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EDITORIAL

MEIO AMBIENTE NA PAUTA
Vivemos uma crise sem precedentes na nossa saúde e
na economia. No setor de transporte, segundo dados da
NTC&Logística, chegamos a uma queda de 45% no pior
momento da crise.
No entanto, é preciso assumir a responsabilidade de tocar os negócios e seguir em frente. Nosso setor precisa
seguir trabalhando, pois dele dependem vidas de pessoas - que precisam neste momento do abastecimento, e
de empresas com seus milhares de trabalhadores.
No âmbito do “novo normal”, um aspecto dos velhos tempos cada vez mais cobrado nas nossas empresas é a
responsabilidade socioambiental. A gestão responsável
dos recursos continua sendo um importante elo da economia e afeta positivamente nos lucros e no sucesso
dos negócios em longo prazo.
Dessa forma, é chegada a hora de mostrar a responsabilidade que o transporte possui na questão ambiental.
E essa edição do Minas Transportes é um convite à participação no Melhor AR – Prêmio Fetcemg de Qualidade
do Ar.
Trata-se de uma das principais premiações ambientais
do estado que neste ano será feita de forma diferente.
Em vez do tradicional evento na sede da federação, a
Fetcemg irá até as empresas para fazer a homenagem.
Ainda na temática ambiental, você fica conhecendo a
nova associada do Setcemg, a AAS Soluções Logística e
Engenharia, empresa com mais de 20 anos de expertise
em consultoria ambiental e transporte de resíduos; confere uma matéria com as novidades do Ambipar Group,
empresa apoiadora do Setcemg; e fica sabendo como
ficar em dia com o MTR Nacional, que entrará em vigor
em janeiro de 2021. É preciso que as empresas fiquem
atentas!

O Setcemg não parou durante a pandemia e não vai
parar. Sabemos que a importância de uma entidade representativa de classe se mede por sua capacidade de
entregar perspectivas e luz aos seus associados, sobretudo em momentos de crise. Nessa edição, você confere
ainda um pouco do que aconteceu nos últimos meses e
as principais ações do setor durante a pandemia.
Reafirmo que toda economia é cíclica e é preciso continuar trabalhando para nossas empresas saírem dessa
fase mais fortes e organizadas, e que possam aproveitar
as muitas oportunidades que ainda virão. Se a sua empresa ainda não é associada ao Setcemg, junte-se a nós!
Juntos somos mais fortes!

GLADSTONE LOBATO

Presidente do Setcemg

ACONTECE

PROGRAMA MINAS
CONSCIENTE
A Fetcemg e o Setcemg encaminharam ao
governo de Minas Gerais suas propostas
para o aprimoramento do Programa Minas

Consciente, de viabilização da retomada da
economia diante das dificuldades enfrentadas com a crise sanitária provocada pela Covid-19, e a maior parte das sugestões encaminhadas foram incorporadas pelo governo
estadual.
Entre diversos apontamentos, as entidades
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destacaram o entendimento de que o governo estadual já dispõe de indicadores de
segurança sanitária que recomendam a inclusão de todas atividades econômicas, sem
exceção. O detalhamento do programa pode
ser visto na íntegra nos sites das entidades:
setcemg.org.br e fetcemg.org.br.

CONJUNTURA

ANÁLISE: ENTENDA O QUE PODE MUDAR
PARA O TRC COM A REFORMA TRIBUTÁRIA
No fim de julho, o governo federal apresentou sua proposta para a reforma tributária por meio do Projeto de Lei
3.887/2020. Entenda o que a proposta pode trazer de mudanças para o setor com o assessor jurídico do Setcemg e
da Fetcemg, especialista em Direito Tributário, Hudson Gomes.
Após expectativa por parte do mercado e dos contribuintes, o governo
federal finalmente apresentou sua
proposta para a reforma tributária, tão
necessária em nosso país, por meio do
Projeto de Lei 3.887/2020.
Antes de destrinchar o documento e
apontar os efeitos que poderiam recair sobre o transporte rodoviário de
cargas (TRC), é preciso explicar que
existem correntes diversas quando se
trata das propostas de reforma tributária presentes no cenário do Direito
Tributário nacional, conforme explica
o assessor jurídico do Setcemg e da
Fetcemg, especialista em Direito Tributário, Hudson Gomes.
“De um lado, as PEC 45 e 110 foram elaboradas pelo Legislativo, apresentadas pela Câmara e Senado, respectivamente, e almejam uma reforma ampla
que englobe toda a tributação indireta
(PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS, IOF e Salário Educação) em um imposto único de
bens e serviços (IBS), sobre a margem
de valor agregado pelo contribuinte na
cadeia produtiva”, esclarece.
No entanto, a proposta apresentada
pelo Executivo pretende operar a reforma de forma “fatiada”, em quatro
etapas. “Na primeira delas, foi apresentado Projeto de Lei que visa instituir a Contribuição sobre a Receita Decorrente de Bens e Serviços (CBS), que

unifica o PIS e COFINS, com alíquota

de 12%, visando modificar a forma
de tributação sobre consumo, nos
mesmos moldes de um Imposto Sobre Valor Agregado (IVA), dando fim
às discussões judiciais existentes
atualmente sobre a composição da
base de cálculo de PIS COFINS, bem
como a extinção de diversos regimes especiais de tributação”, explica
o assessor.
Por este motivo, a análise deve ser
feita com base no impacto desta
nova proposta traçando paralelo com
as PEC 45 e 110, especificamente no
que diz respeito ao PIS COFINS, objeto da proposta do Executivo. “Nas
mencionadas PEC, a alíquota total é
de 25% e 30%, respectivamente, sendo repartidas entre União, estados
e municípios. Por tais motivos, os
impactos no TRC tendem a ser diversos”, alerta Hudson.

A TRIBUTAÇÃO HOJE
E A CBS NO TRC
Na sistemática atual, a alíquota para
o TRC no PIS COFINS é entre 3,65% e
9,25%. Na primeira, o tributo cumulativo não permite a tomada do crédito,
apresentando alíquota menor comparativamente com a segunda, que por
permitir a apropriação de créditos na
compra de bens e serviços, resulta na

FICOU ALGUMA DÚVIDA? PRECISA DE UMA ASSESSORIA ESPECIAL DE DIREITO TRIBUTÁRIO? O SETCEMG
POSSUI UMA ASSESSORIA COM ESPECIALISTAS EM DIVERSAS ÁREAS DO DIREITO. ENTRE EM CONTATO PELO
TELEFONE (31) 3490-0330 E AGENDE UM HORÁRIO!

chamada alíquota efetiva, sempre menor que a alíquota cheia.
Em valores nominais, a alíquota do CBS
representa um aumento para o contribuinte, especialmente para aquele que
opera no regime cumulativo. “Para o
contribuinte no regime não cumulativo, o aumento pode ser neutralizado,
vez que diferente da sistemática atual,
na qual os tributos são cobrados por
dentro, com a CBS a cobrança será por
fora, considerando o valor nominal dos
bens e serviços, sem qualquer acréscimo de ICMS e ISS”, destaca Hudson.
Em relação aos créditos, a CBS exclui
a figura do insumo, permitindo crédito amplo para todas as aquisições de
bens e serviços, desde que exista o
CBS destacado em documento fiscal
idôneo. Porém, na subcontratação do
autônomo o crédito é reduzido a 30%
da alíquota do CBS, ou seja, 4%, abaixo
dos 6,9375% atuais permitidos.

