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Expediente

ACONTECE

BATE-PAPO COM
A AMBIPAR

Em setembro, o presidente do Setcemg, 
Gladstone Lobato, foi o entrevistado do 
Ambipar News, programa da Ambipar, em-
presa Apoiadora do Setcemg, no Youtube.

Em um bate-papo com o diretor de No-

vos Negócios da Ambipar, Cláudio Ga-
lante, Gladstone falou um pouco sobre o 
trabalho do sindicato pelas empresas de 
transporte rodoviário de cargas do estado. 
A diversidade de serviços oferecidos pelo 
Sindicato para as associadas foi o desta-
que.

Se você ainda não assistiu, confira no ca-
nal da Ambipar Group no Youtube. 

67 ANOS DE 
TRABALHO PELO 
TRANSPORTE
A capacidade de entregar soluções e resultados aos seus 
associados é o que determina o valor de uma entidade re-
presentativa de classe. E ao longo de 67 anos de história, o 
Setcemg tem conseguido mostrar a que veio, construindo 
um legado de luta e valorização do transporte rodoviário de 
cargas com protagonismo em toda a sua trajetória.
No início de outubro, celebramos mais um ano do Sindica-
to. Uma entidade que nasceu praticamente com o setor e 
acompanhou os mais diversos cenários do nosso desenvol-
vimento econômico. Agora, num momento tão conturbado 
para nossa sociedade e nossa economia, o Setcemg não se 
esquece da sua missão e marca o ano de 2020 – quem di-
ria – como um ano de novas parcerias e serviços para suas 
associadas.
Essa edição do Minas Transportes traz um pouco disso. 
Destaca o protagonismo do Setcemg no setor ao longo da 
história, com uma entrevista exclusiva com o ex-presidente, 
atualmente consultor do sindicato, Heber Lara. Ele faz um 
resumo das principais conquistas do transporte rodoviário 
de cargas ao longo dos anos que contaram direta ou indire-
tamente com a representatividade do Setcemg e suas lide-
ranças para acontecer.
Além da entrevista, o informativo traz também as novas par-
cerias que o Sindicato firmou. Agora, associadas têm benefí-
cios na hora de emitir qualquer certificado digital; para reali-
zar testagem de Covid-19 em seus funcionários; e condições 
especiais para aderirem à energia fotovoltaica.
Você também fica conhecendo o Ninter, Núcleo Intersindical 
de Conciliação, novo serviço do Setcemg; se atualiza sobre a 
Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor e trará 
mudanças significativas para as empresas; e acompanha as 

últimas ações do Setcemg e da Fetcemg.
Aproveito para fazer um convite para que você acompanhe o 
Melhor AR. A Fetcemg não podia deixar esse grande evento 
do setor em respeito ao meio ambiente, mesmo em um ano 
tão desafiador como este. Portanto, fique ligado no site e 
redes sociais da Fetcemg e acompanhe essa premiação du-
rante o mês de novembro.
O setor de transporte não parou durante a pandemia e não 
vai parar. Vamos continuar trabalhando porque essa crise 
vai passar e o Brasil precisa de empresas fortes e organi-
zadas para seguir crescendo. E o Setcemg e a Fetcemg não 
medem esforços para ajudá-las.

SÉRGIO PEDROSA
Presidente da Fetcemg
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REPRESENTATIVIDADE

SÉRGIO PEDROSA: “A FETCEMG CONTA
COM A FORÇA DOS SINDICATOS
DE TODO O ESTADO”

COMO VOCÊ AVALIA OS 
ÚLTIMOS 4 ANOS
À FRENTE DA FETCEMG?
Conseguimos manter a relevância da 
entidade e do setor frente aos diver-
sos órgãos dos governos estadual e 
federal. Mantivemos também a apro-
ximação política que conquistamos ao 
longo da nossa história, o que nos per-
mite ter uma participação efetiva em 
muitas decisões que nos envolvem.
Também mantivemos o bom relaciona-
mento que a Federação construiu com 
entidades como a CNT, NTC&Logística, 
Sest Senat e outras instituições do 
setor produtivo, não apenas mineiras, 
mas também de outros estados.
Além disso, evoluímos no atendimento 
aos sindicatos filiados, de modo geral:
• Nossas consultorias de Segurança 
Logística e Meio Ambiente estão cada 
vez mais atuantes, com participação 
efetiva nos principais fóruns e conse-
lhos que envolvem cada uma dessas 
temáticas;
• Participamos de missões empresa-
riais por todo o Brasil e também em 
países como Estados Unidos e Ale-
manha, para viabilizar ao nosso setor 
acesso às melhores práticas e tam-
bém a abertura de novos negócios;
• A transformação digital, a inovação 
e seus impactos na infraestrutura de 
transporte e logística também estão 
no radar da Fetcemg. A entidade pos-
sui um estreito relacionamento com o 
mundo acadêmico, de forma a enten-
der melhor as transformações tecno-
lógicas que surgem a todo momento 
para revolucionar os nossos negócios;
• O desenvolvimento de novas lideran-
ças, com o apoio irrestrito aos núcleos 
mineiros da COMJOVEM, é outro foco 
da Fetcemg. Temos visto, cada vez 
mais, os membros da nova geração da 
COMJOVEM assumindo postos nas di-
retorias dos sindicatos do estado, em 
um grande movimento de renovação 
de lideranças;
• A comunicação, de modo geral, é ou-
tro ponto que evoluímos, obtendo bons 

resultados na melhoria da imagem do 
nosso setor e no relacionamento com 
os diversos atores do transporte. Para 
o ano que vem, a Fetcemg terá novi-
dades e incremento em sua comunica-
ção nas redes sociais e também com 
o lançamento de um novo canal, a sua 
newsletter.

QUAIS OS PRINCIPAIS 
DESAFIOS DO SETOR 
ATUALMENTE?
A situação no transporte hoje, e da 
economia do país em geral, é muito 
crítica. Com a crise, o volume de car-
ga foi reduzido consideravelmente. 
Somente quem é empresário do setor 
sabe o esforço que estamos fazendo 
para não pararmos durante a crise e 
não deixarmos nosso país desabaste-
cido.
Ainda é preciso que grandes reformas 
estruturantes aconteçam: a reforma 
tributária – mas uma reforma que não 
penalize os transportadores, como a 
atual proposta – e a reforma adminis-
trativa.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS 
TEMAS QUE ESTÃO NA 
PAUTA DAS ENTIDADES 
REPRESENTATIVAS DO 
SETOR PARA O PRÓXIMO 
ANO?

O Brasil precisa de investimento em 
infraestrutura de transporte. É com 
investimento nessa área que a econo-
mia vai fluir e o país vai pegar o rumo 
do crescimento. E, neste sentido, nos-
sas entidades nacionais estão bem ar-
ticuladas com o governo federal. 
Neste ano, em plena pandemia, nos-
sos presidentes da CNT e da NTC ti-
veram a oportunidade de conversar 
com o presidente da República e com 
os ministros da Economia e da Infra-
estrutura. Nosso setor foi reconhecido 
como essencial e diversas medidas 
para ajudar as empresas foram toma-

das. Portanto, penso que passando o 
estado de emergência, nossos sonha-
dos projetos de infraestrutura vão co-
meçar a sair do papel. 
Por fim, precisamos nos fortalecer 
como um todo e não somente em algu-
mas regiões ou na Região Metropolita-
na de Belo Horizonte. A federação pre-
cisa da força dos sindicatos de todo o 
estado para continuar se destacando 
nacionalmente e poder trabalhar para 
o bem comum do setor de transporte.

PERFIL: SÉRGIO PEDROSA

CEO da Transpedrosa, é formado 
em Administração de Empresas 
pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), com especialização 
em Gestão de Negócios com ên-
fase em Logística pela Fundação 
Dom Cabral (FDC); é membro do 
Young President Association (YPO) 
e do Rotary Club; foi presidente do 
Setcemg (2011-2016) e do Conselho 
Regional de Minas Gerais do Sest 
Senat; atualmente, é membro da 
diretoria da NTC&Logística, do Con-
selho Deliberativo da ABTLP e do 
Conselho Nacional do Sest Senat.

