minimizar o risco e 
aumentar a segurança. “Por meio da tecnologia conseguimos passar 
informações para a órgãos de segurança e 
apoiar na diminuição de perdas. A Gertran 
trabalha com diversas tecnologias, identifi-
cando pontos fracos e elaborando estraté-
gias”, explicou o diretor da Gertran, Sérgio 
Pereira. Acesse a live no canal do Setcemg 
no Youtube pelo QR Code.

Live do Setcemg abordou os índices de roubos de cargas e a importância 
da tecnologia no combate ao crime.
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SEGURANÇA LOGÍSTICA

LEVANTAMENTO
DA NTC
A NTC&Logística, por meio de sua assessoria de segurança, 
divulgou os resultados da pesquisa anual da entidade sobre 
roubos de cargas. Ao longo de 2019, foi registrado um total de 
18.382 ocorrências de roubos de carga pelo país, uma queda 
de 17% em relação a 2018, que registrou 22.183 casos. Os pre-
juízos foram computados em R$ 1,40 bilhão.

Segundo a entidade, a redução é justificada pelo investimen-
to das empresas em tecnologias e medidas de segurança e 
também pelo trabalho dos órgãos de segurança pública.

MINAS GERAIS

O assessor de Segurança da Fetcemg, Ivanildo Santos, cofir-
ma que as empresas estão investindo mais em segurança. 
Ele reforça a importância das empresas relatarem os casos 
às autoridades e à Fetcemg. “Seguimos nosso trabalho con-
junto com as empresas e as polícias. É extremamente im-
portante que as empresas nos relatem os casos para que 
a gente possa agir, buscar soluções e reduzir esses índices 
tão alarmantes”, afirma. O resultado da pesquisa está dispo-
nível no site do Setcemg.

NOVA DELEGACIA

Ter uma delegacia especializada e dedicada exclusivamente-
ao combate do roubo de cargas é extremamente importante 
para o setor. Assim, a Fetcemg renovou seu convênio com 
a Polícia Civil e continua prestando apoio ao órgão para as 
obras de reforma da nova sede da Delegacia Especializada 
em Roubos de Cargas e Crimes Rurais – Depatri/PCMG. 

O prédio está em obras e será inaugurado em breve.

Sonolência e distrações ao volante estão entre as principais causas de 
acidentes nas estradas. Agora sua empresa pode contar com a tecnologia 
AUTOTRAC para alertar o motorista em situações de risco e ajudar a 
prevenir acidentes.

CCom o novo Sensor de Direção Segura (SDS), o motorista e o gestor da 
frota receberão alertas em diversas situações que podem causar a perda 
do controle do veículo tais como sonolência, uso de celular, uso de 
cigarro, dentre outras distrações.

Aumente a segurança e reduza custos prevenindo acidentes com o novo 
Sensor de Direção Segura da Autotrac. 

Assista o vídeo e saiba mais em conteudo.autotrac.com.br/sds.

CConsulte a concessionária mais próxima de você em: 
www.autotrac.com.br/rede-autorizada.

SENSOR DE DIREÇÃO
SEGURA SDS

Nova delegacia será instalada na Avenida Teresa Cristina, no Gameleira.
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COMJOVEM

COMJOVEM BH E REGIÃO E SETCEMG LANÇAM 
CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO TRANSPORTE

A COMJOVEM BH e Região e o Setcemg lançaram, no dia 
5 de junho, um vídeo institucional sobre a importância 
do transporte rodoviário de cargas e o trabalho das en-
tidades no fortalecimento do setor.
O vídeo foi postado nas redes sociais do Setcemg: Ins-
tagram, Facebook, Twitter, Youtube e LinkedIn, em uma 
demonstração inequívoca de que trabalhar juntos por 
objetivos comuns dá certo.
Com pouco mais de dois minutos de duração, o vídeo 
leva a mensagem que o transporte rodoviário de cargas 
é essencial à vida das pessoas e garantia de segurança 

para todos, em todos os momentos. E a COMJOVEM BH 
e Região e o Setcemg trabalham para representar o 
setor sempre pensando no futuro!
Utilizando como fio condutor da narrativa o movimento 
e a conexão em uma alegoria ao transporte, o vídeo 
mostra diversos cenários, lugares e lideranças levando 
o sentimento de que a força da união supera desafios 
e traça um futuro promissor. 
Passam em imagens por essa história personagens 
que dedicam parte do seu tempo no propósito de tor-
nar o transporte rodoviário de cargas um setor respei-
tado e rentável.
O presidente do Setcemg, Gladstone Lobato, comemo-
rou o sucesso do vídeo. “Com 
o apoio de transportadores, de 
lideranças e da juventude da 
ComJovem, valorizaremos ainda 
mais o setor”, disse.
Acesse o vídeo pelo QR Code, 
entre em nossas redes sociais, 
curta e compartilhe. 

O transporte é movimento e conexão

No dia 26 de maio, a COMJOVEM BH e Região realizou a en-
trega dos donativos arrecadados em sua ação social reali-
zada com o apoio do Setcemg durante os meses de abril e 
maio.  A entidade escolhida para receber as doações foi a 
Casa de Apoio Padre Eustáquio (CAPE), instituição apadri-
nhada pela comissão de jovens empresários em 2020. Ao 
todo, foram arrecadados mais de 470 produtos, entre itens 
necessários para a instituição neste momento, como leite 
integral, papel toalha, copos descartáveis e sacos de lixo. 

