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Expediente

ACONTECE

No fim de outubro, a Fetcemg realizou eleição para a Diretoria 
e Conselho Fiscal da entidade. Por aclamação, a chapa liderada 
pelo empresário Sérgio Luiz Pedrosa foi reeleita para o mandato 
de 1° de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. O presidente 
do Setcemg, Gladstone Lobato, permanece como vice-presidente 
da Fetcemg.
A Fetcemg possui oito sindicatos filiados localizados em regiões 
estratégicas do estado, que abrangem aproximadamente 25 mil 
empresas de transporte, com mais de 110 mil veículos e cerca de 
150 mil empregados diretos.

TRABALHAR PARA VOLTAR A CRESCER
Com tantos desafios colocados ao 
longo do ano e muitos aprendizados 
adquiridos – sobretudo a importân-
cia das adaptações e da tecnologia 
- é hora de olhar para frente e mirar 
em um 2021 positivo.
O futuro de Minas Gerais e do Brasil 
depende de todos. E a nós, empre-
sários, nos cabe seguir em frente 
e batalhar para retomarmos aos 
trilhos do crescimento econômi-
co, fazendo dele instrumento de 
transformação e inclusão, gerando 
empregos e bem-estar social. Para 
isso precisamos de apoio do gover-
no e certamente seguiremos nessa 
busca, que é contínua.  
Nosso setor é conhecido por ser um 
termômetro da economia e fomos 
reconhecidos como atividade es-
sencial. Aliás, estivemos muito bem 
representados no âmbito nacional, 
por meio do trabalho da CNT e da 
NTC&Logística que conduziram com 
muita perícia os assuntos relacio-
nados ao transporte com o governo 
federal.
Em Minas Gerais, a Fetcemg tam-
bém se manteve firme, e adaptou-se 
rapidamente para dar continuidade 
aos seus trabalhos estratégicos e 
apoio redobrado aos Sindicatos fi-
liados. O Setcemg, não apenas se-
guiu oferecendo seus tradicionais 
serviços, como conseguiu incre-

mentar ainda mais seu portfólio, 
oferecendo ainda mais benefícios 
às suas associadas.
Todo esse trabalho da Fetcemg 
e do Setcemg pode ser conferido 
nesta edição do informativo Minas 
Transportes, que traz um resumo 
do balanço das atividades da Fe-
deração e do Sindicato.  Além dis-
so, você acompanha as principais 
ações realizadas e apoiadas nos 
últimos meses, novidades no âmbi-
to jurídico, a cobertura do Melhor Ar 
– Prêmio Fetcemg de Qualidade do 
Ar, e os destaques das nossas as-
sociadas Transcota e Transcourier, 
duas empresas que são referência 

em inovação e desenvolvimento de 
tecnologia para o transporte e que 
estão cheias de novidades. 
A você, transportador, que esteve 
ao nosso lado, agradeço a confian-
ça em mais um ano. Não foi um ano 
fácil, mas conseguimos continuar 
nosso trabalho de fortalecimento 
do setor de transporte e logística e 
na defesa dos interesses legítimos 
dos empresários.

GLADSTONE LOBATO
Presidente do Setcemg
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REPRESENTATIVIDADE

2020: A FETCEMG NÃO PAROU

PRIMEIRAS AÇÕES

• Divulgação das orientações dos órgãos de saúde para 
enfrentamento da Covid-19;
• Articulação com os gestores dos Sindicatos filiados 
para alinhar trabalhos e ações;
• Adequação do Programa Despoluir às normas sanitá-
rias para a continuidade do trabalho;
• Contato permanente com as autoridades e órgãos go-
vernamentais para garantir o abastecimento das cida-
des e hospitais, vencendo as barreiras sanitárias. 

AÇÕES EM MINAS GERAIS

• Participação no programa Minas Livre para Crescer, de 
desburocratização;
• Financiamento especial para transportadores no BDMG;
• Pedido de parcelamento especial para o ICMS.

AÇÕES DE ÂMBITO NACIONAL

• O transporte como atividade essencial: apoio à CNT e à 
NTC&Logística para uma legislação específica;
• Alterações no Código de Trânsito Brasileiro;
• Regulamentação do trabalho tendo em vista a pande-
mia;
• Sugestões para o programa do governo Pró Brasil.

AÇÕES POR SEGMENTO

Segurança
• Apoio às reformas da nova sede da Delegacia (Depatri);
• Pioneira na realização de Fórum Regional On-line de 
Segurança e enfrentamento ao roubo de cargas.

Meio Ambiente
• Realização de lives de esclarecimentos sobre a legis-

lação;
• Elaboração de circulares com atualizações da legisla-
ção ambiental;
• Participação, apoio e divulgação do Seminário de Emer-
gência Ambiental;
• Participação ativa na Comissão Estadual de Prevenção 
e Resposta Rápida a Emergências Ambientais.