No fim de outubro, a Fetcemg vai realizar novas eleições para a Diretoria e Conselho Fiscal da entidade para o mandato 
de 1° de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. O processo foi aberto no dia 15 de agosto, com publicação do edital no 
jornal ‘Minas Gerais’. 
O Minas Transportes conversou com o presidente da Fetcemg, Sérgio Pedrosa, que fez um breve balanço da sua primeira 
gestão à frente da Federação, iniciada em 2017. Ele destaca o compromisso da entidade com o desenvolvimento do setor 
e reafirma a importância da união entre os sindicatos do estado e a Federação. Confira!
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EVOLUINDO COM VOCÊ

No dia 17 de setembro, celebramos o Dia do Transportador. 
E para homenagear essa categoria empresarial que traba-
lha com protagonismo, o Setcemg apresentou em seu site 
e redes sociais uma mensagem positiva de quem tem uma 
história inspiradora. 
Conversamos com Agnaldo de Souza Filho, CEO da Expres-
so Nepomuceno, empresa prestes a comemorar 61 anos de 
história e que figura entre as 10 maiores transportadoras do 
país. Confira os destaques!

COMO VOCÊ RESUME A TRAJETÓRIA DA 
EMPRESA ATÉ SE TORNAR UMA REFERÊNCIA 
NO SETOR?
Mesmo com a família sempre à frente na administração, 
mantivemos uma excelente relação familiar/profissional que 
foi fundamental para o nosso crescimento. Também tivemos 
a felicidade de ter pessoas aqui dentro que sempre agiram 
e agem com atitude de dono e que entendem que nossos 
clientes são a base de sustentação do nosso negócio. 
Nossa visão de consolidação, de forma sustentável, como a 
melhor entre as maiores empresas de transporte do Brasil 
nos motiva, direciona e nos dá sustentação nos momentos 
mais críticos do mercado.

QUAL MENSAGEM VOCÊ DEIXA PARA OS 
TRANSPORTADORES?
A relevância do transporte tem ficado cada dia mais evidente 
e reconhecida pelos governos e pela sociedade. Esse reco-
nhecimento é muito bom, mas também traz junto uma res-
ponsabilidade ainda maior quanto aos impactos das nossas 
ações nos âmbitos sociais e ambientais.
A resiliência sempre foi um diferencial nos transportadores 
e este momento tem mostrado isso. Com uma gestão forte 
no financeiro, nas nossas pessoas e foco na produtividade e 
inovação nosso segmento vai sair fortalecido.

HOMENAGEM AOS TRANSPORTADORES

Agnésio de Souza, Agnaldo de Souza e Agnaldo Filho: comprometimento 
com o setor que atravessa gerações
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EVOLUINDO COM VOCÊ

Prevenir o câncer de mama é tão importante quanto diagnosticar precoce-
mente. E o que temos visto nestes tempos de pandemia é que hospitais, 
laboratórios e clínicas de diagnóstico por imagem enfrentam um paradoxo: 
pacientes com outras doenças estão deixando de buscar atendimento por 
medo da Covid-19.
Neste Outubro Rosa, a Fetcemg fez coro com a Sociedade Brasileira de Mas-
tologia (SBM) e lembrou sobre a importância da mulher conhecer o seu próprio 
corpo, fazer acompanhamento médico, exames e conversar abertamente so-
bre o câncer de mama com seu médico.
A campanha foi realizada ao longo do mês de outubro em seu site e redes 
sociais com a divulgação de dicas e informações sobre o câncer de mama. O 
Setcemg aderiu à campanha da federação e repercutiu a iniciativa nas suas 
redes sociais.

OUTUBRO ROSA
NO TRANSPORTE
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 COMJOVEM BH E REGIÃO

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:

Saiba mais em www.gndi.com.br

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.

APOIO AO MESA
BRASIL SESC
O Setcemg e A COMJOVEM BH e Região 
são os novos parceiros do Mesa Brasil 
Sesc, uma rede nacional de bancos de 
alimentos do Serviço Social do Comér-
cio (Sesc) que atua contra a fome e o 
desperdício.
A primeira ação do Mesa Brasil que 
contou com o apoio do sindicato e da 
comissão foi a campanha de Dia das 
Crianças. O Setcemg e a COMJOVEM BH 
e Região fizeram uma convocação para 
empresas e empregados do transporte 
para que participassem com a doação 
de doces, chicletes, pirulitos, biscoitos, 
chocolates, bebidas lácteas, sucos, pi-
pocas, chips, brinquedos novos e saco-
las de papel. 

APOIO DO SETOR AO MESA 
BRASIL

O trabalho do Mesa Brasil Sesc tem 
como base a parceria. Os doadores são 
a força motriz do Programa e o início de 

uma cadeia de ações solidárias.
Dessa forma, a sociedade e as em-
presas exercitam a responsabilidade 
social e incentivam seus colaborado-
res para engajamento no combate ao 
desperdício de alimentos e redução da 
fome no país.
As empresas transportadoras de todo o 
estado podem fazer como o Setcemg e 
a COMJOVEM BH e se tornarem também 

apoiadoras do Mesa Brasil, por meio da 
prestação de serviços de transporte. 
“É uma oportunidade para todos par-
ticiparem de um projeto social muito 
importante, doando o que elas fazem 
de melhor: o serviço de transporte”, 
destaca o gerente do Setcemg, Renato 
Marques.
Faça parte desse time! Entre em conta-
to com o Mesa Brasil pelo telefone (31) 
3888-3045.

O gerente do Setcemg, Renato Marques, recebeu a equipe do Mesa Brasil para uma apresentação 
do trabalho desenvolvido e das possíveis parcerias com a COMJOVEM BH e Região
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ASSOCIADA

RODOAN LOGÍSTICA E TRANSPORTES: 
PREPARADA PARA CRESCER
Fundada em 2016, a empresa tem se destacado por sua forte atuação no transporte rodoviário de cargas fechadas, 
indivisíveis e especiais. Conheça a nova associada do Setcemg.

Com visão de crescimento e determi-
nada a atender cada cliente de forma 
exclusiva em suas peculiaridades, a 
Rodoan Logística e Transportes, nova 
associada do Setcemg, tem se des-
tacado pelo país afora por sua forte 
atuação no transporte rodoviário de 
cargas.
Fundada em 2016 pelos irmãos Juliana, 
Bruno e João Paulo Mariani, a empresa 
conta com a expertise dos sócios em 
Gestão de Negócios para prosperar. 
Hoje, a empresa tem à frente Juliana, 
responsável pela área administrati-
va e financeira, e Bruno, responsável 
pela área Comercial. “A Rodoan nas-
ceu de uma ideia de três irmãos que 
já tinham uma experiência familiar na 
área e sempre gostaram da dinâmica 
e do dia-a-dia do setor de transporte. 
Vimos uma oportunidade de começar 
um negócio próprio e, mesmo sabendo 
das dificuldades, estávamos e ainda 
estamos dispostos a encarar e sem-
pre buscar a excelência na prestação 
de serviços”, conta a sócia, Juliana.
Hoje, a Rodoan conta com 12 carretas 
de carga seca grade baixa, todas ras-
treadas. A preocupação com uma frota 
sempre renovada e em perfeito estado 
é grande e, para isso, eles contam com 
os conhecimentos do gestor de frota 

Geovane Faria.
A empresa presta serviços de trans-
porte rodoviário de cargas fechadas, 
indivisíveis e especiais no âmbito na-
cional, de acordo com a necessidade 
do cliente. Atualmente, são mais de 
20 clientes ativos de diversas áreas, 
incluindo empresas de grande porte 
dos segmentos de Construção Civil, 
Siderugia, Mineração, Energia, grandes 
obras de infraestrutura, entre outros.

ENCANTAR OS CLIENTES E 
VALORIZAR AS PESSOAS

Com muita dedicação dos sócios, a 
empresa está preparada para o cres-
cimento e acredita que valorizar as 
pessoas e saber ouvir e encantar os 
clientes são aspectos fundamentais 
da ‘fórmula’ para atingir esse objetivo. 
“A Rodoan é uma empresa com visão 
de crescimento. Priorizamos o bom 
atendimento, a comunicação asserti-
va e o bom relacionamento e parceria 
com nossos clientes, fornecedores e 
colaboradores. Valorizamos nossos 
profissionais, para que eles estejam 
engajados no mesmo objetivo da em-
presa”, destaca Juliana.