Para o coordenador da COMJOVEM BH e Região e diretor da 
Transportadora Andrade, Antônio Lodi, a ação foi de gran-
de importância para atender a instituição em um momen-
to tão adverso. “Fizemos a campanha por entender que a 
instituição estaria precisando ainda mais desse material 
nesse momento de pandemia. A CAPE vive 100% de doação 
e, com todas as medidas de segurança, levamos o mate-
rial e conhecemos de perto o nobre trabalho da CAPE, que 
é muito sério e que atende não só quem tem câncer, mas 
os familiares que acompanham os seus entes durante o 
tratamento”, afirmou.

A ação contou com o apoio das transportadoras Transa-
vante, Transportadora Andrade, Central Log, Simas Log e 
Transpes.

SOBRE A CAPE

A CAPE trabalha para que crianças e adolescentes tenham 
amparo e estrutura durante o tratamento oncológico e de 
outras doenças não infecciosas.

São acolhidas atualmente mais de 400 crianças e ado-
lescentes com seus acompanhantes. A instituição oferece 
todo apoio sociofamiliar de acordo com a demanda indi-
vidual durante e após tratamento. Conheça e saiba como 
ajudar a instituição pelo site cape-mg.org.br.

ENTREGA DE DOAÇÕES NA CAPE
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MERCADO

FAÇA A ADESÃO DO CARTÃO
BENEFÍCIO PARA SUA EMPRESA
A celebração da Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) 2019/2020 trouxe o Car-
tão Benefício, uma inovação que pro-
porcionará aos trabalhadores e empre-
sas de transporte diversas vantagens. 

Com o Cartão Benefício, os trabalha-
dores têm um crédito, limitado e inte-
grado à folha de pagamento, que dá 
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 ser-
viços especialmente credenciados pela 
ValeCard, operadora nacional do cartão.

Além da ampla cobertura, ao aderir ao 
Cartão Benefício o usuário fará parte 
do programa ValeCash, de cashback, 
ou seja, receberá créditos nas compras 
em determinados estabelecimentos, 

terá direito a um seguro de acidente 
pessoal com auxílio funerário e, ainda, 
acesso a uma plataforma on-line de en-
sino de inglês que pode ser usada por 
seus dependentes.

VANTAGENS PARA
EMPRESAS

Ao aderir ao Cartão Benefício, as em-
presas também têm benefícios. Um 
deles é o acesso ao PatLite, uma fer-
ramenta completa de análise de perfil 
que contribuirá para a formação dos 
colaboradores.

Acesse a página 
do Cartão Benefí-
cio pelo QR Code 
e saiba de absolu-
tamente todas as 
vantagens. 

cartaobeneficio@fetcemg.org.br

admbeneficios@fetcemg.org.br

(31) 3490-0330

PARA SABER MAIS 
SOBRE O CARTÃO 
E CONTRATAR O 
SERVIÇO PARA SUA 
EMPRESA, ENTRE    
EM CONTATO:
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MERCADO

COLABORE PARA A MELHORIA DO
AMBIENTE DE NEGÓCIOS NO ESTADO
O Setcemg convoca todos os transportadores do estado a parti-
ciparem do programa “Minas Livre para Crescer”.

Criado pelo governo de Minas Gerais, o Minas Livre para Crescer 
é o programa da liberdade econômica do estado. Com ele, Minas 
Gerais tornou-se pioneira na aplicação das diretrizes da Lei de 
Liberdade Econômica em sua legislação e procedimentos que 
influenciam o ambiente de negócios.

O objetivo é diminuir as burocracias e os custos para novos 
empreendimentos e, consequentemente, gerar mais emprego e 
renda para a população. “Minas Gerais é um estado muito bu-
rocrático para se empreender. Em momentos como este que 
passamos 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, Luciano Medrado.

COMO ISSO É POSSÍVEL?
O governo estadual quer saber quais leis ou normas impactam 
negativamente no seu negócio ou no seu segmento de atuação 
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 Sindicato compilará todas as 
informações e sugestões dadas e a Fetcemg as encaminhará ao 
governo e fará todo o acompanhamen-
to dos desdobramentos. As entidades 
manterão os participantes informados 
sobre suas solicitações. Sua colabora-
ção é muito importante.

Participe agora mesmo. Acesse o for-
mulário pelo QR Code.

O presidente da Confederação Nacional do Transporte 
(CNT), Vander Costa, em participação na live “Covid-19: 
os novos desafios de transporte e logística no país”, no 
início de junho, projetou diversos cenários para o futuro 
da atividade.

Segundo Vander, o “novo normal” do transporte será 
pautado por padrões muito elevados de assepsia. “Au-
mentar a higienização é o primeiro passo. Algumas 
soluções estão sendo estudadas e estamos atentos a 
elas. E a utilização de máscaras veio para ficar”, afirmou. 
“Outra coisa que a CNT vem fazendo é acompanhar as 
experiências da China e da Europa. Nesse caso, copiar 
as boas práticas é queimar etapas”, argumentou.

O presidente ponderou, também, que a pandemia ace-
lerou mudanças culturais. “Por exemplo, pessoas que 
tinham resistência a comprar pela internet agora o fa-
zem”, destacou. De acordo com ele, essas novas deman-
das vão testar nossa capacidade logística. “Daqui para 

a frente, será fundamental desenvolver a multimodali-
dade, com destaque para a cabotagem, cujo potencial 
é pouco explorado. Temos espaço para evoluir e esse 
pode ser um legado deste momento difícil”, afirmou.

A mudança de cultura não será apenas individual mas 
também da sociedade e da atividade empresarial. Van-
der prevê que as grandes cidades vão testar modelos 
de escalonamento de horários para o uso do transporte 
coletivo, a fim de evitar aglomerações. Por fim, destacou 
que o Sistema CNT tem ouvido os empresários do setor 
para atendê-los da melhor maneira possível. “Cuidamos 
dos interesses deles para que as empresas também 
continuem vivas”, ressaltou.