CARGA MAIS PESADA
Portanto, segundo Hudson, a tendência é que na proposta do Executivo o
TRC, em sua maioria, passe a ter uma
carga tributária mais pesada no que
se refere ao PIS COFINS, sendo que
aqueles que apuram atualmente na
sistemática não-cumulativa poderão
ter uma redução da carga efetiva no
CBS, a depender de suas despesas.
Traçando paralelo somente no PIS COFINS, a alíquota proposta na PEC 45 se
demonstra mais vantajosa, vez que a
composição da alíquota total do IBS
conta com a parcela de PIS COFINS
variando entre 5,6% e 8,5%, sendo a
alíquota total 25%, englobando os tributos citados anteriormente.
Na seara das obrigações acessórias, o
Executivo aponta a redução dos campos da NF-e, sem citação CT-e e MDF-e. O PL aponta que a declaração da
CBS será via SPED, a ser regulamentado pela RFB.
“Ainda é cedo para análises definitivas,
inclusive porque temos que considerar
as outras medidas que o governo federal irá propor”, adverte. “Todavia, a
tendência de todas as propostas apresentadas até aqui é de simplificação
do sistema, com aumento da carga
tributária no setor dos transportes”,
conclui o assessor.

3

LIVES DO SETCEMG

PRESENÇA ON-LINE: LIVES APRESENTAM
NOVIDADES PARA OS TRANSPORTADORES
O Setcemg não para de trabalhar
pelo transporte rodoviário de cargas em Minas Gerais. Sem poder
realizar seus tradicionais eventos
de relacionamento em sua sede devido à pandemia, o sindicato marca
presença com seus eventos on-line
e também apoia eventos de outras
entidades e de empresas apoiadoras.
Em julho, o Setcemg realizou duas
lives apresentadas pelos advogados especialistas em Direito Tributário, Reinaldo Lage e Hudson Gomes. No dia 2, o tema foi “Extinção
da cobrança das taxas do Incra/Sebrae e do Salário Educação na folha
de pagamentos”. No dia 9, o tema
foi o “Planejamento da fiscalização
2020/2021 pela Receita Federal”.
Se você perdeu, assista às lives
na íntegra no canal do Setcemg no
Youtube. Curta e ative o alerta para
os próximos eventos!
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EVENTOS VIRTUAIS DE
APOIADORES

A assessoria tributária realizou duas lives em julho.

Em comemoração ao Dia do Motorista, celebrado em 25 de julho, a
Mercedes-Benz realizou uma live na
página do Facebook Mercedes-Benz
e no YouTube Mercedes-Benz Brasil onde tirou dúvidas dos clientes
sobre modelos, programa de vantagens Mercedes Club, plano de manutenção e apresentou produtos,
serviços e peças. O Setcemg apoiou
o evento divulgando-o em seu site,
boletim e redes sociais.
Já em agosto, o presidente do Setcemg, Gladstone Lobato, concedeu
entrevista para o canal do Youtube
da Ambipar Group, que irá ao ar em
setembro.

ACESSE AS PÁGINAS DO SETCEMG, DA MERCEDES-BENZ BRASIL E DA AMBIPAR GROUP NO

YOUTUBE E CONFIRA
CONTEÚDODE
DE QUALIDADE RELACIONADO AO TRANSPORTE!
SETCEMG
PARTICIPA

EVOLUINDO COM VOCÊ

TRABALHO CONTÍNUO
PELO TRANSPORTE
A pandemia da Covid-19 gerou uma grande instabilidade econômica e afetou praticamente todos os segmentos empresariais. E o setor de transporte rodoviário de
cargas não saiu ileso.
A queda na demanda por transportes chegou a 45%,
segundo a NTC&Logística. E, mesmo assim, o Setcemg
seguiu seu trabalho de representação institucional, foi
em busca de informar suas associadas sobre as principais alterações na legislação, repensou sua forma de
oferecer capacitação de qualidade e específica para o
setor e incrementou sua forma de se comunicar com
as empresas, criando novos canais e serviços.
Em um cenário adverso e impensado, o Setcemg seguiu sua missão de ser uma referência para os transportadores de cargas mineiros.
O sindicato produziu um relatório no qual é possível
ver um resumo das ações promovidas pelo sindicato
desde o início da pandemia, em meados de março, até
o fim de julho.
O trabalho continua. A hora é de seguir trabalhando
duro para salvar vidas, empresas, empregos e a nossa
economia. E o Setcemg vai estar ao lado das empresas
de transporte, para que o setor esteja ainda mais forte
quando a crise passar.

COMJOVEM BH E REGIÃO
A comissão de jovens empresários seguiu seu planejamento de ações, adaptando-as ao “novo normal”.
O núcleo de Belo Horizonte e Região realizou a campanha “Em Movimento”, com o apoio do Setcemg. O núcleo
também seguiu empenhado em suas ações solidárias e
de responsabilidade social.

Relatório está disponível no site do Setcemg.

O Sindicato também apoiou as campanhas da CNT e
Sest Senat e foi parceiro da Secretaria de Estado de
Saúde (SES-MG) na divulgação de informações sobre
saúde.
Criou a “Live do Setcemg”, uma forma de continuar
promovendo seus eventos de informação e relacionamento de forma on-line. Também apoiou e participou
de lives de apoiadores, como a Cardiesel, e de outras
entidades representativas, como CNT e NTC&Logística.

CONSULTORIAS
Muitas mudanças aconteceram no regramento legislativo. As assessorias jurídica e juridicoambiental foram
em busca das atualizações necessárias para dar segurança legal às empresas.

SERVIÇOS

CAPACITAÇÃO

Mesmo com parte de sua equipe em trabalho remoto, o Setcemg não parou com a oferta de serviços aos
transportadores. O Setcemg seguiu emitindo o RNTRC:
foram mais de 2 mil inclusões. O Setcemg também iniciou o serviço de emissão de AET. Foram 25 licenças no
período.

De março a agosto, foram mais de 30 turmas de capacitação on-line, dos mais variados temas. “Como calcular custos e fretes” e “Como vender frete em momento
de pandemia” foram os temas de maior sucesso.

COMUNICAÇÃO
O Setcemg incrementou suas ações nas redes sociais.
Somente no Instagram, o sindicato teve um crescimento
de 54,25% no número de seguidores de forma orgânica.
Também incrementou seu perfil no LinkedIn e reativou
seu Blog.

SETCEMG EXPRESS
O Setcemg Express, grupo de WhatsApp do Setcemg, ganhou mais força.
O grupo é mais um canal para o envio de conteúdo estratégico da entidade e participam dele apenas os tomadores
de decisão das empresas.
Informação de qualidade entregue em mãos, na velocidade
que o transportador precisa.

O RELATÓRIO ESTÁ DISPONÍVEL NO NOSSO SITE. BASTA CLICAR NO BANNER “EVOLUINDO COM VOCÊ”.
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COMJOVEM BH E REGIÃO

MINAS GERAIS ENGAJADA NA CAMPANHA
COMJOVEM SALVA VIDAS
Com o apoio das federações e sindicatos, incluindo o
Setcemg e a Fetcemg, a campanha “COMJOVEM Salva
Vidas”, de doação de sangue, já alcançou, em todo o
país, mais de 1.000 doações e mais de 100 inscrições
para a doação de medula óssea. Esses números são
muito significativos, considerando que cada doação de
sangue pode salvar até quatro vidas.
Em 2020, a COMJOVEM BH e Região entrou firme na
campanha. O presidente do Setcemg, Gladstone Lobato,
gravou um vídeo para convocar todos os transportadores mineiros para participar do movimento.

CURTAS
E-BOOK

O Instituto COMJOVEM de Desenvolvimento Mercado lógico
publicou, no início de agosto, um E-book com dicas sobre recursos de aplicativos, softwares e programas que podem ser
usados pelas empresas para contribuir com a transformação
digital.