Os planos para o futuro da empresa 
incluem incrementar a frota com no-
vos equipamentos e aprimorar, cada 
vez mais, os serviços, sempre atentos 
ao mercado e às necessidades dos 
seus clientes. Por isso, os sócios de-
cidiram se associar ao Setcemg. “Com 
o mercado cada vez mais dinâmico e 
com as informações cada vez mais 
rápidas, vimos a necessidade de nos 
associar para extrairmos tudo que é 
importante para nosso setor e para a 
empresa”, afirma Juliana. “É um grande 
benefício saber em primeira mão das 
informações e mudanças no setor; das 
leis trabalhistas; ter cursos e treina-
mentos específicos para os gestores 
e funcionários; além de interagir com 
outras empresas do mesmo setor que 
passam pelos mesmos desafios que 
nós”, destaca.
“O transporte é um dos setores que 
aquecem a economia e mesmo tendo 
estradas precárias e uma legislação 
complicada, acreditamos na força e 
importância do setor para o Brasil. 
Esperamos que a Rodoan seja vis-
ta como referência em prestação de 
serviço de transporte aliada a uma 
imagem de uma empresa que atende 
cada cliente na sua necessidade, va-
lorizando seus funcionários e atuando 
de forma sustentável”, finaliza.

SAIBA MAIS SOBRE OS SERVIÇOS DA RODOAN LOGÍSTICA E TRANSPORTES NO SITE WWW.RODOAN.COM.BR OU ENTRE EM CONTATO 
PELOS TELEFONES (31) 3388-2100| (31) 3388-1177 | (31) 9.9817-1916.

CONHEÇA AS EMPRESAS QUE SE ASSOCIARAM AO SETCEMG NOS ÚLTIMOS MESES:

MGV TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA, TRANSCOTA LOGÍSTICA LTDA, RLR TRANSPORTES LTDA, F&P TRANSPORTES 
LTDA,MVC TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA S.A, VLG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, BVC TRANSPORTES LTDA, AAS 
TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA.

AINDA NÃO É ASSOCIADA? ASSOCIE-SE AGORA MESMO E APROVEITE OS INÚMEROS BENEFÍCIOS: (31) 3490-0330.

A empresa está preparada para o crescimento e acredita que valorizar as pessoas e saber ouvir e encantar os clientes são aspectos fundamentais
da ‘fórmula’ para atingir esse objetivo.
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Mais de 80 pessoas participaram da capacitação gratuita e 
on-line “Gestão de Pneus”, oferecida pelo Setcemg e Vipal 
Borrachas no fim de setembro e início de outubro. Ministrada 
pelos instrutores da Univipal Vanderlei Alban e Paulo Moraz, 
a capacitação foi realizada em três módulos com duração de 
1h30 cada um. 

O pneu é um insumo de primeira necessidade no transporte 
rodoviário de cargas e sua gestão tem grande importância 
para a racionalização de custos sem perda de eficiência. 
Diante disso, foram abordados todos os aspectos da gestão 
correta de pneus na frota e os cuidados necessários com 
a manutenção dos mesmos, de forma a buscar a eficiência 
máxima do produto. As leis e normas que regulamentam o 
uso do pneu, bem como recomendações - que não são pas-
síveis de multas, mas que devem ser observadas - também 
foram apresentadas.
Os participantes também puderam conhecer mais sobre a Vi-
pal Borrachas e as soluções oferecidas pela líder na América 
Latina e referência global no segmento.
“A Vipal é uma empresa Apoiadora do Setcemg e pelo menos 
uma vez ao ano nos dá o privilégio de oferecer uma capa-
citação tão importante para o setor. Mesmo sendo feita de 
forma on-line pela primeira vez, a participação em grande nú-
mero de empresários e responsáveis pela gestão de pneus 
das empresas comprova o sucesso dessa capacitação”, afir-
ma o gerente do Setcemg, Renato Marques.

GESTÃO DE PNEUS COM
A VIPAL BORRACHAS

CAPACITAÇÕES DO SETCEMG
O Setcemg possui capacitações agendadas até o fim do ano. Acesse nosso site setcemg.org.br e confira as próximas 
turmas. Se você ou sua empresa precisam de algum treinamento específico, entre em contato pelo e-mail treinamento@
setcemg.org.br que o Setcemg estudará a possibilidade de ofertá-lo.

Dividida em três módulos, a capacitação reuniu mais de 80 participantes.
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SEGURANÇA LOGÍSTICA

Lideranças do setor de transporte e autoridades policiais 
dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, 
Bahia e Rio de Janeiro reuniram-se, em setembro, no Fó-
rum On-line de Segurança Logística, evento realizado pela 
Fetcemg, com apoio dos seus Sindicatos filiados. Foram 
apresentados os cenários de roubos de cargas em cada 
região e as principais ações de combate ao crime desen-
volvidas.

QUEDA GERAL

A queda nos índices no ano de 2020 em comparação com 
o primeiro semestre de 2019 foi unânime. A implantação 
de tecnologias de inteligência para maior efetividade nas 
investigações e a integração entre forças policiais e a ini-
ciativa privada foram duas iniciativas que se mostraram 
essenciais neste trabalho.
O superintendente do Transcares, que é Coronel reforma-
do, Mario Natali, comentou sobre o evento. “Esse fórum 
demonstrou que nós não estamos parados. Os números 
de Minas Gerais e o esforço conjugado com todas as for-
ças policiais, inclusive coordenado pelo Ivanildo, assessor 
de Segurança da Fetcemg e do Setcemg, merece o maior 
respeito”, afirmou.

Outra referência em segurança logística, o gerente de 
Segurança Patrimonial para Combustíveis da Raízen, que 
também é Coronel da reserva, Rosano Augusto, também 
prestigiou o Fórum. “A minha percepção para o cenário de 
roubos de cargas é de queda bastante significativa pois 
as iniciativas estaduais estão positivas. E trabalhos como 
o da Fetcemg e do Setcemg, de integração do setor, não 
podem parar”, finalizou. 
Você pode assistir o Fórum On-line de Segurança Logísti-
ca no canal da Fetcemg no Youtube.

FETCEMG DEBATE O CENÁRIO
DE ROUBOS DE CARGAS

Representantes de entidades do transporte e das polícias de vários 
estados prestigiaram o encontro on-line promovido pela Fetcemg
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SEGURANÇA LOGÍSTICA

nova linha rodoviária 20/21 com
condições revolucionárias de 

financiamento e seguro.

A revolução chegou ao seu negócio. Com 
mais estilo, conforto, segurança e ainda mais 
economia.

Quando a
revolução chama,
você atende.

• Financiamento com a 1ª parcela  a partir  de 
   abril de 2021.

• Seguro com parcelamento em até 10 vezes sem juros.

(31) 3399-1000 - Contagem | (32) 3223-4455 - Juiz de Fora

(38) 3213-2200 - Montes Claros |     (31) 9 9811-9024

www.itaipumg.com.br  |      wlmscania 

O assessor de Segurança Logística da Fetcemg e do 
Setcemg, Ivanildo Santos, realizou visita ao Posto Grande 
Parada, do Grupo VD Transportes, associado ao Setcemg, 
para conhecer a nova loja Select, que passou a ser mais 
um serviço oferecido aos motoristas profissionais. A 
visita foi um convite dos sócios da VD Transportes, Vítor 
Pinheiro e João Vítor; da sócia e administradora da loja 
Select, Gabriela; e do gerente geral do Posto Grande 
Parada, Vinícius.
“O objetivo da visita foi devido à nossa preocupação em 
ter um local estratégico e seguro de parada para os veí-
culos transportadores, uma vez que na Região Metropo-
litana de Belo Horizonte não há muita opção de parada 
com estrutura e segurança para receber os motoristas”, 
conta Ivanildo. “Agora, os motoristas contam com uma óti-
ma estrutura”, destaca.
Ivanildo tem desempenhado um importante papel de in-
tegração do setor com as forças policiais de diversas re-
giões do estado e também do país. Recentemente, ele 
realizou visita à 132ª Companhia de Polícia Militar Especial 
do 39° Batalhão, no Bairro Jardim Riacho, em Contagem 
(RMBH), e participou de diversos fóruns e eventos como 
o Fórum Digital de Segurança no Trânsito, realizado pela 
Fetransportes e o painel “Termo Circunstanciado de Ocor-
rências: as experiências de Goiás e de Santa Catarina”, 
promovido pelo Instituto Brasileiro de Segurança Pública.

CONHEÇA A ASSESSORIA DE SEGURANÇA 
LOGÍSTICA

O Setcemg oferece para suas associadas serviços gratui-
tos de consultoria em Segurança Patrimonial. Além disso, 
a entidade possui o Grupo Técnico de Segurança Logís-
tica, que proporciona integração entre as empresas e 
forças policiais e troca de conhecimentos e experiências. 
Saiba mais em setcemg.org.br.