TENDÊNCIAS
PÓS-PANDEMIA

Vander Costa destacou como tendência a adoção de padrões 
elevados de assepsia nas operações.
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MERCADO

 PARA O SEU NEGÓCIO IR DE VENTO
 EM POPA, PEÇAS É NA CENTRO-OESTE.

PROMOÇÃO

10%
OFF

 

3369-3600 31
382101-1343 

TELEVENDAS
BETIM/MG

MONTES CLAROS/MG
Consulte o regulamento. Imagem meramente ilustrativa.

CRÉDITO: LINHAS DO BDMG
PARA SUPERAR A CRISE
Em atenção a uma solicitação da Fetcemg de apoio para o se-
tor de transporte rodoviário de cargas (TRC), o diretor-presiden-
te do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), Sér-
gio Gusmão, enviou ofício ao presidente da Federação, Sérgio 
Pedrosa, destacando algumas linhas de crédito que os trans-
portadores podem contar para superar a crise. “O BDMG segue 
atento às demandas do setor, entendendo a relevância que as 
empresas de transporte têm na economia do nosso estado”, 
afirmou Gusmão no ofício.

Confira os principais programas e seus destaques:

BDMG Solidário - O banco oferece taxa a partir de 0,83% a.m., 
prazo de 48 meses e carência de 6 meses para empresas com 
faturamento de até R$ 4,8 milhões;

Empreendedoras de Minas - Para MPEs que tenham parti-
cipação feminina no capital social igual ou superior a 50%. O 
banco oferece taxa a partir de 0,80% a.m. + INPC, prazo de 48 
meses e carência de 6 meses;

BNDES Giro - Para empresas com faturamento até R$ 300 mi-
lhões. Os preços dos produtos associados de capital de giro e 
Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) foram reajustados para 
empresas com faturamento acima de R$ 30 milhões.

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

O BDMG oferece às empresas adimplentes a possibilidade de 
renegociar as dívidas por meio do adiamento do pagamento 
das parcelas durante até 90 dias. Se sua empresa é de médio 
ou grande porte, você pode enviar um e-mail para reneg_emer-
gencial@bdmg.mg.gov.br.

Para aderir a alguma linha ou obter mais informações, acesse 
o site bdmg.mg.gov.br ou entre em contato pelo telefone (31) 
3219-8000.
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MAIO AMARELO

JUNHO VERDE

Com o tema “Perceba o Risco. Proteja a Vida”, o Maio Amarelo, campanha nacio-
nal que visa conscientizar para a segurança no trânsito, foi focado nas mídias 
digitais neste ano.

As entidades divulgaram em suas redes sociais diversas dicas de segurança no 
trânsito, como não usar o celular, respeitar os limites de velocidade, usar o cinto 
de segurança e também dicas de como manter o caminhão limpo. As equipes 
do programa Despoluir, programa da Confederação Nacional do Transporte (CNT), 
que em Minas Gerais são coordenadas pela Fetcemg, também participaram e 
divulgaram a ação durante todo o mês pelas empresas por onde elas passaram.

Já é tradição as comemorações do Junho Verde pelo Setcemg e pela Fetcemg! 
Neste ano, o mote da campanha foi “Junho Verde: o cuidado envolve todo o 
ambiente!

Durante todo o mês, as entidades focaram suas ações de conscientização para 
os cuidados com o meio ambiente nas redes sociais. O sindicato realizou uma 
live especial com representantes do Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) da 
Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) e, junto com a Federação, apoiou 
o Seminário de Emergência Ambiental, que neste ano foi realizado totalmente 
on-line. Na Fetcemg, as equipes do Despoluir levaram informação e conscienti-
zação às empresas onde fizeram aferição veicular.
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TEM POSTS NOVOS
NO AR!
O Setcemg possui em seu site um espaço exclusivo para 
divulgar conteúdo técnico das suas assessorias e novidades 
sobre o setor de transporte: o Blog do Setcemg.
Quinzenalmente, e sempre que se fizer necessário, o Sindi-
cato publicará um texto neste canal, visando tornar-se uma 
nova fonte confiável de informações do setor e aproximar 
ainda mais os transportadores e trabalhadores do transpor-
te da entidade. Ou seja: todo assunto de interesse para o 
setor agora tem esse espaço aberto.
Acesse agora setcemg.org.br/blog, leia e deixe seus 
comentários. Se quiser sugerir algum tema ou enviar algum 
artigo, envie e-mail para comunicacao@setcemg.org.br. É o 
Setcemg evoluindo com você!

FETCEMG TAMBÉM REFORÇA SEU BLOG

Tem novidades no Blog da Fetcemg também. Não perca tempo 
e acesse o blog em http://fetcemg.org.br/posts/blog.

O Blog da Fetcemg é mais um canal aberto para o setor de 
transporte, que veiculará assuntos gerais de interesse do se-
tor, conteúdo das suas assessorias, das principais entidades 
representativas nacionais do transporte e também dos sindi-

catos filiados à federação.

Você também pode sugerir temas para o Blog da Fetcemg pelo 
e-mail comunicacao@fetcemg.org.br.
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REPRESENTATIVIDADE

No dia 30 de abril, a chapa única 
liderada por Gladstone Viana 
Diniz Lobato (Transavante) foi 
reeleita por aclamação para 
a direção do Sindicato das 
Empresas de Transportes 
de Cargas e Logística de 
Minas Gerais (Setcemg) para 
o mandato trienal de 1º de 
julho de 2020 a 30 de junho 
de 2023. A eleição aconteceu 
durante a Assembleia Geral 
Ordinária realizada na sede 
do Setcemg, na Pampulha, em 
Belo Horizonte.

Como apenas uma chapa 
foi inscrita, o estatuto do 
Setcemg determina a votação 
por aclamação ao final da 
assembleia com qualquer 
quórum.