Jurídico
• Coordenação das CCTs;
• Participação no projeto Intervenções Coletivas: Trans-
portadoras de Combustíveis e Postos/Distribuidoras 
com frota própria;
• Participação no Conselho dos Contribuintes.

Despoluir
• Crescimento no número de aferições e apoio às empre-
sas na manutenção de suas frotas;
• Planejamento e entrega do Melhor Ar – Prêmio Fetcemg 
de Qualidade do Ar;
• Alocação da unidade móvel de Montes Claros.

Representações
A Fetcemg compõe os seguintes conselhos e comissões:
• CETER – Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e 
Renda;
• CONEDRU – Conselho Estadual de Desenvolvimento Re-
gional e Urbano; 
• COMURB – Conselho Municipal de Mobilidade Urbana de 
Belo Horizonte; 
• COMPUR – Conselho Municipal Deliberativo de Políticas 
Urbanas de Belo Horizonte; Conselho Metropolitano da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). 
Saiba mais sobre esse trabalho no site fetcemg.org.br.

Comunicação
• Fortalecimento do vínculo com os Sindicatos filiados;
• Presença ativa nas redes sociais, inclusive no Youtube;
• Realização de lives de apoio transportadores e Sindi-
catos;
• Produção de peças gráficas e vídeos informativos para 
as redes sociais, WhatsApp e site;
• Realização de campanhas temáticas mensais;
• Zelo com a memória da Fetcemg com a produção, edi-
ção e publicação do especial “Melhor Ar 2020”, que conta 
a história do Despoluir em Minas Gerais;
• Apoio às ações dos Sindicatos;
• Divulgação de ações e pesquisas da CNT e da NTC&lo-
gística

A Fetcemg não parou. Mesmo em um ano tão atípico, a entidade se adaptou rapidamente para dar continuidade aos 
trabalhos rotineiros e estratégicos de forma remota e sem perda na qualidade e eficiência de suas entregas, visan-
do a segurança dos colaboradores e, também, o apoio redobrado aos Sindicatos filiados neste momento. Confira o 
balanço das principais ações da entidade em 2020:

A Fetcemg é pioneira em proporcionar debates sobre segurança 
logística no Brasil. Em 2020, a entidade realizou com sucesso a 1ª edição 
on-line do Fórum Nacional de Segurança.
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REPRESENTATIVIDADE

SETCEMG: SEMPRE AO LADO DAS 
EMPRESAS
Além dos tradicionais serviços, o Sindicato conseguiu in-
crementar suas ações para oferecer às suas associadas 
ainda mais comodidade e benefícios, mesmo em um ano 
tão adverso.
O trabalho continua. Em 2021, todos vão seguir traba-
lhando para salvar vidas, empresas, empregos e a nossa 
economia. E o Setcemg estará, como sempre, ao lado 
das empresas de transporte, para que o setor esteja 
ainda mais forte quando a crise passar. Confira um re-
sumo das nossas ações ao longo do ano.

COMJOVEM BH E REGIÃO

A comissão de jovens empresários seguiu seu planeja-
mento de ações. No primeiro semestre, o destaque foi 
a campanha “Em Movimento”, com o apoio do Setcemg. 
No segundo semestre, o destaque foi a parceria com o 
Mesa Brasil Sesc, uma rede nacional de bancos de ali-
mentos do Sesc que atua contra a fome e o desperdício. 
A comissão divulga o programa para as empresas de 
transporte de todo o país.

SERVIÇOS

Mesmo com parte de sua equipe em trabalho remoto, o 
Setcemg não parou com a oferta de serviços aos trans-
portadores. O Setcemg seguiu emitindo o RNTRC: foram 
mais de 5.500 inclusões. O Sindicato também seguiu 
com o serviço de emissão de AET. Foram mais de 90 li-
cenças até meados de dezembro.
 
COMUNICAÇÃO

O Setcemg incrementou suas ações nas redes sociais e 
informou o setor com E-mail Marketing, informativo im-
presso e boletins semanais.
O Sindicato também seguiu apoiando as campanhas da 
CNT, Sest Senat e NTC&Logística e divulgou as ações da 
Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Realizou diver-
sas lives para continuar promovendo seus eventos de 
informação e relacionamento de forma on-line. Também 
apoiou e participou de lives de apoiadores e de outras 
entidades representativas, como CNT e NTC&Logística.

DESPOLUIR

Até o início de dezembro, o Despoluir realizou mais de 
14 mil aferições em todo o estado. Além disso, realizou 
uma edição de sucesso do Melhor AR, com a Fetcemg, 
como você pode ver nas páginas 12 a 15 dessa edição do 
informativo.