ASSESSORIA DE SEGURANÇA
EM AÇÃO

O assessor de Segurança da Fetcemg, Ivanildo Santos, com os 
representantes da VD Transportes e do Posto Grande Parada.
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BENEFÍCIOS

Você conhece o Cartão Benefício? Com o Cartão Benefício, 
os trabalhadores do setor de transporte têm um crédito, li-
mitado e integrado à folha de pagamento, que dá acesso a 
vantagens como descontos em compras e promoções exclu-
sivas em supermercados, sacolões, restaurantes, farmácias, 
postos de combustíveis e muitos outros estabelecimentos e 
serviços especialmente credenciados pela ValeCard, opera-
dora nacional do cartão. Para facilitar a utilização do cartão 
e ter uma rede cada vez maior, o usuário pode solicitar à 
ValeCard o credenciamento de estabelecimentos do seu in-
teresse.
Além da ampla cobertura, ao aderir ao Cartão Benefício o 
usuário também tem vantagens como o ValeCash - progra-
ma de cashback, seguro de acidente pessoal com auxílio fu-
nerário, curso on-line de inglês e seguro de vida de R$ 20 mil 
por morte, R$ 5 mil para auxílio funeral e R$ 2,1 mil a título 
de cesta básica.

VANTAGENS PARA EMPRESAS 

Ao aderir ao Cartão Benefício, as empresas também têm be-
nefícios. Além da motivação dos colaboradores por oferecer 
mais um benefício social, as empresas terão acesso ao sis-

tema “PatLite”, para auxiliar o RH na seleção de candidatos; 
evita vale ou antecipação de salário; e se beneficia com a 
redução de “turnover”.

FAÇA A ADESÃO AO 
CARTÃO BENEFÍCIO 
PARA SUA EMPRESA

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
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SETCEMG 67 ANOS

HISTÓRIA DE PROTAGONISMO NO SETOR
Relembramos um pouco da trajetória marcada pela luta para a valorização e defesa dos interesses dos 
transportadores rodoviários de cargas

Com uma atuação marcada por forte protagonis-
mo, a história do Setcemg se confunde com o 
desenvolvimento do setor e do país. Também pu-
dera: criado em 3 de outubro de 1953, o Setcemg, 
agora Sindicato das Empresas de Transportes de 
Cargas e Logística de Minas Gerais, foi uma das 
primeiras entidades de classe do setor de trans-
porte a ser criada no Brasil, exatamente em uma 
época de forte industrialização e desenvolvimen-
to econômico.
A inovação e o olhar atento ao futuro são carac-
terísticas que marcaram todas as diretorias que 
estiveram à frente da entidade. Todas elas, a seu 
modo e tempo, acompanharam e traçaram ce-
nários para apoiar os transportadores em suas 
necessidades e criar as condições para que seus 
negócios prosperassem.
Para celebrar os 67 anos de história do Setcemg, 
trazemos um bate-papo exclusivo com o ex-pre-
sidente (1990-1993), atualmente consultor do Se-
tcemg, Heber de Boscoli Lara, que está no setor 
há quase 60 anos e acompanhou praticamente 
todos os momentos da entidade nos últimos 50 
anos com uma atuação ativa, além de ter sido 
empresário do transporte rodoviário de cargas 
por muitos anos. Ele conta um pouco dessa his-
tória. Confira!

O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS 
NASCE COM A INDUSTRIALIZAÇÃO DO 
PAÍS

“O transporte rodoviário de cargas é um setor 
economicamente muito novo, tendo aproxima-
damente 70 anos. Antes disso, o transporte era 
basicamente ferroviário e de cabotagem. Éramos 
um país agrícola, com o predomínio do café. A 
partir do governo do presidente Getúlio Vargas, 
com a família Matarazzo e a Companhia Siderúr-
gica Nacional (CSN), dentre outras, começou a ter 
no Brasil uma nova mentalidade econômica com 

o início da industrialização. A partir daí, houve a 
criação dos sindicatos”, conta Heber.
O Setcemg nasceu quase simultaneamente com 
o transporte rodoviário de cargas, quando iniciou 
o processo de desenvolvimento do país e da le-
gislação trabalhista e sindical. E a Associação 
Nacional do Transporte de Cargas e Logística 
(NTC&Logística), uma entidade civil, foi criada al-
guns anos depois, no dia 17 de setembro de 1963, 
para dar voz aos anseios da classe, ainda, inci-
piente, no âmbito nacional.
Com o setor, começam a surgir importantes ei-
xos rodoviários entre São Paulo e Rio de Janeiro, 
como a Rodovia Dutra, na década de 1950. Com 
Juscelino Kubitschek, o país dá mais um im-
portante salto em seu desenvolvimento, com a 
implantação da indústria automobilística. “’Cres-
cer cinquenta anos em cinco’, foi o lema do seu 
governo”, recorda Heber. Com isso, era preciso 
construir estradas para os carros passarem e 
com eles os caminhões. Inicia-se assim a matriz 
rodoviária que permanece, ainda hoje, como res-
ponsável por cerca de 60% da movimentação de 
todas as mercadorias do país.



13

SETCEMG 67 ANOS

“Foi a Constituição de 1988, com a definição da 
autonomia sindical, que possibilitou a criação de 
vários sindicatos e federações. Assim, cedemos 
parte de nossa base territorial para a criação dos 
sindicatos, visando a fundação de uma federação”, 
detalha. “Sempre tivemos uma grande interlocução 
com os outros sindicatos e com a NTC”, destaca.
Até chegar à Confederação Nacional do Transporte 
(CNT) e do Sest Senat, da forma que é hoje, foi uma 
longa história que envolveu o trabalho de muitas 
lideranças que almejavam um setor respeitado e 
forte. Para isso, era necessária a âncora de um sis-
tema social e de capacitação.

CONQUISTAS QUE MARCARAM A 
ATUAÇÃO DO SETCEMG

• Incorporação do ad valorem no frete do trans-
porte rodoviário (advindo do setor ferroviário), na 
década de 1960;
• Restrição à entrada de capital externo no setor;
• Movimento pelo Imposto Único no início dos anos 
1990;
• Criação de uma delegacia especial de roubo de 
cargas;
• Primeiro sindicato a colocar a questão da mobi-
lidade urbana no cenário do transporte. “Participa-
mos ativamente das discussões sobre o veículo ur-
bano de cargas (VUC), contribuindo com trabalhos 
técnicos que foram fundamentais para definir as 
dimensões dos veículos”;
• Definição dos espaços de coleta e entrega no 
Centro de Belo Horizonte;
• Atuação junto aos órgãos públicos que definem 
políticas públicas que interferem no setor de trans-
porte;
• Pacificação nas relações de trabalho com as ne-
gociações coletivas;
• Pioneiro ao criar o Plano de Saúde integrado à 
Convenção Coletiva de Trabalho. “Isso significou 
uma proteção importante para o trabalhador e sua 
família, pois naquela época não tínhamos o SUS 
(Sistema Único de Saúde) estruturado como hoje. 
Muitos sindicatos nos procuram para conhecer 

nosso plano”, pontua.
• Lei 11.442/2007 – Lei que dispõe sobre o Transpor-
te Rodoviário de Cargas, um marco para setor que 
até então não tinha uma legislação própria. Forte 
atuação do Setcemg em Brasília;
• Lei 12.619/2012 (posteriormente tornou-se a Lei 
13.103/15) – Conhecida como Lei do Descanso que 
define, entre outros itens, a jornada de trabalho 
dos motoristas profissionais com consequências 
positivas para toda sociedade.

QUEBRA DE PARADIGMA

Para Heber, o transporte passará por uma nova 
mudança de paradigma com a redução dos percur-
sos, a introdução de nova geração de caminhões 
mais sustentáveis e a circulação de mercadorias 
por drones, entre outras inovações. “A matriz de 
transporte vai ser alterada com as novas tecno-
logias aplicadas aos veículos e com a retomada, 
principalmente, do transporte de cabotagem, ferro-
viário e aéreo. O TRC ficará com os pequenos per-
cursos”, aposta.
“O transporte continuará a ser essencial na eco-
nomia e o bem produzido tem valor onde é consu-
mido. E isso, somente o transporte rodoviário de 
cargas é capaz de fazer”, finaliza.

ATUAÇÃO DO SETCEMG PARA CRIAR 
NOVOS SINDICATOS

Heber Boscoli Lara, foi presidente do Setcemg e acompanhou 
praticamente todos os momentos da entidade nos últimos 50 
anos com uma atuação ativa
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BENEFÍCIOS

CONHEÇA OS NOVOS SERVIÇOS E 
PARCERIAS DO SETCEMG
Há 67 anos o Setcemg trabalha incansavelmente para oferecer às empresas de transporte rodoviário de cargas 
produtos e serviços que facilitem a gestão do negócio e favorecem o aumento da produtividade das suas asso-
ciadas. “O Setcemg não para de pesquisar e buscar as soluções mais eficazes para as associadas. Esse é um 
dos pilares do nosso trabalho: apoiar as empresas em seu crescimento e lucratividade”, explica o gerente do 
sindicato, Renato Marques.
Nos últimos meses, o Sindicato fechou importantes parcerias para oferecer serviços e produtos exclusivos para 
suas associadas. Confira!