A cerimônia de aclamação 
contou com a participação 
efetiva de empresários. O sin-
dicato, atendendo às normas 
impostas pelas autoridades 
de saúde, preparou o espaço 
de modo com que o distan-
ciamento social pudesse ser 
feito.

“É uma satisfação ver a per-
manência do Gladstone à fren-
te do Setcemg por mais um 
triênio, em função do trabalho 
extremamente competente 
que ele realizou na gestão an-
terior. Devido à atual situação 
do setor, que agora passa por 

essa crise, é importante ter-
mos essa continuidade para 
crescermos”, afirma Sérgio 
Pedrosa, presidente da Fet-
cemg. 

Gladstone Lobato permane-
ce no cargo de presidente do 
sindicato por mais três anos. 
“No primeiro mandato, traba-
lhamos muito para levar as 
demandas do setor aos legis-
ladores e mostrar à sociedade 
a importância das empresas 
de transporte de cargas”, con-
ta. “Das ações do Sindicato, 
um dos destaques foi o happy 
hour, evento que trouxe es-
pecialistas das mais diversas 
áreas para trocar ideias e dei-
xar os empresários mais atua-
lizados”, afirma.

Ele destaca os próximos pas-
sos que pretende dar em sua 
segunda gestão. “A missão 
não muda, mas mudam os de-
safios. Teremos muito traba-
lho pela frente para sairmos 
dessa crise. A pandemia dei-
xará sequelas em diversos se-
tores e o transporte não sairá 
ileso. Trabalharemos no que 
for necessário para melhorar 
a vida do setor e do ambiente 
de negócios”, afirma.

RENOVAÇÃO NA 
DIRETORIA

Uma característica marcante 
da diretoria eleita é a reno-
vação do quadro de diretores, 
com a presença de jovens 
empresários, inclusive, mem-
bros da Comissão de Jovens 
Empresários e Executivos do 
Transporte de Cargas e Lo-
gística (COMJOVEM), da NTC&-
Logística. “O Setcemg apoia 
integralmente a COMJOVEM 
BH e Região, e reconhece que 
os jovens possuem o poder de 
transformar e de reinventar o 
setor. Já tínhamos integrantes 
da COMJOVEM na diretoria e 
sempre teremos. É importante 
inserir a juventude em tudo. 
Eles são o futuro do setor e é 
necessário que eles entendam 
e participem do meio sindical”, 
finaliza.

SETCEMG ELEGE DIRETORIA
E CONSELHO FISCAL

Gladstone Lobato permanece à frente do 
Sindicato até 2023.
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O PROCESSO ELEITORAL

O processo eleitoral para a 
composição da Diretoria e do 
Conselho Fiscal para o man-
dato de 1º de julho de 2020 a 30 
de junho de 2023 foi aberto no 
dia 6 de março com a publica-
ção do edital no jornal “Minas 

Gerais”. A partir daí, as associa-
das que se enquadravam nas 
normas contidas no estatuto 
do sindicato tiveram 30 dias 
corridos para formar e registrar 
as chapas. No dia 7 de abril, o 
edital de registro de chapas foi 
publicado no “Minas Gerais”, in-
formando sobre a inscrição de 

uma única chapa às eleições. 
No dia 30, foram eleitos, por 
aclamação, os membros da 
Diretoria e do Conselho Fiscal 
para o exercício do mandato 
de 1º de julho de 2020 a 30 de 
junho de 2023. A posse da di-
retoria eleita será realizada no 
dia 1° de julho.

CONHEÇA A NOVA DIRETORIA
E CONSELHO FISCAL
DO SETCEMG

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

CONSELHO FISCAL

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. 
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SETCEMG FIRMA CONVENÇÃO
COM SIMECLODIF E FETRAMOV
As negociações trabalhistas com o Sindicato dos Motoristas Em-
pregados em Empresas de Transporte de Cargas, Logística em 
Transporte e Diferenciados de Belo Horizonte (Simeclodif) e com 
a Federação dos Trabalhadores na Movimentação de Mercado-
rias em Geral de Minas Gerais (Fetramov) foram concluídas.

Considerando a atual e difícil crise pela qual o país passa 
em consequência da pandemia da Covid-19, que atinge 
indistintamente os trabalhadores e as empresas, foram mantidos 
os salários e todos os benefícios da convenção anterior sem 
nenhuma correção inflacionária.

Para conhecimento e aplicação imediata, as convenções foram 
enviadas para as empresas por meio de circular e também po-
dem ser acessadas pelo site setcemg.org.br e pelo pelo Sistema 
Mediador, após o processo de inserção.

Todas as convenções estão sendo negociadas na mesma linha 
e com os mesmos objetivos que nortearam as conclusões com 
o Simeclodif e a Fetramov. Outras negociações estão com suas 
negociações avançadas. Acompanhe as informações no site 
setcemg.org.br.

SIMECLODIF - FUNÇÃO SALÁRIO - R$
Motorista de carreta (composição
com uma articulação)

1.952,77

Motorista de veículo não articulado
com peso bruto acima de 9000 Kg 1.509,72

Motorista outros 1.329,19

Ajudante 1.051,94

Jovem Aprendiz e Salário de ingresso 
(exceto para as funções acima)

1.006,16

PISO SALARIAL A PARTIR
DE 1º DE MAIO DE 2020

FETRAMOV/MG – FUNÇÃO SALÁRIO - R$
Conferente 1.197,91

Operador de empilhadeira 1.329,19
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CNT

O TRANSPORTE MOVE
O BRASIL
A Confederação Nacional do Transporte (CNT), com o 
apoio de entidades do setor em todo o Brasil, lançou a 
campanha O Transporte Move o Brasil.