CONSULTORIAS

Muitas mudanças aconteceram no regramento legislati-
vo. As assessorias jurídica e juridicoambiental foram em 
busca das atualizações necessárias para dar segurança 
legal às empresas.
Assessoria jurídica: O departamento seguiu empenha-
do no trabalho de levar até juízes, desembargadores e 
legisladores a realidade do TRC e suas especificidades. 
Além disso, realizou, até novembro, 9.196 serviços, entre 
pedidos de consultorias trabalhistas, tributárias, fiscais, 
societárias e cíveis. A área Trabalhista foi destaque, sen-
do responsável por 79,77% do total de atendimentos.
Assessoria juridicoambiental: A assessoria realizou 
cinco treinamentos e quase 180 atendimentos. Um 
destaque foi a alteração da legislação de Licenciamen-
to Ambiental, com reflexo na classificação de todas as 
transportadoras como Classe I e, consequentemente, a 
redução significativa nos valores das autuações.

CAPACITAÇÃO

Até março, foram realizados 12 treinamentos presen-
ciais. Com a pandemia, o Setcemg se adequou e passou 
a oferecer capacitações on-line. Foram quase 70 turmas, 
dos mais variados temas. “Como calcular custos e fre-
tes”, “Power BI” e “Como vender frete em momento de 
pandemia” foram os temas de maior procura.

SETCEMG EXPRESS

O grupo de WhatsApp do Setcemg se fortaleceu, assim 
como todas as mídias on-line. Pelo grupo, o Setcemg en-
via conteúdo estratégico da entidade para os tomado-
res 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”.

A assessoria juridicoambiental se destacou em 2020, pelo apoio às 
empresas em relação à legislação ambiental e na representação 
institucional com os órgãos ambientais.
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ASSOCIADA

TRANSCOURIER INAUGURA NOVA SEDE
No início de dezembro, a Transcourier, empresa 
associada do Setcemg, inaugurou sua nova sede, em 
Belo Horizonte. O presidente do Sindicato, Gladstone 
Lobato, prestigiou a solenidade de inauguração, 
realizada com um café da manhã que reuniu diretoria, 
parceiros e funcionários da empresa.
A Transcourier atua com o transporte de cargas aére-
as e expressas para todo o Brasil. O novo galpão, de 
1.200 m², está situado no Bairro Universitário, na região 
da Pampulha, e dispõe de 450 posições paletes para 
atender a uma demanda dos seus clientes. A empresa 
atende os setores de saúde humana, eletroeletrônicos 
e peças para a indústria. “Nossas atividades estavam 
necessitando de uma nova estrutura há mais de um 
ano. Agora, temos um espaço quatro vezes maior, pró-
ximo das principais vias distribuidoras da capital, perto 
dos principais clientes e com fácil acesso ao Aeroporto 
Internacional de Belo Horizonte, em Confins”, conta o 
diretor Comercial, Alessandro Rodrigues Reis.
Além de melhor estrutura e localização, a nova sede 
também tem em seu projeto arquitetônico um grande 
diferencial, com uma estrutura moderna, feita de modo 
a criar um ambiente de trabalho funcional, acolhedor 
e humanizado. Mobiliários planejados e ergonômicos 
foram pensados para oferecer conforto adequado e 
acomodarem bem todo o time, além de uma sala de 
descanso de 35m² com futons, sofás, cadeiras e me-
sas para estudo e leitura. O espaço também conta com 

uma área de convivência bem arejada, onde as pesso-
as vão poder se distrair e relaxar com um totó, jogos 
eletrônicos ou conversar no sofá.
A nova sede da Transcourier fica na Rua Bandeira de 
Melo, 320 – Bairro Universitário, em Belo Horizonte – 
MG. O telefone é (31) 3528-1350. Conheça a empresa em 
transcourierbh.com.br.

Anderson Rodrigues Reis, diretor de T.I. da Transcourier, Maurício 
Pinheiro Reis, diretor Financeiro, Gladstone Lobato, presidente do 
Setcemg, e Alessandro Rodrigues Reis, diretor Comercial.
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COMJOVEM BH E REGIÃO

CONGRESSO NTC 2020 E XIII ENCONTRO 
NACIONAL DA COMJOVEM
No dia 25 de novembro, foi realizado o Congresso NTC 
2020 – XIII Encontro Nacional da COMJOVEM, pela primeira 
vez on-line. O evento foi apresentado pelos coordenado-
res da comissão nacional, André de Simone, Antônio Ruyz 
e Joyce Bessa.
Um dos mais tradicionais eventos do Transporte, o Con-
gresso reúne várias gerações de transportadores, profis-
sionais do setor, fornecedores e outros integrantes que 
compõem a cadeia do TRC e seus familiares. Neste ano, 
o destaque foi a participação do conselheiro sênior da 
União Internacional dos Transportes Rodoviários (IRU), 
Martin Rojas, que falou diretamente de Washington sobre 
a situação atual do transporte no Brasil e no mundo. Ele 
comentou como o transporte se adaptou para atender a 
sociedade mundial e também ressaltou a importância da 
tecnologia para o setor.
Além de Rojas, Rebeca Rosal e Sara Borges, que integram 
a coordenação de Recursos Humanos do Sest Senat, 
apresentaram a palestra “Jeito Disney”, quando destaca-
ram aspectos de encantamento e fidelização de clientes.
Foi realizado ainda o Momento dos Patrocinadores, com 
apresentações da Mercedes-Benz, Autotrac e Iveco, e 
diversas homenagens e premiações, quando os núcleos 
que se destacaram tiveram a oportunidade de ser reco-
nhecidos devido à força de vontade e compromisso para 
realizar suas ações e atividades.
Na oportunidade, a coordenação Nacional também home-
nageou representantes de entidades e projetos que con-