COMJOVEM EXPERIENCE
No dia 6 de agosto, a COMJOVEM Nacional realizou a primeira
edição do COMJOVEM Experience. Totalmente on-line, o evento reuniu lideranças do setor e especialistas do transporte,
economia e gestão.

COMJOVEM CONVIDA

O vídeo foi publicado nos perfis da COMJOVEM Nacional no Instagram e
Facebook.

O coordenador da COMJOVEM BH e Região, Antônio Lodi, foi um
dos convidados do 11º programa da série COMJOVEM Convida.
Lodi comentou sobre inovação e os desafios do setor durante
a pandemia com o coordenador do Instituto COMJOVEM de Desenvolvimento Mercadológico, Luiz Gustavo Nery, o membro
da comissão Otavio Fedrizze e o empresário Lucas Scapini.

Interodonto
Referência em
Assistência
Odontológica
A Interodonto faz parte
do Grupo NotreDame
Intermédica, que possui mais
de 50 anos no mercado e,
hoje, é a maior operadora
do Brasil em números de
beneficiários. Com mais de
15 mil dentistas credenciados
em todo território nacional,
está em constante melhoria
nos serviços de manutenção
da saúde bucal de seus
beneficiários. Confira nossos
diferenciais:

Sistema único de gestão
do benefício odontológico
com controle de qualidade
dos tratamentos realizados.

Sem taxa de
implantação.

Atendimento de urgência
e emergência 24h.

Aprovação de
tratamentos online.

Com uma das melhores
redes credenciadas com
abrangência nacional.

Envio de SMS após
autorização dos
tratamentos.

Sistema de Gestão da
Qualidade certificado pela
NBR ISO 9001:2015 pela
Fundação Vanzolini e IQNET.

Ações de Odontologia
Preventiva que visam
uma melhor saúde bucal
e qualidade de vida.

Saiba mais em www.gndi.com.br
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ASSOCIADA

AAS SOLUÇÕES: LOGÍSTICA
E ENGENHARIA NO DNA
Com mais de 20 anos de expertise, a AAS Soluções em Logística e Engenharia é a nova associada do Setcemg.
Conheça a história e os serviços da empresa.

Com valores amparados na segurança operacional, inovação com
responsabilidade, ética e excelência profissional, a AAS Soluções
em Logística e Engenharia, nova
associada do Setcemg, nasceu da
junção de duas empresas referências em suas áreas de atuação:
a AAS Engenharia Ambiental e de
Segurança e AAS Transporte de Resíduos.
Tudo começou em 1999, com o sócio e fundador, Agenor Antônio e
Silva, engenheiro e ambientalista,
que atuava como engenheiro de
segurança e consultor independente de grandes empresas da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.
A empresa iniciou suas atividades
oferecendo serviços nas áreas de
segurança do trabalho e de meio
ambiente para pequenas e médias
indústrias, desenvolvendo estudos
e projetos.

EXPERTISE NA ÁREA
AMBIENTAL
Na área de engenharia, a AAS Soluções atua em todas as etapas dos
processos técnicos relativos ao Licenciamento Ambiental.
Presta serviços de consultoria técnica a diversos segmentos industriais e postos de combustíveis,
contribuindo para se adequarem
aos regulamentos das legislações
ambientais, para obtenção de licença ambiental e para que mantenham-se em conformidade com as
regularizações e minimizem seus
impactos ao meio ambiente.
Também presta consultorias de
gestão ambiental, estações de
tratamento de efluentes, acompanhamento de condicionantes, aterros e usinas de lixo, investigação
ambiental, outorga de uso de água,
projeto contra incêndio e segurança do trabalho. A empresa ainda
oferece treinamentos personalizados sobre esses temas.

EVOLUÇÃO PARA O
TRANSPORTE
Em meados de 2005, com a cres-

À frente da AAS Soluções, Getone, Aline, Neide e Agenor Silva. A empresa oferece serviços de engenharia
ambiental, segurança do trabalho, locação de equipamentos, transporte de resíduos e cargas em geral.

cente demanda pela atividade de
transporte rodoviário regularizado (com licenciamento ambiental),
a empresa, que já era referência
em serviços ambientais, ingressou no ramo logístico e lançou a
AAS Transporte de Resíduos, que
tem como foco o segmento de
transporte rodoviário, promovendo soluções em gerenciamento de
resíduos especiais e locação de
equipamentos. “Verificamos que o
mercado de transporte segmentado para soluções ambientais estava escasso e decidimos investir no
segmento”, conta o sócio e diretor
de Negócios e Estratégias, Getone
Diniz.
Para isso, foram feitos investimentos maciços em renovação de frota
e capacitação profissional, prioridades da empresa. “Nossa filosofia
de trabalho se baseia em qualidade, segurança e a melhor relação
custo–benefício para o cliente”,
acrescenta.

UMA NOVA ERA NA
AAS SOLUÇÕES
Hoje, a AAS Soluções possui um
quadro de 94 funcionários, sendo
49 colaboradores operacionais,
24 administrativos, 17 técnicos de
Meio Ambiente e Segurança do Tra-

balho com dupla habilitação e quatro engenheiros.
Sua cartela de clientes é de aproximadamente 150 clientes fidelizados, de diferentes portes e ramos
industriais como Usiminas, Jaguar,
Ferro +, JMendes, Copasa, Krome,
Novametais, Rossetti, Facchini,
Lemnos, Mineração Serra do Oeste,
Protermq, Holcim e outros.
“Com a unificação das duas empresas, AAS Engenharia e AAS Transporte, reformulamos nossa marca
e englobamos à razão social uma
denominação que define nossos
serviços: soluções completas em
engenharia ambiental, segurança
do trabalho, transporte de resíduos e cargas em geral, originando
a ‘AAS Soluções em Logística e
Engenharia’”, conta a sócia e Diretora Técnica, Aline Diniz. ‘Estamos
em fase de finalização do nosso
portfólio e do site para poder compartilhar de forma resumida nosso
trabalho e as mudanças que estão
por vir”, adianta.
“Nossa história se resume em persistência, dedicação e muito trabalho. Queremos ser vistos como
parceiros de negócios, distinguindo-nos pela qualidade, responsabilidade e eficiência na prestação
dos serviços de transporte, logística e engenharia e elevando sempre a satisfação de nossos clientes”, finaliza Aline.

SAIBA MAIS SOBRE OS SERVIÇOS DA AAS SOLUÇÕES NO SITE WWW.AASSOLUCOES.COM.BR OU AAS@AASSOLUCOES.COM.BR.
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EVOLUINDO COM VOCÊ

MOTORISTA NOTA 10:
MUITA HISTÓRIA PRA CONTAR
Para comemorar o Dia do Motorista, celebrado em 25 de julho, o Setcemg realizou durante todo o mês a campanha
“Motorista Nota 10”.
Com recorde de participação em 2020, a campanha, que visa homenagear e valorizar
esse profissional tão importante para as empresas de transporte, contou a história de
17 profissionais que são destaque em suas empresas, todas associadas ao Sindicato.
Histórias tão diferentes, mas com dois pontos em comum: o amor pela profissão e a
determinação em enfrentar os desafios das estradas.
Acesse o site do Setcemg e busque “Motorista Nota 10” para conhecer os homenageados, ou acesse nossos perfis nas redes sociais. Não deixe de curtir, comentar e
compartilhar.