A ação, que teve início em plataformas digitais, tem o 
objetivo de chamar a atenção para a importância do se-
tor na garantia do abastecimento, especialmente neste 
momento de crise de saúde em razão da pandemia. 
A campanha ressalta que a atividade transportadora 
abastece, conecta e torna possível o movimento que 
leva o Brasil para frente. Além disso, traz a mensagem 
de que, quando se faz presente na vida de cada um, é 
capaz de mudar a realidade do país inteiro.

No material, chama-se a atenção para como o trans-
porte está presente no dia a dia dos brasileiros e para 
a sua relevância a todos os demais segmentos da eco-
nomia. Além disso, é valorizada a atuação de cada mo-
dal, dos transportadores e dos trabalhadores.

“O transporte foi reconhecido como atividade essencial 
e, nesta crise, exerce seu papel como nunca, apesar 
das dificuldades e da queda na demanda, que tem afe-
tado o custeio das operações”, destaca o presidente 
da CNT, Vander Costa. “É necessário que haja esse re-

conhecimento e que sejam adotadas medidas cada vez 
mais efetivas para que o setor mantenha as ativida-
des”, complementa.

Todo o material está disponível para acesso e downlo-
ad no site otransportemoveobrasil.cnt.org.br. As peças 
poderão ser customizadas com a inclusão de marcas 
das entidades e empresas que queiram aderir à cam-
panha.

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 
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SEST SENAT

CONTE COM OS SERVIÇOS ON-LINE
DO SEST SENAT
Com a ajuda da tecnologia, o SEST SENAT continua sua missão 
de promover a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores do 
transporte. Dessa vez, a instituição inova ao oferecer as aulas das 
Escolas de Esporte das unidades operacionais em versão on-line.

A novidade segue o exemplo de outros atendimentos de saúde 
e bem-estar que passaram a ser feitos à distância em razão da 
pandemia. As aulas são realizadas por meio da ferramenta Micro-
soft Teams. As modalidades ofertadas variam de acordo com cada 
localidade. Os encontros ao vivo obedecem à mesma periodicida-
de das aulas presenciais, com a mesma carga horária. A partir da 
demanda, novas turmas serão lançadas.

“Neste momento de emergência sanitária, devemos dedicar es-
pecial atenção às saúdes física e mental, sem comprometer o 
isolamento social recomendado pelas autoridades. Queremos dar 
mais esse suporte aos trabalhadores do transporte e às suas fa-
mílias”, afirma a diretora-executiva nacional do SEST SENAT, Nicole 
Goulart.

O SEST SENAT também está oferecendo, de forma on-line, atendi-
mentos em fisioterapia, psicologia e nutrição.

ODONTOLOGIA

Os atendimentos de odontologia de urgência e emergência estão 
mantidos nas unidades operacionais do SEST SENAT. Para a reali-

zação dos procedimentos, os profissionais estão seguindo todos 
os protocolos recomendados pelas autoridades de saúde.

Para saber os horários dos atendimentos e a unidade mais próxi-
ma de você, acesse sestsenat.org.br.
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DESPOLUIR

FAÇA A AFERIÇÃO DA 
SUA FROTA
A CNT, o SEST e o SENAT reconhecem que as questões am-
bientais demandam preocupação e mobilização globais e 
que a participação de todos os setores da sociedade é fun-
damental para solucioná-las. Sob essa perspectiva, o Des-
poluir desenvolve diversas ações com foco no desenvolvi-
mento sustentável, entre elas, a linha de ação AVALIAÇÃO 
VEICULAR AMBIENTAL.

Essa linha de ação prioriza o bem-estar e a saúde dos tra-
balhadores do setor de transporte, buscando a melhoria 
da qualidade do ar, sobretudo em áreas urbanas. Sua exe-
cução ocorre por meio de unidades móveis que vão até os 
transportadores para aferirem ônibus e caminhões movi-
dos a diesel.

SAIBA COMO PARTICIPAR

Em Minas Gerais, a Fetcemg é gestora do programa para o 
transporte de cargas e conta com cinco unidades móveis 
de avaliação veicular equipadas com opacímetro, tacôme-
tro, computador portátil e software personalizado para as 

avaliações veiculares. Os técnicos são capacitados para 
realizar as aferições, analisar os resultados e sugerir medi-
das de melhor desempenho para as empresas.

O trabalho realizado pela Fetcemg é gratuito para todas as 
empresas associadas aos seus sindicatos filiados. Os inte-
ressados poderão entrar em contato com a coordenadora 
do Programa no estado, Ana Isabella da Mata, pelo e-mail 
despoluir@fetcemg.org.br ou pelo telefone (31) 3490-0330.

A Fetcemg possui unidades móveis em Belo Horizonte, 
Uberlândia, Juiz de Fora, Poços de Caldas e Montes Claros.

todoscontraocovid19#

O Coronavírus está se espalhando cada vez mais rápido. 
Invista em ações de prevenção para proteger seus

colaboradores, clientes e familiares.

saúde e segurança
para todos

A prevenção é o melhor remédio!