CERTIFICADO DIGITAL

Em parceria com a Certdata Certificadora Digital, o sindica-
to oferece condições especiais na emissão ou renovação do 
Certificado Digital.
A parceria vai funcionar da seguinte forma: o interessado 
vai acessar a plataforma da Certdata pelo site certdata.com.
br/parceiro/setcemg e adquirir o certificado normalmente. 
No momento do pagamento, é preciso aplicar um cupom de 
desconto de 10% nos produtos que deve ser solicitado previa-
mente junto ao Setcemg pelo telefone (31) 3490-0330 ou pelo 
e-mail secretaria@setcemg.org.br.

TESTAGEM DE COVID-19

Para ajudar as empresas de transporte rodoviário de cargas 
a retornarem suas atividades nos escritórios com máxima 
segurança para colaboradores e clientes, o Setcemg firmou 
parceria com a Labtest Diagnóstica e passa a oferecer às 
suas associadas o serviço de testagem de Covid-19 com con-
dições especiais.
As empresas interessadas devem enviar um e-mail para 
setcemg@labtest.com.br e obter todas as informações sobre 
como realizar a testagem de seus empregados.

ENERGIA LIMPA, SUSTENTÁVEL
E COM MENOR CUSTO

O Setcemg vai ajudar sua empresa a economizar até 17% na 
conta de luz!
Em parceria com a Solatio Energia Livre e CMU Comercializa-
dora de Energia, toda empresa associada ao Setcemg poderá 
ter desconto nas faturas de energia.
A energia chega pela rede atual, graças à energia fotovoltai-
ca gerada à distância. Todo o processo é regulamentado pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e o desconto é 
possível para sua residência, empresa ou condomínio.
Saiba mais sobre estes e outros serviços e benefícios 
oferecidos às nossas associadas pelo site setcemg.org.br/
projetos-setcemg. É o Setcemg, evoluindo com você.
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SERVIÇOS

No início de outubro, o Setcemg 
lançou o seu novo serviço: o Nú-
cleo Intersindical de Conciliação 
(Ninter). Em uma live realizada no 
canal do sindicato no Youtube, os 
assessores jurídicos especialistas 
em Direito do Trabalho Jeferson Oli-
veira e Renato Gomes fizeram uma 
apresentação do Ninter, das suas 
atribuições e da estrutura física 
disponibilizada.
O Ninter é um órgão extrajudicial 
similar à Comissão de Conciliação 
Prévia (CCP), criado pelos sindica-
tos representantes da categoria 
profissional e da categoria eco-
nômica (intersindical) mediante a 
Convenção Coletiva de Trabalho. 
Seu objetivo principal é buscar 
uma solução amigável, extrajudi-
cial, de conflitos entre empregado 
e empregador, tratada por um ad-
vogado representando a categoria 

profissional e outro, a econômica, 
seguindo os mesmos parâmetros 
da CLP.
“O Ninter é uma iniciativa da dire-
toria do Setcemg, que busca com 
esse novo sistema de mediação 
oferecer soluções para empresas 
e trabalhadores, tendo em vista 
que o interessante é evitar os lití-
gios e também, possivelmente, os 
passivos trabalhistas”, explicou Je-
ferson. No entanto, os serviços do 
Núcleo vão além das conciliações. 
“O núcleo visa não só intermediar, 
como subsidiar eventual informa-
ção para as entidades na hora de 
tratar das negociações coletivas”, 
destacou”.
O Ninter está disponível para todas 
as categorias econômicas, em toda 
a Região Metropolitana de Belo Ho-
rizonte (RMBH). Empresas associa-
das ao Setcemg têm vantagens na 

utilização dos serviços do Ninter, 
como desconto de 50% no valor da 
conciliação.
Conheça o espaço, que fica na Ave-
nida Antônio Abrahão Caram, 620, 
Sala 107 – Bairro São Luiz – BH. 
Agendamentos já podem ser feitos 
pelo e-mail: nintermg@gmail.com 
ou pelo telefone (31) 3017 -7292.

NINTER: INFORMAÇÕES JURÍDICAS E 
MAIS DIÁLOGO ENTRE TRABALHADORES E 
EMPRESAS
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GIRO POR MINAS

SETCJF: COMPROMETIMENTO E NOVAS 
ASSOCIADAS

SETTRIM: VALORIZAÇÃO DA UNIÃO DO 
SETOR

O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de 
Juiz de Fora (SETCJF) já tem sua abrangência por toda 
a Zona da Mata Mineira reconhecida e lembrada. Isso 
se dá devido ao trabalho contínuo e motivado que o 
Sindicato entrega, num compromisso que continuou e 
continua firme mesmo – e principalmente – durante a 
pandemia do novo coronavírus. 

Dessa forma, o SETCJF reconquistou, nos últimos me-
ses, uma antiga associada – a empresa Transportes 
Pitassi RJ, da cidade de Além Paraíba. Além disso, duas 
novas empresas da região também se associaram: 
a Expresso Águia, também de Além Paraíba, e a HT 
Transportes e Logística, da cidade de Matias Barbosa. 
Todas elas agora contam com atendimento exclusivo 
e dedicado, apoio e consultoria jurídica, além de des-
contos em redes de ensino e em planos de saúde que 
o SETCJF oferece às suas associadas a partir de par-
cerias com instituições de Juiz de Fora e região. Além 
disso, as empresas contam também com cursos e pa-
lestras, que visam sempre o sucesso e o crescimento 
do setor de transportes. 

Dessa forma, o SETCJF fecha o terceiro trimestre de 
2020 com um total de 56 associadas, numa relação 
mútua de apoio e fortalecimento, aumentando a re-
presentação do sindicato e o sucesso das empresas. 
Ainda há muita luta, adaptações e problemas novos 
e antigos a serem discutidos e resolvidos e o SETCJF 
reafirma seu compromisso ao se mostrar presente e 
prestativo ao setor de transportes da Zona da Mata 
Mineira e de todo o Brasil.

O Brasil é um país com proporção continental, onde a 
economia gira, principalmente, sobre rodas e o trans-
porte de cargas tem mostrado sua força e importância 
no contexto nacional.
A região do Triângulo Mineiro é responsável por gran-
de parte da movimentação de cargas de todo o país. 
Ao todo, a entidade empresarial de transporte situada 
em Uberlândia abrange 39 municípios e tem em sua 
base cerca de quatro mil empresas, carregando uma 
história cheia de episódios de luta em favor do trans-
porte de cargas brasileiro. O Sindicato das Empresas 
de Transporte de Cargas do Triângulo Mineiro (Settrim) 

é um sindicato que vem mostrando a sua força em 
toda a região. 
Após se reunir com empresários em Uberaba e Ituiuta-
ba (foto abaixo), o sindicato fechou a convenção coleti-
va nas duas cidades. A assinatura mostra o empenho 
do Settrim na união e fortalecimento do transporte de 
cargas.

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

A Convenção Coletiva é um ato jurídico pactuado en-
tre o sindicato do empregador e do empregado para 
o estabelecimento de regras nas relações de trabalho 
de cada categoria. Ela determina as obrigações e direi-
tos para ambas as partes, que devem ser respeitadas 
durante sua vigência e que não podem ferir os direitos 
previstos nas legislação. 
O Settrim trabalha em conjunto com os sindicatos lu-
tando e defendendo os direitos das empresas sindica-
lizadas.
Saiba mais sobre o trabalho do Settrim no site settrim.
org.br.
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Considerada uma das mais belas cidades do Sul de 
Minas Gerais, Poços de Caldas possui grande atrativo 
turístico e econômico, além de ser um dos municípios 
mais populosos da região sul-mineira. Para aproveitar 
todo esse potencial, a infraestrutura de suas vias urba-
nas principais, secundárias e rodovias é extremamente 
importante. 
Dentre estas, destaque para a Rodovia do Contorno, 
LMG-877, com cerca de 26 km, que atravessa a cidade 
de leste a oeste possibilitando uma alternativa a quem 
não quer passar pela área central da cidade. A via é 
de responsabilidade do Departamento de Edificações 
e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG) 
e vem causando muitos problemas aos motoristas e 
transeuntes há alguns anos, causando desconforto e 
até mesmo prejuízos para a população.
Em setembro, o presidente do Setsul, Néliton Bastos, 
concedeu entrevista para a TV PLAN na qual falou so-
bre o grande anseio do sindicato para obras de me-
lhoria da rodovia, o que irá beneficiar transportadoras, 
autônomos e todos os usuários em geral.
Ao longo da entrevista, o presidente do Setsul destacou 
a necessidade da revitalização da Rodovia do Contorno 
para o setor de transportes, pois, cerca de 95% dos 
caminhões de carga circulam por lá para sair do fluxo 
da área central da cidade, possibilitando o escoamento 

da indústria e mercadorias com maior segurança para 
toda a região. 
As obras na LMG-877 terão investimento de cerca de R$ 
13 milhões ao longo de toda sua extensão e a previsão 
de conclusão é de até quatro meses. 