CONHEÇA OS HOMENAGEADOS
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CARTÃO BENEFÍCIO

FAÇA A ADESÃO AO
CARTÃO BENEFÍCIO
PARA SUA EMPRESA
Com o Cartão Benefício, os trabalhadores têm um crédito,
limitado e integrado à folha de pagamento, que dá acesso a
vantagens como descontos em compras e promoções exclusivas em supermercados, sacolões, restaurantes, farmácias,
postos de combustíveis e muitos outros estabelecimentos e
serviços especialmente credenciados pela ValeCard, operadora nacional do cartão. Além da ampla cobertura, ao aderir
ao Cartão Benefício o usuário também tem vantagens como
o ValeCash - programa de cashback, seguro de acidente pessoal com auxílio funerário e curso on-line de inglês.
Com pouco mais de 200 funcionários em Minas Gerais, a
Empresa de Transportes Martins já fez a adesão para seus
trabalhadores. “Tivemos ótima aceitação na empresa e pensamos até em expandir para as filiais de São Paulo, Rio de
Janeiro e Espírito Santo”, conta a coordenadora do Departamento Pessoal da empresa, Vanessa Pimenta. “Dentre os
inúmeros benefícios, vimos que muitos estão aproveitando o
curso de inglês, principalmente nesses tempos de pandemia,
em que as pessoas têm que ficar em casa”, destaca.

VANTAGENS PARA
EMPRESAS
Ao aderir ao Cartão Benefício, as empresas
também têm benefícios.
Acesse a página pelo QR
Code e fique sabendo de
todas as vantagens.

PARA SABER MAIS SOBRE O CARTÃO E CONTRATAR O SERVIÇO PARA SUA EMPRESA, ENTRE EM CONTATO:
cartaobeneficio@fetcemg.org.br

admbeneficios@fetcemg.org.br

(31) 3490-0330

SCANIA R540 6X4
EVOLUÇÃO SOB MEDIDA
PARA REVOLUCIONAR
O SEU NEGÓCIO.

(31) 3399-1000
(31) 9 9811-9024

www.itaipumg.com.br
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REPRESENTATIVIDADE

MINAS LIVRE PARA CRESCER:
CONHEÇA AS PROPOSIÇÕES
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede) lançou, no
fim de julho, uma plataforma com
dados vivos do Programa Minas Livre
para Crescer. A partir de agora, a população mineira pode acompanhar o
andamento das demandas enviadas
ao maior programa de desburocratização da história de Minas Gerais.
A ferramenta possibilita acessar, em
tempo real, a situação das sugestões
recebidas e acompanhar todas as
atualizações e avanços obtidos desde o início do programa. A plataforma
está disponível no site desenvolvimento.mg.gov.br.
O Setcemg apoia o programa Minas
Livre para Crescer e segue sua convocação para todos os transportadores
do estado participarem. 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 burocrático
para se empreender. Neste momento
de crise, reparar a melhoria do ambiente de negócios no estado se torna ainda mais importante”, comenta
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o consultor técnico do Setcemg e da
Fetcemg, Luciano Medrado.

COMO FAÇO PARA
PARTICIPAR?
O governo quer saber se existe alguma lei ou norma que impacta nega-

tivamente 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. O link para o formulário
de participação está disponível no
site setcemg.org.br ou a bio do Instagram @setcemg.

MERCADO

PERDA DE MAIS DE 61 MIL EMPREGOS
NA PANDEMIA
O setor de transporte registrou o quarto mês seguido de queda no número de
vagas de emprego, desde o início da
crise provocada pela pandemia do novo
coronavírus. É o que indica o Boletim
Economia em Foco, divulgado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT)
no início de agosto.
A partir dos números do Novo Caged
(Novo Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados), do Ministério da Economia, é possível observar que, desde
o início da crise (entre março e junho),
o setor de transporte já acumula perda
de 61.429 vagas de emprego – considerando todos os modais.
Entre os segmentos de transporte, a
perda líquida de empregos formais continuou sendo puxada pelo transporte
rodoviário de passageiros, que fechou,
em junho, 8.780 vagas.
Já o transporte rodoviário de cargas
registrou saldo positivo (2.819 vagas
criadas no mês). Com isso, o segmento
contribuiu para atenuar a perda de empregos formais registrada pelo setor
de transporte como um todo no mês
de junho.

Segundo o Boletim da CNT, setor de transporte de cargas apresentou saldo positivo e contribuiu para atenuar
a perda de empregos formais.

“Apesar de os números de junho terem
registrado uma desaceleração das demissões, o cenário no setor de transporte ainda é bastante preocupante e
a reoneração da folha de pagamento
prevista para 2021 vai dificultar ainda
mais a contratação de mão de obra pelas empresas de transporte. Além dis-

AF-an-setcemg-eco-17x13cm_2020-01_por_brasil_alta.pdf
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so, as ações do governo federal têm se
mostrado insuficientes para socorrer o
setor”, afirma o presidente da CNT, Vander Costa.
Na economia brasileira como um todo,
desde o início da pandemia, já foram
contabilizadas 1,54 milhão de vagas fechadas.
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MELHOR AR 2020

FOI DADA A LARGADA PARA O MELHOR
AR - PRÊMIO FETCEMG DE QUALIDADE
DO AR 2020
O transporte tem enfrentado novos desafios a
cada dia em virtude da pandemia do novo coronavírus, o que tem gerado diversas transformações nas operações das empresas. Novos hábitos e novas formas de trabalhar são necessários
para manter o setor “em movimento”.
Apesar disso, as empresas de transporte rodoviário de cargas em Minas Gerais não deixaram
de ficar em dia com o Despoluir - Programa Ambiental do Transporte, iniciativa conjunta entre a
Confederação Nacional do Transporte (CNT) e o
SEST SENAT que completa 13 anos em 2020.
A Fetcemg, gestora do programa para o transporte rodoviário de cargas em Minas Gerais,
reconhecendo os esforços das empresas em
participar do programa mesmo em um período
tão adverso, realizará a edição 2020 do Melhor
Ar – Prêmio Fetcemg de Qualidade do Ar - de uma
forma diferente.
A Fetcemg seguirá o mesmo protocolo de
classificação das edições anteriores, porém, em
vez de realizar a cerimônia de premiação em sua
sede, organizará com cada empresa premiada
a melhor forma de entregar o troféu e realizar
a homenagem pelo engajamento no programa
e na causa ambiental. “O objetivo do Melhor Ar
é colocar em destaque as empresas do setor
realmente comprometidas com o meio ambiente.
Não poderíamos ficar sem essa premiação para as
empresas que se dedicaram ao programa mesmo
com tantos desafios”, afirma a coordenadora
do Despoluir para o setor de cargas em Minas
Gerais, Ana Isabella da Mata.
O Melhor Ar – Prêmio Fetcemg de Qualidade do Ar
foi criado em 2009. Em 2020, a premiação celebra
sua 12ª edição e mais de 50 empresas premiadas.

AVALIAÇÃO VEICULAR AMBIENTAL
O controle das emissões de poluentes é uma das
linhas de atuação do Despoluir, trazendo como
consequência a melhoria da qualidade do ar e o
uso racional dos combustíveis.
Nesse trabalho, a Fetcemg conta com seis unidades móveis de avaliação veicular equipadas com
opacímetros e outros instrumentos necessários
para a análise dos pontos críticos que influenciam na emissão de poluentes e no uso racional
de combustível dos veículos movidos a diesel.
Os técnicos do programa são capacitados para
realizar as aferições, analisar os resultados e
sugerir medidas de melhor desempenho para as
empresas.
A aferição realizada pela Fetcemg é gratuita para
todas as empresas associadas aos seus sindicatos filiados. Se a sua empresa ainda não participa, entre em contato com o programa pelo e-mail
despoluir@fetcemg.org.br ou pelo telefone (31)
3490-0330.