tribuíram para o setor durante o ano, entre eles o presi-
dente da NTC&Logística, Francisco Pelucio, e o presidente 
da CNT, Vander Costa. 

SOLIDARIEDADE

Mesmo acontecendo de forma on-line, o Congresso NTC 
2020 – XIII Encontro Nacional da COMJOVEM cumpriu o seu 
papel de ser um evento socialmente responsável. O va-
lor das inscrições foi revertido 100% para a Ação do Bem 
2020, que beneficiará projetos dos Núcleos da comissão 
em todo o Brasil.
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Pela primeira vez on-line, o evento reuniu várias gerações de 
transportadores, profissionais do setor e fornecedores para debates e 
homenagens
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ASSOCIADA

FORBES - De origem italiana, com 
raízes lançadas em solo mineiro no 
fim do século 19, a família Cota traz 
na alma a inovação – sempre bus-
caram fazer algo de forma diferente 
e nunca tiveram medo de errar. Deu 
no que deu: hoje, a Transcota não 
se contenta apenas em transportar 
uma carga de um ponto a outro. 
Trata-se de uma empresa que de-
senvolve soluções logísticas inova-
doras e personalizadas, superando 
expectativas de quem a contrata, 
gerando um valor sustentável e 
ambiental que transcende as par-
tes envolvidas. “Nós não queremos 
ser os maiores: queremos ser os 
melhores e mais eficientes. Esta-
mos crescendo 30% em pleno ano 
de crise pandêmica”, diz o CEO Fe-
lipe Marçal Cota, de 31 anos. Ele é o 
filho do meio do senhor Elizeu, de 
67 anos, que fundou a Transcota há 
35 anos, ao comprar um Chevrolet 
Detroit 76 para carregar areia.
O tino empreendedor também foi 
preponderante na vida de Felipe. 
Formado em engenharia de produ-
ção, com experiência na Fiat e na 
Tegma, ele logo percebeu que pode-
ria levar os negócios do pai a níveis 
até então nem sonhados pela famí-
lia. “Atuar no setor automotivo me 
deu experiência de trabalhar sob 
pressão, com urgência.” Há cerca 
de oito anos pediu as contas e foi 
empreender ao lado do pai. 
Em um momento em que os con-
ceitos de indústria e logística 4.0 
estavam apenas no início, Felipe 
mapeou os processos da empresa, 
automatizou 100% das tarefas, inte-
grou sistemas, adotou ferramentas 
de leitura de código de barras e 
registro fotográfico de cada etapa 
do transporte, criando um site para 
acompanhamento dos clientes em 
tempo real.
As empresas do setor não demora-
ram a perceber os ganhos imedia-
tos das soluções apresentadas pela 
Transcota, como o rastreamento de 
cargas em tempo real. “Investimos  
em sistemas cada vez mais mo-

dernos e crescemos”, conta Marçal. 
Entre os clientes da Transcota es-
tão ThyssenKrupp, West Chemical, 
Sandvik, Liebherr, Martin Enginee-
ring e Metso Outotec.
A matriz da empresa está localiza-
da em Minas Gerais. As filiais estão 
em Parauapebas (PA) e São Pau-
lo (SP). A unidade paraense é uma 
estrutura autossustentável, onde 
toda energia consumida é gerada 
por placas fotovoltaicas, além de 
captação, tratamento e reutiliza-
ção de água da chuva e biodiges-
tor para os resíduos. Já a unidade 
paulista está no Terminal de Cargas 
Fernão Dias, com uma infraestru-
tura perfeita para recebimento, 
estocagem e direcionamento de 
cargas e encomendas. As soluções 
em logística da Transcota podem 
utilizar transporte rodoviário (frota 
renovada e profissionais altamente 
capacitados), transporte especial 

e emergencial (prazo de entrega 
recorde), transporte entre portos 
e transporte aéreo (no Brasil e no 
exterior), além de armazenagem e 
distribuição.

TRANSCOTA: INOVAÇÃO E 
SUSTENTABILIDADE
Associada do Setcemg foi destaque na Revista Forbes de novembro como uma das empresas mais inovadoras do 
país. Confira!

SAIBA MAIS SOBRE A TRANSCOTA EM TRANSCOTA.COM. A REPORTAGEM COMPLETA ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE SETCEMG.ORG.BR.