Totem de álcool
em gel com 
pedaleira

Túnel sanitizante
para pessoas e 

objetos

Serviços de
descontaminação

de ambientes

As avaliações veiculares continuam sendo feitas. Os técnicos seguem 
rigorosas normas de higiene e cuidados com a saúde. 
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GIRO POR MINAS

SETCJF: APOIO AOS
TRANSPORTADORES
NA PANDEMIA
Mantendo seu compromisso com suas asso-
ciadas, o Sindicato das Empresas de Trans-
porte de Cargas de Juiz de Fora (SETCJF), que 
também abrange a Zona da Mata, apoiou e 
continua apoiando as empresas, gerando o 
suporte em questões jurídicas, de pessoal, de 
saúde e financeiras.
O Sindicato manteve diálogo com o sindicato 
dos trabalhadores na região, principalmen-
te quanto à MP 936, que trata do Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da 
Renda, que tem como medida principal a redu-
ção proporcional de jornada de trabalho e de 
salários. As entidades compreenderam que é 
importante que haja acordo entre as partes, 
de forma que se preservem cargos e salários.
O SETCJF também passou a integrar o G12, gru-
po formado pela Agência de Desenvolvimento 
de Juiz de Fora, Associação Comercial e Em-
presarial, Câmara de Dirigentes Lojistas, entre 
outros órgãos ligados à economia na região, 
e cujo objetivo é amenizar as consequências 
econômicas provocadas pela pandemia da 
Covid-19. Em maio, o grupo se reuniu com a 
prefeitura, a fim de cobrar projeções quan-
to à retomada da economia, o que culminou 
na adesão do município ao programa Minas 
Consciente, do governo estadual.

SETTRIM: LIVE
NO INSTAGRAM 

Com o objetivo de auxiliar os empresários do 
setor de transporte de cargas a superar a crise 
mundial, o Sindicato das Empresas de Trans-
porte de Cargas do Triângulo Mineiro (Settrim) 
lançou uma série de projetos especiais.
Um deles acontece nas redes sociais do 
Settrim. Toda semana, no perfil do sindicato 
no Instagram, acontece uma live, uma 
transmissão ao vivo, com um convidado 
diferente. O horário, o tema e o convidado são 
divulgados constantemente nas redes sociais 
e no site do Settrim.
O bate-papo é mediado pelo jornalista e dire-
tor da Prelo Comunicação, Orlei Moreira. A cada 
edição, o convidado traz algum assunto impor-
tante para o setor e responde às perguntas do 
público ao vivo. 
Os impactos da Covid-19 nas relações jurídicas, 
gestão comportamental e liderança, o merca-
do de transporte e o apoio da entidade empre-
sarial para o setor foram alguns dos temas já 
tratados.
“Esse tipo de iniciativa dos sindicatos é muito 
válida. É uma forma das entidades, assim 
como as empresas, se reinventarem diante do 
cenário. O Settrim foi uma das entidades que 
saiu na frente, trazendo debates importantes 
e apoio às associadas”, afirma a gerente da 
Fetcemg, Vanessa Borges.

A gestão de Cleiton César tem investido na comunicação on-line do 
Settrim.

SETCJF participou de reunião do Minas Consciente na Câmara 
Municipal.
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SETSUL: FECHADA A 
CCT DE POUSO ALEGRE
O Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas 
do Sul de Minas (SETSUL), realizou Assembleia Geral 
Extraordinária com as empresas associadas e não as-
sociadas, e depois com o Sindicato Profissional, para 
deliberação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 
2020/2021 de Pouso Alegre e Região. Os encontros fo-
ram realizados por meio de videoconferência devido à 
pandemia.

Diante dos impactos nefastos e sem precedentes na 
economia, os participantes entenderam que o possível 
nesse momento era a renovação da convenção do ano 
anterior sem índice de reajuste.

Segundo a assessoria do Setsul, ficou claro nas assem-
bleias que as negociações representam um processo 
de diálogo entre os sindicatos das categorias laboral 
e econômica e, com efeito, empregadores e emprega-
dos, visando à melhoria das condições de trabalho e a 
manutenção de empregos, especialmente nos dias de 
hoje. Trata-se de um momento de união.

Mesmo sem reajuste, o texto da Convenção já homo-

logado e disponível no Sistema Mediador ressalta que 
as empresas poderão, por mera liberalidade, conceder 
reajuste aos seus empregados da correspondente ca-
tegoria profissional, espontaneamente ou por meio de 
acordos.

www.itaipumg.com.br

O presidente do Setsul, Néliton Bastos, liderou os encontros por 
videoconferência para deliberação da Convenção Coletiva de Trabalho.
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 JURÍDICO

A COVID-19 E A DOENÇA
OCUPACIONAL
Decisão recente do Supremo Tribunal Federal (STF) em razão 
da pandemia da Covid-19 (SARS-CoV-2) possibilitou a equipara-
ção da mesma à doença ocupacional.

É difícil crer na constitucionalidade da inclusão da SARS-CoV-2 
como doença ocupacional. A única justificativa para reconhe-
cimento é o trecho suprimido da MP 927, que passou a gerar 
interpretação neste sentido. Além da inconstitucionalidade la-
tente, cabe lembrar que a MP, por força do Art. 62 da Constitui-
ção Federal é aplicável “... Em caso de relevância e urgência ...”. 

Sendo urgente a atual situação, sabe-se também que esta não 
perdurará eternamente. No entanto, o reconhecimento de aci-
dente de trabalho ou doença ocupacional, como reconhecido 
pelo STF, perdurará no tempo muito além da urgência pela qual 
passamos no momento.

Assim e, portanto, declarar a atual pandemia de Covid-19 como 
doença ocupacional, além de inconstitucional, corre o risco de 
causar danos persistentes e possivelmente permanentes. So-
ma-se a isso a falta de condições de empregados e de empre-
sas adotarem medidas eficazes de eliminação do vírus.

Até o presente momento, somente a adoção de medidas pre-
ventivas, como lavar as mãos, manter o distanciamento social, 
o uso de máscaras e de álcool em gel para aqueles que neces-

sitam sair de casa são capazes de retardar a ação do vírus, 
mas não de eliminá-lo. Um controle efetivo só será possível 
com a produção de uma vacina, que pode levar de dois a cin-
co anos. Leia o artigo na íntegra nos Blogs do Setcemg e da 
Fetcemg.