Edição de 2019 contou com a presença de lideranças e autoridades do
setor. Na foto, o presidente da CNT, Vander Costa, entre os presidentes da
Fetcemg e do Setcemg, Sérgio Pedrosa e Gladstone Lobato.

Em vez de realizar a cerimônia de premiação em sua sede, a Fetcemg organizará com cada
empresa premiada a melhor forma de entregar o troféu e realizar a homenagem pelo engajamento
no programa e na causa ambiental.
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MELHOR AR 2020

DESPOLUIR, MAIOR PROGRAMA
AMBIENTAL DO TRANSPORTE,
COMPLETA 13 ANOS EM 2020

Em 2020, a equipe do Despoluir em Minas Gerais irá até as empresas vencedoras para realizar a homenagem.

Desenvolvido em uma parceria entre a CNT e o SEST
SENAT, o Despoluir completa, em 2020, 13 anos de
existência com resultados significativos. Para celebrar a data, uma live foi promovida pela CNT no dia
16 de julho, em seu canal no Youtube, na qual foi
contada a trajetória do programa, seus desafios e
conquistas.
Foram realizadas mais de 3 milhões de avaliações
veiculares em ônibus e caminhões, a serviço de
mais de 54 mil transportadores em todo o país.
Foram elaborados diversos estudos, boletins, podcasts, guias rápidos e manuais voltados para o
aprimoramento ambiental do setor. Mais de 123 mil
cartilhas educativas foram distribuídas.
Esses números mostram que, embora as aferições
veiculares sejam o carro-forte, o Despoluir foi idealizado para ir além e promover uma verdadeira
mudança de mentalidade. “A estratégia inicial era
que a aferição servisse como o cartão de visitas
para chegar aos empresários. Elas são voluntárias,
gratuitas e têm um caráter educacional”, destacou
o diretor-executivo da CNT, Bruno Batista.
E deu certo. Hoje, o programa desenvolve outras
frentes, tendo, inclusive, interlocução com atores
internacionais, como o Ministério dos Recursos
Naturais do Canadá (NRCan) e o Conselho Internacional de Transporte Limpo (o ICCT). “O nosso presidente, Vander Costa, é um entusiasta do programa,
tendo atuado fortemente em prol das ações à épo-

ca em que presidia a Fetcemg”, destacou Batista.
A consultora ambiental do Programa Despoluir, Patrícia Boson, enfatizou que nos últimos anos a qualidade do ar nos grandes centros passou a ser um
tema cada vez mais relevante. “O programa Despoluir veio justamente nessa direção. O programa tem
a grandeza de dar qualidade de vida ao cidadão e
isso é motivo de orgulho para todos nós”, finalizou.
Se você quer saber mais sobre o programa e sua
história, a Live comemorativa está disponível no
canal da CNT no Youtube,
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GIRO POR MINAS

SETCJF: DESPOLUIR NA ZONA DA MATA
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19:
RESPONSABILIDADE SOCIAL E
AMBIENTAL
O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de
Juiz de Fora (SETCJF), que abrange toda a Zona da Mata
mineira, adaptou-se durante a pandemia para a manutenção do Programa Despoluir na região.
Por seu caráter socioambiental, entendeu-se a importância da continuidade do programa mesmo durante
o momento complicado em que nos encontramos, de
modo que o SETCJF e as empresas pudessem manter
o compromisso com o meio ambiente, a saúde e a sociedade.
Dessa maneira, seguindo todos os protocolos de segurança impostos por organizações e representantes
da área da saúde em todo o mundo, como fazer uso
de máscara, higienizar constantemente as mãos e
manter o distanciamento social, o técnico do Despoluir
pôde dar continuidade às aferições, garantindo sempre a segurança de sua saúde e a dos trabalhadores
das empresas que visitou.
É importante destacar que, com a aferição dos veículos, consegue-se reduzir a poluição atmosférica provocada por veículos automotores. Além disso, os testes

são importantes, uma vez que permitem a análise do
estado de manutenção do conjunto motor, bomba injetora, bicos injetores, regulagem do ponto de injeção
e filtros de ar e combustível, por exemplo.
Na Zona da Mata, ligue para o SETCJF para agendar o
seu teste: (32) 3215-7367.

O técnico do Despoluir na Zona da Mata, Ricardo Lopes Perobelli,
realizando aferições na associada Trans-Herculano.

SETTRIM ACREDITA
NA INTEGRAÇÃO DO
TRANSPORTE
A região do Triângulo Mineiro é responsável por grande parte da movimentação de carga de todo o país. O
Brasil é um país com proporção continental, onde a
economia gira, principalmente, sobre rodas e o transporte de cargas tem mostrado sua força e importância
no contexto nacional.
Com objetivo de tratar várias ações em conjunto para
fortalecer o transportador, o Sindicato das Empresas
de Transportes de Cargas do Triângulo Mineiro (Settrim) esteve, no início de agosto, em Belo Horizonte em
visita à Fetcemg.
Na oportunidade, foram discutidos temas de interesse
das transportadoras da região. Ao todo, a entidade empresarial de transporte situada em Uberlândia abrange
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O presidente do Settrim, Cleiton Silva, esteve na Fetcemg em agosto para
discutir temas estratégicos para o setor.

39 municípios e tem em sua base cerca de 4 mil empresas, carregando uma história cheia de episódios de
luta em favor do transporte de cargas brasileiro.
O presidente do Settrim, Cleiton Silva, está lisonjeado
por representar o setor, que é forte e um dos mais
importantes do país. Ele acredita que a parceria com
a federação e confederação, visando o trabalho integrado com as entidades, é extremamente importante.

GIRO POR MINAS

SETSUL: ATENDIMENTO ON-LINE E
DESPOLUIR EM DESTAQUE
O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do
Sul de Minas (Setsul), com a unidade do Sest Senat de
Poços de Caldas, participou da Semana do Motorista,
que foi realizada entre os dias 22 a 27 de julho. A ação
foi em comemoração ao Dia do Motorista, celebrado em
25 de julho, onde comemora-se o dia de São Cristóvão,
padroeiro dos motoristas.
A iniciativa contou com a presença do técnico do Despoluir do Setsul, Guido Eduardo de Moraes, que participou das atividades realizadas nas empresas de
transporte realizando aferições veiculares e colaborando com as ações que promoveram a conscientização
dos motoristas referentes aos cuidados com higiene,
saúde e prevenção da Covid-19, entre outras iniciativas.
O Setsul, com o Programa Despoluir, também realizou
testes de opacidade nos veículos do Corpo de Bombeiros da cidade, contribuindo para o bem-estar, qualidade ambiental e uma melhoria na qualidade de vida da
população.
Além de todas as iniciativas realizadas para os motoristas no mês de julho, o Setsul segue realizando os
atendimentos relacionados à movimentação de frota e
de cadastros e recadastramentos do RNTRC totalmen-

te on-line, a fim de facilitar o dia-a-dia dos transportadores neste momento tão delicado de pandemia.