Com sólida experiência na indústria automotiva, o CEO Felipe Marçal levou a Transcota a outro 
patamar. Agora, a empresa é referência em inovação e sustentabilidade no setor de transporte.

A reportagem está disponível em forbes.com.
br. 
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EVOLUINDO COM VOCÊ

ALTERAÇÕES NO CTB: VEJA O QUE MUDA
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) sofreu alterações 
significativas com a publicação da Lei 14.071/20.
Mesmo previsto para entrar em vigor somente em abril 
de 2021, é preciso ficar atento, pois aspectos impor-
tantes sofrerão alterações com a nova lei. Além disso, 
novas infrações foram determinadas.
O Setcemg, por meio do seu departamento jurídico, 
produziu uma série de vídeos para ajudar transporta-
dores e trabalhadores do setor a entenderem melhor 
as regras que mais impactam a atividade de transporte 
de cargas.
Com menos de um minuto, os vídeos destacam as prin-
cipais novidades referentes à Autorização Especial de 
Trânsito (AET), equipamentos obrigatórios, certificado 
de registro de veículos (CRV), validade da CNH, exames 
toxicológicos, e muito mais.
Uma das novidades, por exemplo, é o Cadastro Positivo. 
A nova lei cria o Registro Nacional Positivo de Condu-
tores (RNPC), em que serão cadastrados os condutores 
que não tenham cometido infração de trânsito sujei-
ta a pontuação nos últimos 12 meses. Esse cadastro 
positivo vai possibilitar que estados e municípios con-
cedam benefícios fiscais e tarifários aos condutores 
cadastrados.
Outro destaque é a pontuação da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH). A lei prevê limites diferentes de pon-
tuação na carteira, antes da suspensão, no prazo de 12 

meses: 40 (quarenta) pontos para quem não tiver infra-
ção gravíssima; 30 (trinta) pontos para quem possuir 
uma gravíssima; 20 (vinte) pontos para quem tiver duas 
ou mais infrações do tipo.
Os motoristas profissionais terão 40 (quarenta) pontos 
de teto, independentemente das infrações cometidas. 
Esses condutores podem participar de curso preventi-
vo de reciclagem quando atingirem 30 (trinta) pontos.
Confira no canal do Setcemg no Youtube a playlist com 
essas e outras alterações no CTB. Curta e compartilhe 
com seus colaboradores!

A playlist com os vídeos sobre as alterações no CTB está disponível no 
canal do Setcemg no Youtube. 
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CAPACITAÇÃO

Caminhões SCANIA movidos a gás

a energia
do amanhã,
hoje

CAMINhÕES SCANIA MOVIDOS A GÁS

O caminho para um 
futuro mais limpo.

CAMINhÕES SCANIA MOVIDOS A GÁSCAMINhÕES SCANIA MOVIDOS A GÁSCAMINhÕES SCANIA MOVIDOS A GÁSCAMINhÕES SCANIA MOVIDOS A GÁSCAMINhÕES SCANIA MOVIDOS A GÁS

A ENERGIA 
DO AMANHÃ,
HOJE

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

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

www.itaipumg.com.br  |         wlmscania 

PARCERIA SETCEMG
E UNIDOCTUM

ENVIE SUAS SUGESTÕES DE 
CURSOS E PALESTRAS

Toda empresa, para ser grande, precisa de talentos. E para você se destacar no 
mercado, a Unidoctum oferece às associadas do Setcemg e seus colaborado-
res condições imperdíveis para quem quer ou precisa cursar o ensino superior.
Acesse unidoctumbh.com.br/setcemg e receba imediatamente R$ 50 de des-
conto na matrícula e 50% de bolsa em todas as mensalidades de qualquer 
curso (exceto Licenciatura em Educação Física).
O mercado de trabalho exige pessoas qualificadas. Não perca essa oportunida-
de! Fortaleça a sua empresa com o apoio que o Setcemg oferece. Associe-se já!

A capacitação do setor de transporte sempre foi um dos pilares do trabalho do 
Setcemg. Afinal, para o sindicato, ter profissionais capacitados e atualizados 
faz com que as empresas ganhem eficiência e competitividade, tornando o 
setor cada vez mais forte.
Para oferecer os melhores treinamentos e palestras, o Setcemg realiza, anual-
mente, o Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT). É com base no 
LNT que o sindicato elabora seu cronograma de capacitações do ano seguinte.
Envie suas sugestões de cursos ou palestrantes. Acesse o site do Setcemg ou 
envie um e-mail para treinamento@setcemg.org.br.
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SERVIÇOS

FAÇA SEU CERTIFICADO DIGITAL
COM O SETCEMG

Em parceria com a Certdata Certi-
ficadora Digital, o Setcemg oferece 
condições especiais na emissão 
ou renovação do Certificado Digi-
tal. A parceria funciona 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 pre-
ciso aplicar um cupom de desconto 

de 10% nos produtos, que deve ser 
solicitado previamente junto ao Sin-
dicato pelo telefone (31) 3490-0330 
ou pelo e-mail secretaria@setcemg.
org.br.
 