SETSUL: OBRAS NA LMG-877

O presidente do Setsul concedeu entrevista para a TV PLAN. Ele falou 
sobre a necessidade de melhorias nas condições da rodovia
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SEST SENAT

O trânsito é formado por pessoas que se deslocam de 
diversas formas. E para que isso flua bem, é preciso ser 
consciente e se colocar no lugar do outro, respeitando as 
leis e os protocolos e fazendo cada um a sua parte. Agora, 
em meio à pandemia do novo coronavírus, esse cuidado 
aumentou. 
Para reforçar que o envolvimento de toda a população é 
fundamental, o SEST SENAT realizou uma grande mobili-
zação, entre 21 e 25 de setembro, na Semana Nacional 
do Trânsito. O tema central da ação neste ano foi “Nunca 
foi tão importante cuidar do coletivo”, com foco no trans-
porte de passageiros. O objetivo foi conscientizar a todos 
sobre a importância dos cuidados individual e coletivo em 
prol de um trânsito mais seguro.
Durante todo o período, profissionais do SEST SENAT mar-

caram presença em mais de 450 locais, como terminais 
de passageiros, pátios e garagens de empresas, para 
passar orientações de autoprevenção da Covid-19 e ofere-
cer atendimentos de saúde gratuitos nas especialidades 
de odontologia, nutrição, fisioterapia e psicologia. 
“O transporte público de passageiros é um dos segmen-
tos mais afetados pela crise, mas, mesmo assim, não 
parou. Continuou transportando os trabalhadores das 
atividades que também não podiam parar. As empresas 
investiram em segurança sanitária e outras tecnologias 
para dar segurança a todos. Com essa campanha, deixa-
mos a mensagem de que todos nós somos responsáveis 
pelas seguranças individual e coletiva no trânsito”, des-
tacou o presidente da CNT e dos Conselhos Nacionais do 
SEST e do SENAT, Vander Costa.

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

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

O setor de Transporte Rodoviário de 
Cargas (TRC) registrou, no mês de 
agosto, 11.786 novos postos de traba-
lho com carteira assinada, apresen-
tando, pelo terceiro mês consecutivo, 
saldo positivo no balanço de admis-
sões e demissões formais.
Os dados estão disponíveis no boletim 
Economia Em Foco, da Confederação 

Nacional do Transporte (CNT), com 
base nos números do Novo Cadastro 
Geral de Empregados e Desempre-
gados (Novo Caged), do Ministério da 
Economia.
Mesmo considerando todos os meses 
de 2020 até agosto, incluindo o perí-
odo crítico da pandemia da Covid-19, 
os dados apontam o saldo positivo de 

15.377 novos postos de trabalho cria-
dos no ano, totalizando 279.740 admis-
sões e 264.363 demissões.
Minas Gerais também apresentou um 
saldo positivo de 2.104 novos empre-
gos no TRC, ficando atrás apenas dos 
estados de São Paulo, Goiás e Mato 
Grosso.

TRANSPORTE, EM GERAL, 
SOFREU PERDAS
O setor de transporte perdeu, no mês 
de agosto, 1.556 postos de trabalho 
com carteira assinada, completando, 
assim, o sexto mês consecutivo com 
saldo negativo no balanço de admissões 
e demissões formais. Apesar disso, o 
número indica melhora na comparação 
com o mês de abril deste ano, quando 
foi registrado o auge da crise provocada 
pela pandemia da Covid-19, com 34.857 
vagas perdidas.
No acumulado de janeiro a agosto, o 
setor de transporte registra perda de 
63.762 vínculos de trabalho, com um to-
tal de 412.462 desligamentos e 348.700 
admissões.
O boletim Economia em Foco está dispo-
nível na íntegra no site cnt.org.br.

EMPREGO TEM SALDO 
POSITIVO, APONTA CNT

A pesquisa completa está disponível no site cnt.org.br
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LGPD

No dia 18 de setembro, entrou em vi-
gor a Lei Geral de Proteção de Dados 
– LGPD (13.709/20). A nova lei implicará 
em grandes transformações no tra-
tamento de dados no país, o que vai 
alterar o cotidiano de pessoas físicas 
e jurídicas, nacionais e estrangeiras, 
afetando todos os setores e serviços.
As empresas de logística e transporte, 
como toda atividade mercantil, cole-
tam e processam muitos dados dia-
riamente, portanto, o setor será dire-
ta e indiretamente impactado. Dessa 
forma, o Minas Transportes esclarece 
aspectos já debatidos pelo Setcemg 
ao longo do último ano em diversos 
eventos com especialistas e, mais re-
centemente, em uma live realizada em 
setembro com os assessores jurídicos 
Márcio Mata e Hudson Gomes. Confira!

BRASIL ENTRA EM UM 
MOVIMENTO GLOBAL

Com a LGPD, o Brasil entra em um mo-
vimento global que já trata do assun-
to há décadas. O assessor jurídico do 
Setcemg, Hudson Gomes, esclarece 
que já existe uma legislação forte na 
Europa sobre o tema e, desde a déca-
da de 1970, a privacidade de dados é 
pauta de juristas, especialistas e da 
sociedade. “Mesmo sendo um cenário 
relativamente novo para nós, brasilei-
ros, podemos nos projetar tendo em 
vista as discussões que vemos fora do 
país e seus efeitos”, destaca Hudson.

A LGPD E OS CUIDADOS COM 
OS DADOS

Com a LGPD, fica estabelecido o que 
são dados pessoais e definido quais 
tipos de dados estão sujeitos a cui-
dados ainda mais específicos (dados 
sensíveis).
“No momento que o simples cidadão 
se torna consumidor, todos os dados 
passam a se constituir em uma mas-
sa de dados que se torna mercadoria, 
coisa de valor. Exatamente pela ex-
ploração mercadológica – ou ideológi-
ca – dos dados da pessoas, nasce a 

necessidade de proteção”, destaca o 
assessor Márcio Mata.
É importante destacar que a lei trata 
tanto sobre os dados pessoais inseri-
dos nos meios digitais como aqueles 
tratados nos meios físicos.

O QUE MUDA?

A LGPD foi criada para regulamentar 
as práticas de coleta e tratamento de 
dados que, muitas vezes, são feitas 
até mesmo sem o conhecimento do 
titular. A partir de agora, todos os usu-
ários passam a ter o direito de saber 
como as organizações coletam, arma-
zenam e utilizam seus dados pesso-
ais.
“O ponto central da nova lei é que 
nenhuma instituição pode utilizar os 
dados de um cidadão sem que exista 
uma base legal para tal utilização, ou 
sem o seu consentimento explícito. A 
lei também traz garantias para o usu-
ário, que pode solicitar que seus da-
dos sejam deletados, revogar um con-
sentimento, transferir os dados para 
outro fornecedor de serviços, entre 
outras ações, e a correta identificação 
da base legal, ou a obtenção do con-
sentimento formal do cidadão para o 
tratamento dos dados pessoais é ape-
nas um dos passos para a adequação 
das empresas”, explica Márcio.   

O QUE DEVE SER FEITO NA 
PRÁTICA?

O que os líderes devem avaliar é o 
alinhamento de suas rotinas às exi-
gências da lei. Convém à empresa de 
transporte se certificar que os proces-
sos da operação estejam de acordo 
com as regras. A partir dessa certifica-
ção, é preciso construir um ambiente 

de inteligência de dados mais prepa-
rado.
A LGPD também determina a criação 
da Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados Pessoais, a ANPD, que vai fisca-
lizar e estabelecer penas pelas infra-
ções e vai regular e orientar, preventi-
vamente, sobre como aplicar a lei.
“As empresas e pessoas devem se pre-
parar, afinal, mesmo com a vigência da 
LGPD, as penalidades pelo descumpri-
mento só passarão a ser aplicadas em 
agosto de 2021 – período que as auto-
ridades consideraram para que empre-
sas se adequem”, alerta Hudson.