KARLOS LOHNER
Assessor jurídico do Setcemg e da Fetcemg
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RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR NO 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
No dia 12 de março, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) aprovou tese 
para fins de repercussão geral que 
garante ao trabalhador que atua em 
atividade de risco o direito à inde-
nização em razão de danos decor-
rentes de acidente de trabalho, in-
dependentemente da comprovação 
de culpa ou dolo do empregador.

A empresa é responsável pela ado-
ção e uso das medidas coletivas e 
individuais de proteção e seguran-
ça da saúde do trabalhador, sen-
do seu dever prestar informações 
pormenorizadas sobre os riscos da 
operação que será executada e do 
produto que será manipulado.

O Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) firmou o entendimento de que 
“a função de motorista de cami-
nhão que exerça transporte rodovi-
ário de carga é atividade de risco 
acentuado”, adotando o posiciona-
mento de que a responsabilidade 
da empresa independe de sua culpa 
ou dolo.

Por outro lado, a Lei 13.467/2017, re-
forma trabalhista, em vigor desde 
2017, incluiu na Consolidação das 
Leis Trabalhistas (CLT) artigos que 
tratam do dano de natureza extra-
patrimonial. Esse novo arcabouço 
jurídico define que “causa dano de 
natureza extrapatrimonial a ação 
ou omissão que ofenda a esfera 
moral ou existencial da pessoa fí-
sica ou jurídica, as quais são as 
titulares exclusivas do direito à 
reparação”.

À vista dos pronunciamentos do 
STF e do TST, temos que, nos casos 
de acidente com motorista na ma-
lha rodoviária antes da vigência da 
Lei 13.467/2017, a responsabilidade 
das empresas dependerá da apu-
ração da sua culpa ou dolo, que se 
verifica quando a empresa deixa de 
cumprir as obrigações legais de se-
gurança e prevenção de acidentes 
resultantes da negligência, imperí-
cia ou imprudência. O dolo ocorrerá 

quando existir vontade deliberada 
em assumir os riscos do acidente.

O Código de Trânsito Brasileiro es-
tabelece que “ao proprietário ca-
berá sempre a responsabilidade 
pela infração referente à prévia 
regularização e preenchimento 
das formalidades e condições 
exigidas para o trânsito do veícu-
lo na via terrestre, conservação e 
inalterabilidade de suas caracte-
rísticas, componentes, agregados, 
habilitação legal e compatível 
de seus condutores, quando for 
exigida, e outras disposições que 
deva observar”. Em complemento, 
dispõe que “ao condutor caberá a 
responsabilidade pelas infrações 
decorrentes de atos praticados na 
direção do veículo”.

Dessa maneira, em casos de aci-
dente do trabalho ocorridos antes 
da vigência da Lei 13.467/2017 a de-
monstração de que a empresa não 
atuou com dolo ou culpa será insufi-
ciente para afastar a sua responsa-
bilidade em indenizar. As empresas, 
para se eximirem dessa obrigação, 
precisam demonstrar que o veícu-
lo e a carga estavam em perfeitas 
condições de uso e segurança, que 
o trabalhador foi treinado e cum-
pria normal jornada de trabalho na 
forma da legislação e que o evento 
danoso ocorreu por culpa exclusiva 
dele.

O pronunciamento do STF decorre 
de legislação que vigorava antes da 
Lei 13.467/2017. Necessita, portanto, 
ser parametrizada no tempo, toda-
via, nada impedirá que a Justiça do 
Trabalho aplique o entendimento do 
STF e responsabilize as empresas 

independentemente de sua culpa 
ou dolo.

Assim sendo, as empresas de 
transporte de cargas precisam re-
dobrar sua atenção e cuidados com 
as normas de segurança e saúde 
do trabalhador, assim como, em 
casos de acidente na malha rodo-
viária, deverão ser mais cuidadosas 
nos levantamentos das causas que 
ensejaram o acidente, especialmen-
te se houve falha humana e se ela 
foi o fator preponderante. Agindo 
assim, podem mitigar os efeitos do 
acidente perante o judiciário, mes-
mo diante do posicionamento de 
culpa objetiva do empregado.

JEFERSON OLIVEIRA
Assessor jurídico do Setcemg e da 

Fetcemg

As empresas de 
transporte precisam 

redobrar sua atenção 
e cuidados com as 

normas de segurança e 
saúde do trabalhador
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PERSPECTIVAS TRIBUTÁRIAS E 
OPORTUNIDADES NA PANDEMIA
A economia e o mercado sofrem os efei-
tos da pandemia e, por consequência, o 
transporte sente os reflexos, mesmo não 
suspendendo suas atividades e reconhe-
cidamente atividade essencial. Nesse ce-
nário, oportunidades tributárias podem se 
tornar essenciais para as empresas.

O Setcemg vem noticiando as medidas 
adotadas pelo governo, como a prorroga-
ção de tributos federais como PIS, COFINS, 
CPRB, entre outros, bem como a prorroga-
ção dos pagamentos dos parcelamentos 
administrados pela RFB e a PGFN. Por sua 
vez, o contribuinte tem alternativas admi-
nistrativas e judiciais para obter ganhos 
financeiros, como a revisão fiscal. 

Novas teses têm surgido e sendo corro-
boradas pelo Judiciário, no sentido de que 
somente deve ser tributado pelo PIS e CO-
FINS a receita decorrente das atividades 
da empresa, excluindo-se da receita bruta 
todos os tributos indiretos, ou seja, aque-

les que são embutidos no preço e repas-
sados aos cofres públicos. Neste ponto, 
independe se a empresa é optante pelo 
regime de lucro real ou lucro presumido.

Assim, mesmo àqueles contribuintes que 
felizmente não sofrerão impactos em vir-
tude da instabilidade econômica, devem 
estar atentos às oportunidades disponí-
veis, buscando o melhor para seu negócio 
e melhorando sua capacidade financeira. 