VOCÊ SABE QUAIS SÃO AS 
VANTAGENS EM TER UM 
CERTIFICADO DIGITAL?
 
Um Certificado Digital é um arquivo 
eletrônico que funciona como uma 
assinatura, um “RG do mundo digi-
tal” para pessoas físicas e jurídicas, 
com validade judicial. Com ele, é 
possível agilizar processos, reduzir 
custos e, principalmente, garantir a 
segurança, confidencialidade e vali-
dade jurídica de dados.
 
SEGURANÇA

O certificado digital permite que 

qualquer tipo de documento eletrô-
nico seja assinado com valor jurídi-
co, evitando fraude e alteração.

REDUÇÃO DE CUSTOS

Diminui a necessidade de impres-
são de documentos, gastos com 
cartórios e transporte para o envio 
de arquivo.
 
SUSTENTABILIDADE

Evita a impressão de documentos e 
necessidade de transporte dos ar-
quivos.

MOBILIDADE

Por ser digital, pode ser enviado 
para qualquer lugar, necessitando 
apenas de e-mail e acesso à inter-
net.

ENERGIA COM MENOR CUSTO PARA AS 
EMPRESAS
O Setcemg vai ajudar sua empresa a economizar até 17% 
na conta de luz! Em parceria com a Solatio Energia Livre 
e CMU Comercializadora de Energia, toda empresa asso-
ciada ao sindicato poderá ter desconto nas faturas de 
energia.
“Quem aderir não vai precisar investir em projetos ou 
obras e receberá a energia na rede atual, graças à ener-
gia fotovoltaica gerada à distância”, conta o gerente do 
Setcemg, Renato Marques.
Todo o processo é regulamentado pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (ANEEL) e o desconto é possível para 
residência, empresa ou condomínio. “A Cemig continuará 
suprindo a energia do local, que apenas passará a ser pro-
duzida em uma fonte de menor custo de geração (solar 
fotovoltaica)”, destaca.
A quantidade de energia que o usuário irá receber será 
calculada considerando o consumo médio mensal. Quan-
do o consumo for inferior à média, ele terá um crédito 
válido por 60 meses. Se for superior, pagará normalmente 
pelo que consumir.
Além de economizar e usar energia limpa e sustentável, 
esse serviço não tem fidelidade. Caso o usuário não quei-
ra mais o desconto na conta, basta solicitar solicitar o 
cancelamento com 180 dias de antecedência para que a 
Solatio e a CMU Comercializadora incluam um novo cliente.

Saiba mais sobre esse e outros serviços e benefícios 
oferecidos às associadas do Setcemg pelo site setcemg.
org.br/projetos-setcemg.
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SEGURANÇA

VISITA TÉCNICA À BRASPRESS
Em novembro, o assessor de Segurança Logística do 
Setcemg e da Fetcemg, Ivanildo Santos, realizou visita 
técnica à filial de Contagem da Braspress Transportes 
Urgentes. Na ocasião, ele conversou com o gerente 
Regional da empresa, Marcello Figueiredo, sobre 
estratégias de segurança e comunicação de roubos a 
autoridades.
“Durante a visita, passamos por toda a operação da em-
presa. Conversamos sobre riscos de roubos nas rodovias, 
principalmente na Região Metropolitana de Belo Horizon-
te, que ainda concentra altos índices de roubos”, destaca 
Ivanildo.

ANÁLISE DE SITUAÇÕES

Ivanildo e Marcello analisaram também os casos e relatos 
de motoristas. “Recebemos uma notificação que na re-
gião de Antônio Dias, na BR-381, infratores estão aprovei-
tando a parada e baixa velocidade dos veículos de cargas 
para subir na traseira dos caminhões e abrir as portas 
dos baús. Esse tipo de ação costuma ser muito rápida e 
o crime, muitas vezes, só é descoberto no fim da viagem”, 
conta.
“Felizmente, neste caso específico, o veículo contava com 
outros dispositivos de segurança e o roubo não acon-

teceu, mas o veículo chegou sem o lacre e o cadeado. 
A situação serve de alerta para que outros motoristas 
e empresas sempre nos reportem quando deparar com 
alguma atitude suspeita no seu trajeto. Dessa forma, co-
municaremos e pediremos apoio às autoridades”, finaliza.

Ivanildo Santos e Marcello Figueiredo na sede da Braspress em 
Contagem-MG.
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PRÊMIO MELHOR AR

MELHOR AR 2020 INOVA E É SUCESSO
Em um ano cheio de desafios, Fetcemg comemora com seus Sindicatos filiados e o Despoluir o sucesso de 
mais uma edição do Melhor Ar – Prêmio Fetcemg de Qualidade do Ar.