Programa Despoluir segue trabalhando a pleno vapor no Sul de Minas
Gerais.
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CNT

FETCEMG E SETCEMG NO 2º ENCONTRO
DE COMUNICADORES DA CNT
Comunicadores de várias regiões do país reuniram-se em
julho, no 2º Encontro de Comunicadores da Confederação
Nacional do Transporte (CNT) via Teams.
O presidente da CNT, Vander Costa, reafirmou a importância da comunicação em rede para o fortalecimento do setor e para o enfrentamento da situação de crise sanitária.
E acentuou que o transporte não pode parar: “Precisamos
levar as pessoas e abastecer as cidades e contamos com
os profissionais de comunicação para saírmos fortalecidos”, disse.
A coordenadora executiva da Comunicação da CNT,
Myriam Caetano, apresentou o resultado do trabalho em
rede iniciado há cerca de um ano, com destaque para as
campanhas realizadas, entre elas, “O Transporte Move o
Brasil”, e falou sobre as próximas ações da CNT, como o
prêmio CNT de jornalismo. Na sequência, os especialistas
em comunicação e sócios-diretores da FSB Comunicação,
Flávio Castro e Marcelo Diego, apresentaram o painel “Os
desafios da comunicação”.
A Fetcemg e o Setcemg marcaram presença no evento
com o Núcleo de Comunicação das entidades, composto
pelas jornalistas Helena Costa, Isabella Antunes, Ludmila Soares e a estagiária de design, Clara Mol. “Reencontrar colegas com o mesmo propósito de somar esforços
para que o transporte seja protagonista no que faz em
qualquer circunstância é sempre muito bom. E, somados
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CNT apresentou os resultados do trabalho em rede iniciado com
federações e sindicatos há um ano.

a isso, a oportunidade de ouvir profissionais reconhecidamente bons no que fazem, falando sobre os desafios
atuais da comunicação que são comuns para todos nós,
nos desperta questões de um lado e reafirma caminhos
de outro”, destacou a gerente do Núcleo de comunicação,
Helena Costa.

ITL

NOVIDADE: ESPECIALIZAÇÃO
EM GESTÃO DE FINANÇAS
O Instituto de Transporte e Logística (ITL) lançou mais uma
capacitação gratuita voltada aos gestores das empresas
de transporte: a Especialização em Gestão de Finanças. As
inscrições estão abertas e vão até o dia 20 de setembro. O
início está previsto para novembro e as aulas presenciais
serão ministradas na cidade de São Paulo (SP).
A Especialização em Gestão de Finanças é uma pós-graduação latu sensu ministrada pelo Ibmec Educacional e visa
desenvolver e elevar a performance de gestores financeiros
das empresas de transporte associadas ao Sistema CNT.
As inscrições podem ser feitas no site itl.org.br. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo email inteligencia@itl.org.br ou
pelo telefone (61) 2196-5820.

QUEM PODE PARTICIPAR
Gestores financeiros das empresas de transporte.
As empresas devem ser filiadas às federações e/ou
associações que integram o Sistema CNT.

REQUISITOS

- Exercer cargo de gestor financeiro do setor de
transporte, devidamente comprovado;
- Ter tempo de três a cinco anos na posição de
liderança no cargo;
- Ter nível superior completo em qualquer área de
formação, em curso reconhecido pelo MEC;
- Possuir noções básicas de inglês.

O CURSO

Com duração de aproximadamente 16 meses, o curso é
gratuito e tem carga horária total de 370 horas, sendo
20% ministradas a distância e 80% em encontros
presenciais. A modalidade presencial é realizada,
bimestralmente, durante cinco dias consecutivos em
São Paulo (SP).
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CONET

RESULTADOS DO PRIMEIRO
SEMESTRE
Mais de 180 pessoas, entre empresários, lideranças e
profissionais do transporte rodoviário de cargas, acompanharam, no dia 20 de agosto, a segunda edição do ano
do Conselho Nacional de Estudos em Transporte, Custos,
Tarifas e Mercado (Conet), que apresentou os dados do
primeiro semestre de 2020 do setor. Pela primeira vez, o
evento de quase 50 anos foi realizado pela internet. Os
presidentes da Fetcemg e do Setcemg, Sérgio Pedrosa e
Gladstone Lobato, respectivamente, participaram do encontro.
A pesquisa realizada pelo DECOPE/NTC no mês de julho
divulgada no Conet aponta para uma variação nos últimos
12 meses suportada pelo transportador de 3,50% nas operações com transporte de cargas fracionadas e de 2,57%
nas com cargas lotações ou fechadas.
“Ainda chama a atenção a falta do recebimento de componentes tarifários, como frete-valor e GRIS. Constatou-se
que muitos usuários não remuneram adequadamente o
transportador por serviços complementares ou adicionais
como a cubagem da mercadoria, a cobrança da EMEX para
regiões que se encontram em estado de beligerância, a
TRT para as regiões metropolitanas que possuem restrição a circulação de caminhões, os serviços de paletização
e guarda/permanência de mercadorias, o uso de escoltas
e planos de gerenciamento de riscos customizados, o uso
de veículos dedicados, dentre outros”, diz o comunicado.
No informe da NTC&Logística, foi destacada também a significativa queda na demanda de carga devido à pandemia
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e, além disso, a dificuldade de muitos transportadores de
reajustar seus fretes, o que comprometeu o resultado e
o caixa das empresas. “O repasse desse incremento de
custo é de total interesse do transportador, mas também
do contratante que deseja manter a regularidade, a qualidade do serviço e a segurança nas suas operações”.
“É de se destacar também que o transportador, mesmo
com todas as dificuldades e, na maioria dos casos com
prejuízo, garantiu o abastecimento do mercado em tudo
que é essencial ou não para manter o bom funcionamento
da sociedade”, finaliza o documento.
O PRÓXIMO CONET&INTERSINDICAL SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E
26 DE MARÇO DE 2021, NO HOTEL OURO MINAS, EM BELO HORIZONTE.

MOTORISTA PADRÃO

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O PRÊMIO
MOTORISTA E MOTOCICLISTA PADRÃO 2020
O Setcemg encerrou sua campanha Motorista Nota 10 de
2020, mas não deixa de apoiar iniciativas de valorização
do profissional do transporte. Em parceria com a Fetcemg
e o Detran-MG, idealizador do projeto, o Sindicato apoia
a 60ª edição do Prêmio Motorista e Motociclista Padrão
2020.
O período de inscrições vai até o dia 25 de setembro e,
devido à pandemia, todo o processo está sendo realizado
por meio eletrônico.
A premiação oferecida pelo Detran-MG tem o objetivo de
homenagear condutores que se destacam por boas práticas e bons exemplos na direção dos veículos. Também
é uma forma de valorizar e incentivar os condutores que
demonstram atitudes cidadãs no dia a dia no trânsito,
de forma responsável, solidária e comprometida com a
segurança viária.

públicos para transporte de pessoas ou cargas; motocicleta de transporte de pessoa ou carga (mototaxista ou
motofretista).
Confira os critérios para participar no site detranmg.gov.
br e inscreva-se!

COMO PARTICIPAR?
Para participar do concurso, os motoristas devem ter, no
mínimo, três anos de habilitação nas categorias A, B, C,
D ou E, além de conduzir veículos de transporte escolar;
táxi; transporte coletivo de passageiros; transporte de
carga; transporte de emergência hospitalar; de órgãos

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

10%
OFF
PROMOÇÃO

TELEVENDAS

313369-3600

38 2101-1343

BETIM/MG
MONTES CLAROS/MG

Consulte o regulamento. Imagem meramente ilustrativa.