MINHA EMPRESA SERÁ 
MULTADA?
Falhas no cumprimento da norma 
(falhas ou incidentes de segurança) 
podem impactar gravemente nos ne-
gócios, na medida em que a ANPD po-
derá determinar o bloqueio da base 
de dados (impedindo o funcionamento 
da empresa) e ainda impor multas de 
até 2% do faturamento anual da orga-
nização no Brasil, no limite de R$ 50 
milhões por infração.

CONTE COM A ASSESSORIA 
JURÍDICA DO SETCEMG

O Setcemg acompanha, há tempos, o 
desdobramento da LGPD. Os assesso-
res jurídicos do sindicato foram em 
busca de capacitação e certificação 
em proteção de dados pessoais e se-
gurança da informação pelo Instituto 
Global e Independente para profissio-
nais de TI (Exin) para se prepararem 
da melhor forma para orientar o cum-
primento das exigências legais e as 
boas práticas recomendadas pela lei 
brasileira e pela normatização inter-
nacional.
Conte com nossa assessoria jurídica 
no caso de dúvidas. Agende um aten-
dimento pelo telefone (31) 3490-0330.
Você também encontra mais informa-
ções sobre a LGPD no Blog do Setcemg 
e no canal do sindicato no Youtube, 
onde a live que trata da nova lei per-
manece disponível.

LGPD NO TRANSPORTE DE CARGAS:
É PRECISO SE ADEQUAR
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A marca que todo mundo confia.

As estradas pediram inovação. E o caminhão 
mais inovador do Brasil já pode ser seu.
Acesse novoactrosmercedes-benz.com.br e conheça 
o caminhão mais inteligente e seguro do país.

www.mercedes-benz.com.br | CRC: 0800 970 9090

mercedesbenz_caminhoesMercedesBenzBrasilMercedesBenzCaminhoes

O caminhão mais seguro do Brasil:
• ABA5 – Assistente Ativo de Frenagem com reconhecimento de pedestre*
• Farol alto inteligente*
• ESP – Controle de estabilidade*
• Assistente de fadiga*
• Sensor de ponto cego

Mais eficiente – economia de combustível de até 12%:
• Novo motor Mercedes-Benz OM 471 de 13 litros com 530 cv**
• DLT – 6x4 com eixo suspensor**
• MirrorCam – câmeras digitais que substituem os espelhos

retrovisores convencionais**

Cabina totalmente nova, especialmente desenvolvida para o Brasil:
• Painel digital e volante multifuncional touch*
• Carregamento por indução e espelhamento do smartphone*

*Itens de série **Itens opcionais

Endereço nononononononono, 000 •Site www.nononono.com •Tel. 00000.0000
WhatsApp: (00) 00000-0000

Inteligente, 
   conectado, 
eficiente.
E ESPERANDO 
POR VOCÊ.

As estradas pediram inovação. E o caminhão 
mais inovador do Brasil já pode ser seu.
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Av. Amazonas, 8787 - Cabana - Belo Horizonte / MG  – Tel.: (31) 2108-1000 – www.cardiesel.com.br – @cardiesel_mb

Aponte a camera do seu celular, acesse nosso 
showroom virtual e conheça agora mesmo:

A marca que todo mundo confia.

O Supremo Tribunal Federal (STF) jul-
gou, em outubro de 2017, o Recurso 
Extraordinário 574.706, em sede de 
repercussão geral. Neste processo, 
decidiu-se que o ICMS não compõe 
a base de cálculo das contribuições 
sociais para o PIS e a COFINS.
Passados três anos, o STF iniciou 
outro julgamento de conteúdo se-
melhante, RE 592.616, mas que 
trata somente da composição do 
ISSQN na base de cálculo das con-
tribuições PIS e COFINS.
Trata-se de novo e importante tema 
para as empresas, primeiro porque 
é um processo afeito à sistemática 
da repercussão geral, procedimento 
por meio do qual obriga ao judiciá-
rio a adotar a mesma decisão que o 
STF der ao caso para qualquer pro-
cesso que trata de mesmo assunto.
Este procedimento não obriga, au-
tomaticamente, o fisco a adotar 
o mesmo entendimento para os 
contribuintes que não tenham in-
gressado em juízo, por isso muitas 
vezes ainda é necessário discutir a 
questão judicialmente para a em-

presa se desobrigar do recolhimen-
to daquele tributo.
Porém, a principal questão a ser 
discutida pelo STF neste processo 
é se a decisão do RE 574.706 (ex-
clusão do ICMS) aplica-se automa-
ticamente aos demais tributos indi-
retos (que compõe o faturamento/
receita bruta da empresa), ou se 
para cada um deles é preciso uma 
análise em separado.
O porque desta questão reside no 
fato de que a tese, por detrás do 
“leading case” da exclusão do ICMS 
do PIS e COFINS, tratar da transição 
nos cofres das empresas de valo-
res de tributos que ela está obriga-
da a embutir no preço do produto 
ou do serviço (por ser um encargo 
do consumidor final) e repassar es-
tes valores ao fisco por substitui-
ção tributária (de fato ou de direito).
Ao decidir sobre o caso do ICMS o 
STF aplicou esta tese somente a 
este tributo, sem se pronunciar, até 
porque não era o objeto da ação, 
se os tributos indiretos recolhidos 
pelas empresas, mas que são en-

cargos do consumidor final, devam 
ser excluídos do faturamento/recei-
ta bruta, e ser tributada somente a 
receita líquida da venda do produto 
ou prestação do serviço.
Caso o STF entenda pela aplicação 
da tese ao ISSQN, além do próprio 
ganho que os contribuintes terão 
desta exclusão, começará a se for-
mar o entendimento do Tribunal 
para os demais casos que tratam 
do conceito de receita bruta para 
fins tributários, e definição da ex-
clusão do PIS COFINS de sua própria 
base. 
Esperamos que o STF mantenha a 
jurisprudência do RE 574.506 para 
este caso do ISSQN, e que a rea-
firme nos demais casos de concei-
tuação da receita bruta para fins 
tributários, o que permitirá uma 
significativa redução de carga tri-
butária, dos tributos indiretos, para 
as empresas.

REINALDO LAGE
Assessor jurídico do Setcemg

e da Fetcemg

ISS DA BASE DO PIS E CONFINS
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A correção monetária dos créditos trabalhistas na Jus-
tiça do Trabalho era regulamentada pelo caput do ar-
tigo 39, da Lei 8.177/91, que estabelecia como índice a 
TRD acumulada no período compreendido entre a data 
de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamen-
to. Posteriormente, a Lei 13.467/17 (art. 879, § 7º, da CLT), 
reforma trabalhista, estabeleceu que a atualização dos 
créditos decorrentes de condenação judicial obedeces-
se à variação da Taxa Referencial (TR).
Desde o ano de 2015 a Justiça do Trabalho vinha profe-
rindo decisões no sentido de declarar a inconstitucio-
nalidade da norma que estabelecia a TRD, e posterior-
mente, a Taxa de Referencial (TR), como indexadores, 
reconhecendo ser o IPCA-E como sendo o índice de cor-
reção monetária que retrata a reposição inflacionária 
dos créditos trabalhistas.