A 12ª edição do Melhor Ar – Prêmio Fetcemg de Quali-
dade do Ar teve como destaque a inovação e a cola-
boração, coroando o trabalho em equipe de todos os 
envolvidos e o empenho das empresas em manter sua 
frota aferida e em dia com o meio ambiente.
Isso porque em 2020 a entrega do prêmio foi diferente 
das edições anteriores. A Federação e o Despoluir – 
Programa Ambiental do Transporte foram a cada uma 
das empresas premiadas para entregar o troféu, uma 
publicação especial com as histórias do Despoluir 
e do prêmio em Minas Gerais e as homenagens do 
presidente da Fetcemg, Sérgio Pedrosa, em agradeci-
mento ao esforço incomum das transportadoras e dos 
colaboradores responsáveis pelas vistorias.

MAIS PROXIMIDADE
COM AS EMPRESAS

O formato diferente trouxe mais proximidade entre a 
entidade e seus Sindicatos filiados com as empresas. 
“Dentro do que foi a proposta deste ano (devido à pan-
demia do coronavírus), a entrega nas empresas foi 
muito interessante, pois pudemos respeitar os proto-
colos de segurança sem deixar de concorrer ao prê-
mio, que é o que motiva as empresas a fazerem aquilo 

que é correto”, destaca Juliana Martins, diretora admi-
nistrativa do Grupo Repel, que integra as empresas 
Repel Cargas e Repelub Revendedora de Petróleo e 
Lubrificantes, transportadoras premiadas na catego-
ria Ouro em 2020.
Para a coordenadora do programa em Minas Gerais, 
Ana Isabella da Mata, o novo formato foi importante 
para não deixar de homenagear as empresas que são 
parceiras do Despoluir. “Quando iniciou a pandemia, 
pensamos em como seria realizada a premiação pois 
não queríamos deixar de realizá-la. Dessa forma, tive-
mos que nos reinventar. A experiência de entregar os 
troféus em cada empresa vencedora foi maravilhosa. 
Pudemos conversar com todas as equipes que nos 
auxiliaram nas entregas e foi unânime a opinião de 
que esse novo formato agradou às empresas. Per-
cebemos uma maior participação dos diretores e da 
equipe envolvida no processo”, comemora.
O público ainda pode acompanhar na galeria de fotos 
do site e nas redes sociais da Fetcemg como foi essa 
entrega do Melhor Ar. Neste ano, foram premiadas 47 
transportadoras, sendo 9 na categoria Prata e 38 na 
categoria Ouro.
A Fetcemg parabeniza todos aqueles que acreditaram 
e deram o seu melhor para seguir investindo na sus-
tentabilidade do setor e desenhando um futuro me-
lhor para as gerações que virão!
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PRÊMIO MELHOR AR

CONFIRA A LISTA COMPLETA DAS EMPRESAS PREMIADAS EM 2020.

CATEGORIA OURO

ALLI LOG
CONFINS TRANSPORTES LTDA
D’GRANEL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA
DOMINUS TRANSPORTES LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA
EGSC – LOGÍSTICA E TRANSPORTES
EMPRESA DE TRANSPORTES ALCACE LTDA
EXPRESSO ALVORADA LTDA
EXPRESSO NEPOMUCENO S.A – FILIAL UBERLÂNDIA
EXPRESSO TS TRANSPORTES LTDA
EXPRESSO VERA CRUZ LTDA
GIRA TRANSPORTES EIRELI
GRUPO COMELLI
JM LOCAÇÃO E LOGÍSTICA DE JUIZ DE FORA LTDA
JOMASCA LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
JOSE HERCULANO DA CRUZ E FILHOS S.A
JSL S.A – FILIAL BELO ORIENTE
JUPEL PETRÓLEO JUIZ DE FORA LTDA
KATULE TRANSPORTES LTDA
LENARGE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
NOVA MINAS TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
P&W TRANSPORTES
PICORELLI S.A TRANSPORTES
REPEL CARGAS S.A
REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICAN-
TES S.A

RODOBORGES TRANSPORTES LTDA
SIER TRANSPORTES LTDA
SUPERMERCADO BAHAMAS S.A
TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUIÇÃO LTDA
TORA TRANSPORTES LTDA
TRANSEXCEDENTE LTDA
TRANSPORTADORA SANTA MARIA LTDA
TRANSPORTES ALMEIDA SIMAS LTDA
TRANSPORTES HAAS LTDA
TRANSRIOS LTDA
VIA PAJUÇARA
VIC LOGÍSTICA LTDA – FILIAL IBIÁ
WR TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