19

JURÍDICO

MEDIDAS TRABALHISTAS PARA
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA
Desde o dia 20 de março, toda a sociedade brasileira
sofre com a pandemia do coronavírus e as medidas de
isolamento indispensáveis para o controle sanitário. Com
vistas a amenizar as consequências econômicas decorrentes do isolamento social, foram adotadas diversas
medidas nas relações trabalhistas por meio das Medidas
Provisórias 927 e 936. Tais medidas visam a preservação
do emprego e da renda, assim como da atividade laboral
e econômica.
Essas disposições normativas permitiram maior flexibilidade nas relações de trabalho e, com isso, parcial fôlego
financeiro para as empresas. Com as medidas as empresas tiveram: a) facilidade na adoção do regime de teletrabalho; b) redução do prazo de comunicação da concessão
de férias individuais e coletivas com a postergação do pagamento para o 5º dia útil do mês seguinte, e o pagamento de seu terço constitucional até o dia 20 de dezembro;
c) a possibilidade da utilização do banco de horas, especialmente para compensação em trabalho extraordinário
posterior; d) a possibilidade de antecipação de feriados;
e) a possibilidade de redução proporcional da jornada de
trabalho e do salário; f) a possibilidade de suspensão temporária dos contratos de trabalho; g) a postergação do
recolhimento do FGTS dos meses de março, abril e maio a
partir de julho/2020 de forma parcelada em até seis vezes
sem juros.

Algumas medidas dão
fôlego para manutenção
da atividade econômica e
asseguram uma perspectiva
de manutenção dos vínculos
trabalhistas

Sem essas medidas, as empresas não teriam como honrar compromissos com fornecedores, com a folha de pagamento ou mitigação do nível de desemprego na sociedade. Infelizmente, a Medida Provisória nº 927 caducou em
19 de julho. Suas disposições tratavam do banco de horas,
feriados, férias, trabalho em home office, suspensão dos
exames ocupacionais e parcelamento do FGTS.
Caberá ao Congresso Nacional disciplinar, por Decreto Legislativo, as relações jurídicas decorrentes do período de
vigência da MP. Enquanto não ocorre a publicação do Decreto Legislativo, a validade das suas disposições ficaram
limitadas a todos os fatos praticados desde a publicação
(22 de março) até a perda de sua vigência (19 de julho).
Para as demais situações jurídicas, a partir de 20 de julho, as empresas não poderão fazer uso dessas ferramentas, porque o fundamento jurídico de sua manutenção
extinguiu-se no tempo. Ressalto que o trabalho em home
office ainda continua possível, já que previsto nos artigos
75-A a 75-E, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
assim como a compensação da jornada de trabalho (banco de horas) e concessão de férias, mas há necessidade
de serem observadas as rígidas disposições celetistas.
A Medida Provisória nº 936 foi convertida na Lei
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14.020/2020. As disposições previstas na MP foram repetidas quase que integralmente na Lei e tratam da suspensão do contrato de trabalho e redução proporcional da
jornada de trabalho e do salário. Algumas das alterações
são: a) prorrogação dessas medidas por meio de ato do
Poder Executivo (Decreto 10.422/2020, que prorroga por
mais 30 dias a redução proporcional da jornada e do salário, e por mais 60 dias a suspensão, até um e/ou outro
completarem o máximo de 120 dias); b) acordo individual
com restrição em razão do valor do salário e receita bruta
da empresa ou por meio de instrumento coletivo de trabalho; e c) prevalência das convenções coletivas e acordos
coletivos de trabalho sobre os acordos individuais, exceto
quando este for mais benéfico ao trabalhador.
Para uma atividade dinâmica como é o transporte, a flexibilização de normas celetistas contribui para a continuidade do seguimento e retenção dos trabalhadores.
Infelizmente, com a perda de vigência da MP 927, resta
apenas às empresas utilizarem-se das disposições da
Lei 14.020/2020, assim como daquelas previstas na CLT a
respeito do trabalho em home office, compensação da jornada de trabalho (banco de horas) e concessão de férias.
É certo que as medidas não solucionam todos os problemas das empresas, mas concedem fôlego para manutenção da atividade econômica e asseguram aos trabalhadores uma perspectiva de manutenção dos vínculos,
quando do estabelecimento da nova normalidade.

JEFERSON OLIVEIRA
Assessor jurídico do Setcemg e da Fetcemg

SUSTENTABILIDADE EM FOCO

SEMINÁRIO DE EMERGÊNCIAS DEBATEU
O GERENCIAMENTO DE RISCOS
EM TEMPOS DE PANDEMIA
No fim de junho, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável (Semad), em parceria com
a Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos
Perigosos (CE P2R2Minas), realizou o Seminário de Emergência Ambiental 2020. O evento contou com o apoio do
Setcemg e da Fetcemg.
Com o tema “Gerenciamento de Riscos à Saúde e ao Meio
Ambiente em Tempos de Pandemia”, o evento foi realizado em formato de webinar. “Com tantos desafios para as
empresas em 2020, a versão on-line do seminário propiciou maior abrangência, já que foi uma excelente oportunidade para empresas de todo o estado participarem”,
destacou a assessora juridicoambiental das entidades,
Juliana Soares.

na Transportadora Andrade, especialista em transporte
rodoviário de produto perigoso. “O novo cenário nos obrigou a repensar as formas de trabalho”, destacou. Entre
as boas práticas apresentadas, os destaques foram a
capacitação dos colaboradores e os procedimentos de
manutenção da operação logística.
O evento contou com a participação do Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
Germano Vieira; do presidente da Fundação Estadual do
Meio Ambiente, Renato Brandão; do coordenador do Núcleo de Emergências Ambientais, Edilson Coelho, entre
outras autoridades, lideranças e especialistas ambientais
do estado.

TRANSPORTE E EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS
O diretor do Setcemg, coordenador da COMJOVEM BH e Região e diretor da Transportadora Andrade, Antônio Lodi, foi
um dos palestrantes do seminário. Ele apresentou o tema
“A gestão e a redução dos riscos de acidentes ambientais
em situação de pandemia: boas práticas adotadas pelas
transportadoras”, com enfoque nas ações desenvolvidas

A assessora juridicoambiental, Juliana Soares, mediou debate durante
o seminário.
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MTR NACIONAL: PRODUTOS E RESÍDUOS
MAPEADOS
Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) vai rastrear e controlar a geração, armazenamento, transporte e
destinação de produtos e resíduos em todo o país; documento, que é autodeclaratório e tem sua emissão on-line,
passará a ser obrigatório em janeiro de 2021 e os transportadores precisam ficar atentos.

No fim de junho, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) publicou a portaria nº 280 que institui o Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR Nacional) como ferramenta de
gestão e documento declaratório de implantação e operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos no
país.
As empresas que transportam em Minas Gerais já fazem
uso do Manifesto de Transporte de Resíduos Sólidos
(MTR-MG) desde outubro de 2019. No entanto, com o
estabelecimento do MTR Nacional, é preciso que as
empresas fiquem atentas. “O MTR-MG será integrado
ao MTR Nacional, logo, os transportadores que já estão
cadastrados no MTR do estado não precisam se cadastrar
no MTR Nacional. O MTR-MG continua obrigatório pois
será por meio do sistema MTR-MG que o transportador
deverá emitir os seus MTRs”, orienta a assessora
juridicoambiental do Setcemg e da Fetcemg, Juliana
Soares.
O objetivo do MTR é rastrear a massa de resíduos sólidos,
controlando, assim, sua geração, armazenamento, transporte e destinação. O MTR Nacional é totalmente on-line,
válido em todo território nacional e deve ser emitido pelo
Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos (SINIR).
Estão obrigados a emitir o MTR os geradores de resíduos quando houver a destinação de resíduos, como pilhas,
lâmpadas, baterias, grandes volumes de papel e papelão,
EPIs, estopas sujas de óleo e graxa, dentre outros. “No
entanto, os transportadores, armazenadores temporários
e os destinadores dos resíduos, deverão estar cadastrados junto SINIR”, destaca a assessora.
O MTR deverá ser emitido para cada remessa de resíduo
para destinação. O destinador deverá fazer o aceite da
carga de resíduos no sistema, procedendo a baixa dos
respectivos MTRs e eventuais ajustes e correções em um
prazo de até 10 dias após o recebimento da carga em sua
unidade.

preciso ficar atento e adequar as operações o quanto antes. “O Setcemg recomenda que as associadas acessem
o portal mtr.sinir.gov.br e conheçam o sistema neste período de testes para que estejam aptas a opera-lo quando
o mesmo se tornar obrigatório”, finaliza Juliana.