Para aqueles que estão sentindo os 
efeitos imediatos, as oportunidades 
mencionadas se revelam ótimas 
alternativas para reduzir os reflexos 
negativos, garantir estabilidade financeira 
e possibilitar fluxo de caixa positivo. Leia 
o artigo na íntegra nos Blogs do Setcemg 
e da Fetcemg.   

HUDSON GOMES
Assessor jurídico do Setcemg e da 

Fetcemg
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SUSTENTABILIDADE EM FOCO

O NOVO
AMANHÃ
Escrevo esse artigo no dia 5 de 
junho, data em que se come-
mora o Dia Mundial do Meio Am-
biente e 48 anos após o início da 
Conferência de Estocolmo, sobre 
Desenvolvimento e Meio Ambien-
te Humano. O evento lançou os 
princípios do desenvolvimento 
sustentável e teve como lega-
dos principais alertar o público 
mundial e os governos dos pa-
íses sobre os perigos de negli-
genciarmos a ecologia do pla-
neta e nos conscientizar sobre 
a responsabilidade de todos na 
preservação do meio ambiente. 
Especialmente em 2020, a come-
moração dessa data se justifica 
ainda mais pela necessidade de 
discussão sobre saídas à crise 
que nos foram “impostas” pelo 
coronavírus. Se para muitos 
essa crise parecia totalmente 
imprevisível, não se pode olvidar 
que Bill Gates, em 2015, já alerta-
va sobre a possibilidade de uma 
pandemia mundial, com risco de 
ceifar a vida de mais de 10 mi-
lhões de pessoas.
Se, de um lado, temos que nos 
posicionar contra certas come-
morações que relacionam, ainda 
que jocosamente, os baixos índi-
ces de poluição atmosférica ao 
lockdown mundial, uma vez que 
fruto dessa trágica pandemia, 
por outro não podemos deixar 
de dizer que a solução possível 
é aquela defendida, entre outros, 
pela recém-nascida ‘Aliança Eu-
ropeia para uma Recuperação 
Verde’, que marca a necessida-
de de utilizar o Pacto Verde para 
superação da atual crise econô-
mica, aparentemente mais forte 
que a crise de 2008.
Logo, é importante entender que 
a busca de saídas efetivas e não 
paliativas para a crise atual e 
o direcionamento para o “novo 
normal” não podem ser liderados 
pelo reforço das práticas e ar-

ranjos característicos da “velha 
economia”.  
Nunca foi tão urgente e neces-
sário reavaliar nosso estilo de 
vida urbano e discutir temas re-
lacionados aos novos arranjos 
econômicos em que os recursos 
naturais tenham papel importan-
te em novo ciclo de expansão, 
com destaque para a valorização 
de nossos lares, a agricultura de 
baixo carbono, a economia circu-
lar, a indústria 4.0 e, é claro, no 
nosso setor, o transporte sus-
tentável.
A humanidade, e nela me incluo, 
precisa pensar para além de 
nossas empresas e voltar seus 
olhos para recuperar dentro de 
nós os valores que nos definem 
como humanos, recuperar nossa 
capacidade de um diálogo que 
despolitize assuntos vitais para 
o futuro do país.
O Papa Francisco, na Encíclica 
Laudato Si, de 2015, propõe: “É 
fundamental buscar soluções 
integrais que considerem as in-
terações dos sistemas naturais 
entre si e com os sistemas so-
ciais. Não há duas crises sepa-
radas: uma ambiental e outra 
social; mas uma única e com-
plexa crise socioambiental. As 
diretrizes para a solução reque-

rem uma abordagem integral 
para combater a pobreza, devol-
ver a dignidade aos excluídos 
e, simultaneamente, cuidar da 
natureza”.

Essas novas estratégias pas-
sam por entender que o mundo 
é um só. Passam por superar as 
barreiras da desigualdade eco-
nômico-social. Passam por dar 
e ouvir as vozes de movimentos 
como Black Lives Matter. Pas-
sam por reconhecer, com humil-
dade, nossa estatura diante da 
potência da natureza, atualmen-
te representada por um microor-
ganismo. É hora de introjetar em 
nossos espíritos o conceito de 
sustentabilidade para voltarmos 
a respirar.

WALTER CERQUEIRA
Assessor juridicoambiental

do Setcemg e da Fetcemg
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

DESONERAÇÃO DA FOLHA
DE PAGAMENTOS
No dia 28 de maio, foi aprovada na Câmara dos Deputados a Medida Provisória 936/20, que institui o Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda, e medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade 
pública decorrente da pandemia. 

Uma das principais alterações é a prorrogação da desoneração da folha de salários até 31 de dezembro de 2021.

Para o presidente do Setcemg, Gladstone Lobato, a medida é um alento para os transportadores que estão com demanda redu-
zida em cerca de 40%. “A desoneração da folha dará um fôlego às empresas para repensar a situação para os próximos meses”, 
disse.

CONET&INTERSINDICAL EM BH:
NOVA DATA
Previsto para acontecer em agosto em Belo Horizonte, a segunda edição do Conet&Intersindical de 2020 foi adiada devido à 
pandemia. A nova data foi anunciada para os dias 25 e 26 de março de 2021.

Realizado há quase cinquenta anos pela NTC&Logística, o evento reúne empresários e lideranças do transporte de todo o país 
para debates e análises, a fim de buscar soluções para a melhoria das empresas de transporte. O evento é semestral e sempre 
tem duração de dois dias; no primeiro, discutem-se questões políticas e econômicas que envolvem o setor; no segundo, apre-
sentam-se informações técnicas centralizadas na divulgação dos custos do transporte. 