A controvérsia a respeito do índice de atualização mo-
netária dos créditos trabalhistas foi levada à aprecia-
ção do STF, por meio das ADCs 58 e 59, e ADIs 5867 
e 6021. O relator designado para julgar o tema foi o 
Ministro Gilmar Mendes, que proferiu decisão liminar 
determinando a suspensão de decisões a respeito do 
índice de correção monetária aplicável aos créditos 
trabalhistas até a apreciação da matéria pelo plenário 
do STF.
No dia 27 de agosto de 2020 o Plenário do STF iniciou 
o julgamento da questão e os ministros decidiram pela 
inconstitucionalidade da TRD e da TR como indexado-
res, ficando pendente apenas a definição de qual seria 
o índice de correção monetária aplicável aos créditos 
trabalhista, qual seja, o IPCA-E ou a Taxa Selic. O julga-
mento ainda não foi concluído em razão do pedido de 
vista do Ministro Dias Toffoli.
 A decisão do STF provoca impacto financeiro substan-
cial nos passivos trabalhistas das empresas. Com a de-
claração de inconstitucionalidade da legislação que re-
gulamenta a correção dos créditos trabalhistas então 
vigente, estima-se, independentemente de qual índice 
venha a ser estabelecido pelo STF, que o aumento dos 
passivos trabalhistas será superior em 20% (vinte por 
cento), a depender do tempo da ação. Vale lembrar que 
além da correção monetária também incidem sobre os 
créditos trabalhistas na Justiça do Trabalho, juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o ajuizamento 
da ação até o efetivo pagamento, majorando conside-
ravelmente o passivo trabalhista das empresas.
Neste momento de tantas incertezas, a notícia agrava 

o cenário de insegurança jurídica, além da própria eco-
nomia brasileira. Uma solução para reduzir os impactos 
financeiros das empresas seria a alteração legislativa, 
como o Governo Federal promoveu por meio da Medida 
Provisória 905/2019, ao estabelecer o índice de corre-
ção como sendo o IPCA-E e os juros de mora equipa-
rados ao índice aplicado à caderneta de poupança. De 
se lembrar que, infelizmente, tal MP não foi votada pela 
Congresso Nacional e posteriormente foi revogada. Por 
enquanto, resta apenas aguardar a definição do índice 
pelo STF e trabalhar junto ao Congresso Nacional para 
a modificação dessa realidade.

JEFERSON OLIVEIRA
Assessor jurídico do Setcemg e da Fetcemg

CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS 
TRABALHISTAS

A decisão do STF provoca 
impacto financeiro 

substancial nos passivos 
trabalhistas das empresas
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SUSTENTABILIDADE EM FOCO

O ano de 2020 está chegando ao seu último trimestre e, 
diante das situações adversas vivenciadas por todos, 
é importante refletir para avaliar as decisões tomadas 
no âmbito empresarial para enfrentamento da Covid-19. 
A crise instaurada apresentou desafios imensos ao se-
tor produtivo brasileiro e, é claro, para todo o TRC, que 
reinventou seu modus operandi para trabalhar com 
eficiência e garantir ambiente seguro para seus cola-
boradores, especialmente aqueles lotados nas linhas 
de frente.
Porém, com um certo retorno à normalidade, é impor-
tante alertar a todos para a necessidade de retomar 
o cumprimento das obrigações legais que foram, em 
alguns casos, adiadas em função da concentração dos 
esforços no enfrentamento da Covid-19. 
Especialmente, refiro-me à obrigatoriedade de se re-
tomar as programações dos simulados de emergên-
cia, especialmente para os cenários previstos nas 
normas de meio ambiente e saúde e segurança do 
trabalho, a exemplo das NRs 20, 33, 35; das normas 
do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; e da 
Lei Estadual 22.805/17.
Aqui, referi-me à obrigatoriedade de simulados peri-
ódicos (muitas vezes anuais) que têm como objetivo 
preparar as equipes para enfrentamento de cenários 
emergenciais com líquidos combustíveis e inflamá-
veis, espaços confinados, trabalho em altura, incên-
dios e explosões, transporte de produtos perigosos, 
entre outros. 
Os números comprovam que as emergências ambien-
tais ocorridas no transporte de produtos perigosos não 
se reduziram em razão da Covid-19 e, justamente por 
este motivo, importante que as empresas de transpor-
te estejam preparadas para o enfrentamento da emer-
gência.
Importante destacar que as normas vigentes sobre 
tais temas não foram alteradas e que não houve sus-
pensão dos prazos para realização de tais exercícios. 
Assim, mesmo que para o transporte de produtos pe-
rigosos não haja previsão legal obrigando à realização 
de simulados, pelo princípio da prevenção é importante 
que a empresa realize anualmente simulados, para que 
a equipe esteja preparada em caso de emergências 
ambientais no transporte. 
Também é prudente retomar os treinamentos dos mo-
toristas quanto à direção segura, especialmente aler-
tando sobre o crescimento das queimadas nas pistas 
de rolamento das rodovias e sobre os riscos existentes 
para o transporte de líquidos inflamáveis diante deste 
cenário. 
Por fim, certos de que as pessoas normalmente estão 
à altura da ocasião quanto recebem grandes respon-
sabilidades, acreditamos que o transporte é o grande 
protagonista, pois manteve e mantém os hospitais, 
supermercados, farmácias entre outros, abastecidos 

garantindo o mínimo de normalidade na rotina dos bra-
sileiros. 

WALTER CERQUEIRA
Assessor juridicoambiental

do Setcemg e da Fetcemg

RETOMADA DOS SIMULADOS E 
TREINAMENTOS EM TEMPOS DE PANDEMIA

CONTE COM A ASSESSORIA
JURIDICOAMBIENTAL

O Setcemg disponibiliza para suas associadas 
uma assessoria ambiental para o transporte cor-
reto e seguro dentro das normas estabelecidas 
de respeito e cuidado com o meio ambiente.
A assessoria é realizada por advogados especia-
listas em Direito Ambiental que esclarecem dú-
vidas das transportadoras relacionadas à legis-
lação vigente, orientam sobre ações preventivas, 
realizam treinamentos, entre outros serviços.
Entre em contato e aproveite esse benefício: 
meioambiente@setcemg.org.br.
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MELHOR AR

PRÊMIO MELHOR AR SE REINVENTA EM 
MEIO À PANDEMIA
Formato da entrega do prêmio será modificado para acompanhar a realidade das empresas e promover segurança 
sanitária aos premiados em tempos de Covid-19.

As mesmas categorias, mas com um formato e muita grati-
dão pelo empenho das empresas participantes mesmo em 
um ano de pandemia. O Melhor AR – Prêmio Fetcemg de 
Qualidade do Ar, que desde 2009 homenageia as empresas 
do setor de transporte rodoviário de cargas que monitoram 
a emissão de poluentes de suas frotas e que desenvolvem 
práticas de preservação do meio ambiente, teve que se 
reinventar este ano.
“A preferência era fazer o formato tradicional, numa grande 
confraternização de empresas, sindicatos, lideranças 
do setor, autoridades ambientais e federação na sede 
da Fetcemg, em Belo Horizonte (MG), mas a pandemia da 
Covid-19 exigiu adaptações”, explica a gerente da federação, 
Vanessa Borges. “Não podíamos deixar de prestigiar as 
empresas que realmente são engajadas com as questões 
ambientais e que realizam as aferições veiculares 
regularmente. Portanto, se elas não podem vir receber 
o prêmio, o troféu irá até elas”, conta a coordenadora do 
Programa Despoluir para o transporte de cargas em Minas 
Gerais, Ana Isabella da Mata.

Pela primeira vez, a premiação será feita na sede das em-
presas que se destacaram. A equipe do Programa Despo-
luir irá até cada empresa para entregar o prêmio, seguindo 
todas as orientações de segurança sanitária e em dia e 
horário previamente agendado com os gestores e respon-
sáveis pelas aferições da frota. A visita será acompanhada 
apenas pela equipe de comunicação da Fetcemg que fará 
o registro da premiação. “Achamos essencial fazer um re-
gistro especial para não deixarmos nossa 12ª edição de fora 
da nossa história. Essa edição da premiação é muito em-
blemática para nós pois ela é também um reconhecimento 
e um agradecimento às empresas que não esqueceram do 
seu compromisso com o meio ambiente e se esforçaram 
neste ano tão atípico para manter suas frotas aferidas com 
o programa Despoluir”, afirma Ana Isabella.
As categorias continuam as mesmas, ouro e prata, de acor-
do com o porte da empresa e o percentual de veículos aferi-
dos. No total, foram inscritas quase 60 empresas nas duas 
categorias e os dados estão sendo aferidos. As entregas 
dos prêmios está prevista para acontecer no mês de no-
vembro.

AVALIAÇÃO VEICULAR AMBIENTAL
O controle das emissões de poluentes é uma das 
linhas de atuação do Despoluir, programa criado 
pela CNT e Sest Senat em 2007.
O setor de cargas em Minas Gerais 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.
A aferição é gratuita para todas as empresas 
associadas aos sindicatos filiados à Fetcemg, 
gestora do programa no estado. 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.

FIQUE LIGADO: A PRÓXIMA EDIÇÃO DO INFORMATIVO MINAS TRANSPORTES TRARÁ DETALHES DAS PREMIAÇÕES.

Já tradicional em Minas Gerais, o Melhor Ar terá uma edição diferente, 
mas não menos especial em 2020. Na foto, um registro dos premiados 
na edição de 2011

Com o passar dos anos, o programa Despoluir ganhou força nas 
empresas. Na foto, representantes das empresas premiadas em 2018.