TEM ALGUM CUSTO?
Não, o MTR Nacional é gratuito.

QUANDO ENTRA EM VIGOR?
No dia 1º de Janeiro de 2021.

FALTA DO MTR NACIONAL
PODE RENDER MULTA
O MTR Nacional entrará em vigor no dia 1º de janeiro de
2021 e, a partir desta data, caso o transportador realize
o transporte de resíduos em desacordo com a legislação,
poderá ser penalizado. A multa vai de R$ 500 a R$ 2 milhões.
Mesmo com a obrigatoriedade sendo a partir de janeiro, é

Juliana Soares recomenda que as associadas acessem o portal mtr.
sinir.gov.br e conheçam o sistema antes da entrada em vigor.

SE VOCÊ AINDA TEM DÚVIDAS SOBRE O MTR NACIONAL, ENTRE EM CONTATO COM A ASSESSORIA
JURIDICOAMBIENTAL DO SETCEMG PELO E-MAIL MEIOAMBIENTE@SETCEMG.ORG.BR.
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AMBIPAR É SUSTENTABILIDADE
NA PRÁTICA
Apesar do conceito de investimento
sustentável existir há décadas, apenas nos últimos anos teve a sua importância reconhecida pelo mercado,
que cada vez mais valoriza empresas que investem em iniciativas de
responsabilidade ESG (ambiental,
social e governança, em inglês) para
alcançarem melhores performances.
Embora nova, essa poderosa sigla
que está dando as cartas no mundo corporativo está no propósito da
Ambipar Group desde a sua fundação. Este ano, a Ambipar vai investir
R$ 20 milhões em ações relacionadas a ESG.
A Ambipar Group é precursora em
soluções ambientais, principalmente
na valorização de resíduos. O core
business da empresa é um dos pilares do ESG, conceito indispensável para as empresas de hoje e do
futuro. A questão agora não é mais
conciliar rentabilidade e sustentabilidade, e sim tornar sustentável
o negócio, já que as empresas que
não investirem em ações ambientais, sociais e de governança correm
o risco de perder totalmente a relevância. O fato é que economia verde
não é mais opcional.
O estudo “Uma Nova Economia para
uma Nova Era”, desenvolvido pelo
WRI Brasil, e divulgado no início de
agosto, aponta que os investimentos direcionados para uma economia mais verde podem levar o Brasil
a gerar mais de 2 milhões de empregos e adicionar R$ 2,8 trilhões
ao PIB brasileiro. Entre as principais
iniciativas mundiais para retomar o
crescimento sustentável da economia está o combate ao aquecimento
global, causado principalmente pela
emissão de carbono de combustíveis fósseis, como o petróleo.
Visando contribuir com as questões
climáticas, a Ambipar desenvolveu
o aplicativo CarbonZ, que permite
realizar de forma prática e eficaz
o cálculo da “pegada ecológica” da
emissão de CO², e, assim, neutralizar
sua emissão com o plantio de mais
de 6 mil árvores nativas.
“Substituímos o uso de gasolina por
etanol e conseguimos reduzir 2,5
toneladas em emissões de carbono
por ano. Outro ponto relevante são

A Ambipar obteve grande crescimento mercadológico em meio à pandemia, atuando também na
desinfecção de ambientes.

as áreas de preservação ambiental
do grupo, que somam 42 hectares
para captação de carbono. O objetivo da Ambipar é zerar a pegada de
carbono da empresa até 2022”, destaca Onara de Oliveira Lima, diretora
de Sustentabilidade do grupo.
No pilar social, a Ambipar tem compromisso com os direitos humanos.
Além das ações internas com os
colaboradores, a empresa é signatária do AR (Atuação Responsável
da Abiquim), e também é apoiadora
do Programa na Mão Certa (Contra
a exploração sexual de menores ao
longo das rodovias). Respeito à diversidade é compromisso ético do
grupo. Aproximadamente 40% dos
cargos executivos e de liderança são
ocupados por mulheres.

PANDEMIA
Em meio à pandemia do novo coronavírus, a Ambipar manteve todos
os colaboradores e ainda registrou
crescimento nas contratações devido à demanda de serviços de desinfecção de ambientes, medidas que
permitiram o retorno seguro dos
funcionários às empresas.

MINAS GERAIS
No estado de Minas Gerais, as lojas e empresas do setor alimentício

foram as que mais contrataram as
desinfecções de ambientes da Ambipar. Segundo a gerente comercial da empresa em Minas Gerais
e Goiás, Cláudia Brum, os serviços
ajudaram as empresas a manter o
ambiente de trabalho propício para
a volta dos colaboradores, levando
mais confiança e segurança a todos.
Para acompanhar a demanda por
soluções ambientais, a Ambipar ampliou e capacitou a equipe técnica
de Belo Horizonte com o objetivo de
levar aos clientes toda a diversidade
de produtos oferecidos pelo grupo.
“Trabalhar com vários serviços para
atender às necessidades dos empreendimentos é um modelo de gestão moderna, pois, assim, o empreendedor pode focar completamente
em seus próprios produtos, enquanto os demais serviços podem ficar
com empresas de know-how como a
Ambipar”, analisa Cláudia.

EXPANSÃO MUNDIAL
A Ambipar Group aumentou sua presença mundial este ano. Em janeiro,
a compra da empresa americana de
atendimento a emergências Allied
International Emergency levou os
serviços do grupo até os Estados
Unidos, ampliando ainda mais o
atendimento emergencial no mundo.
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PARCERIA PARA CRESCER
Proposta de relacionamento, negócios e networking do Sindicato visa aproximar os transportadores dos seus
principais fornecedores. Seja um Apoiador do Setcemg!

Lançado no final de 2016, sob a gestão de Sérgio Pedrosa, o projeto Apoiadores do Setcemg foi criado com
o objetivo de promover relacionamento e negócios
entre os principais fornecedores da cadeia produtiva
do setor e os tomadores de decisão das empresas de
transporte.
As empresas apoiadoras do Setcemg ajudam participando ativamente dos trabalhos junto aos associados,
em eventos de relacionamento como treinamentos,
lives e o Encontro de Empresários, um dos maiores
eventos de networking do setor que será retomado tão
logo as autoridades de saúde autorizem.
Grandes empresas integram esse time e, hoje, o
Setcemg conta com 12 Apoiadores: Ambipar, Cardiesel
Mercedes-Benz, Carraro Consultoria em Seguros,
Centro Oeste Implementos – Randon, FACCHINI, Gertran
Gerenciamento de Riscos, Interodonto, Minasmáquinas

Mercedes-Benz, Shell/Raízen, Treviso Volvo, Vipal
Borrachas e WLM Itaipu Scania.

VANTAGENS
Tenha sua marca inserida nas principais ações do Sindicato e seus produtos e serviços divulgados em todos
os meios de comunicação da entidade. Mostre a sua
empresa, produto ou serviço para o transporte rodoviário de cargas em Minas Gerais por meio da maior
entidade do setor no estado.

SEJA UM APOIADOR
Entre em contato com o sindicato pelo e-mail
comercial@setcemg.org.br e participe do projeto
Apoiadores do Setcemg.
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O projeto Apoiadores do Setcemg tem como destaque a promoção de
eventos de relacionamento e informação para o setor. Assim que as
autoridades de saúde autorizarem, eles serão retomados.