CATEGORIA PRATA

COCAL TRANSPORTES
EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSAGUIAR LTDA
LIMA VALENTE TRANSPORTES LTDA
LOG PRESS LOGÍSTICA LTDA
TRANSNORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA – FILIAL 
CONTAGEM
TRANSPEDROSA – FILIAL UBERLÂNDIA
TRANSPES
TRANSPORTADORA ANDRADE LTDA
VIC LOGÍSTICA LTDA – FILIAL CONTAGEM
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GIRO POR MINAS

A entrega do Prêmio Melhor Ar, em novembro, movimen-
tou todos os sindicatos e a Federação em Minas Gerais 
– e não foi diferente na Zona da Mata. Como neste ano 
a premiação ocorreu de uma forma diferente, em uma 
pequena celebração individual em cada empresa, o Sin-
dicato das Empresas de Transporte de Cargas de Juiz de 
Fora (SETCJF) pôde estreitar seus laços e confirmar seus 
compromissos com suas associadas e empresas de toda 
a região vencedoras do prêmio. 
“Durante todo o ano de 2020 contamos com o empenho 
das empresas que, apesar de todas as dificuldades e pro-
blemas enfrentados devido à pandemia, cumpriram sua 
obrigação socioambiental ao continuar as aferições de 
suas frotas. O Sindicato nota com honra e satisfação, a 
cada ano, o aumento e a valorização da importância do 
nosso trabalho. Temos a imensa alegria de fazer parte 
e ajudar não somente o meio ambiente como também a 
gestão de frota das empresas de toda a Zona da Mata”, 
afirma o gerente do Sindicato, Osvaldo Filho. 
Para Ricardo Perobelli, técnico do Despoluir responsável 
pela região da Zona da Mata, foi gratificante participar da 
entrega do prêmio. “Ver de perto a satisfação e a emo-
ção dos funcionários e proprietários com o recebimento 
dos prêmios foi muito bom. O prêmio, não somente para 

as empresas, mas também para os técnicos do Despo-
luir, tem uma grande importância, uma vez que nosso 
trabalho, empenho e dedicação também são reconheci-
dos. Assim, por meio da parceria entre o Despoluir e as 
empresas, conseguimos colher os frutos de um trabalho 
fascinante”, afirma. “Agradeço a todas empresas que nos 
receberam de braços abertos. Em 2021, estaremos juntos 
novamente”, finaliza.

SETCJF: RELACIONAMENTO ESTREITO COM 
ASSOCIADAS E EMPRESAS DA ZONA DA 
MATA

O presidente do SETCJF, José Herculano da Cruz Filho; Ricardo Perobelli, 
técnico do Despoluir da Zona da Mata; e Osvaldo Filho, gerente do 
Sindicato, responsáveis pela entrega dos prêmios.
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GIRO POR MINAS

SETTRIM: SINDICATO FECHA 2020 COM CHAVE DE OURO

SETSUL: PRÊMIO MELHOR AR É DESTAQUE NO SUL 

O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Triân-
gulo Mineiro (Settrim) encerra o ano com muitas conquistas 
para o setor do Transporte. E um dos destaques foi a entrega 
da premiação do Melhor Ar – Prêmio Fetcemg de Qualidade 
do Ar 2020. “As empresas associadas ao Settrim têm enca-
rado essa questão com muita responsabilidade, recebendo 
e dando toda a atenção à equipe do Projeto Despoluir que 
visita frequentemente as transportadoras, aferindo técnica 
e cientificamente a qualidade do ar expelido pelos seus veí-
culos”, afirma o presidente do Settrim, Cleiton César da Silva. 

Na região do Sul de Minas Gerais, duas empresas con-
seguiram aferir mais de 90% de sua frota no ano e fo-
ram premiadas na categoria Ouro do Melhor Ar – Prêmio 
Fetcemg de Qualidade do Ar: a Nova Minas Transportes, 
com sede em Pouso Alegre, e a Empresa de Transportes 
Alcace, com sede em Poços de Caldas. 
Para o presidente do SETSUL, Néliton Antônio Bastos, 
“o ano de 2020 ficou marcado pela pandemia, que ditou 
os rumos da atividade econômica, porém, o Transporte 
Rodoviário de Cargas não parou. Seguimos garantindo o 
abastecimento do país levando alimentos, remédios e in-
fraestrutura, movimentando a economia que ainda segue, 
mesmo que a passos lentos. E o Prêmio Melhor Ar veio 
mostrar nesse ano de 2020 que as empresas apesar das 

dificuldades estão cada vez mais comprometidas com um 
meio ambiente saudável para todos”. 

Angelita Valério, Otávio Valente Lima e Marcelo Reis.

Rodinei Nunes, diretor da Nova Minas, Everton Patriota, Guido 
Moraes e Néliton Bastos.
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CNT/SEST SENAT

Em novembro, a Confederação Nacional 
do Transporte (CNT) e o SEST SENAT as-
sinaram dois importantes acordos que 
vão beneficiar diretamente o setor.
Uma cooperação técnica entre a CNT e 
o Ministério da Justiça visa a execução 
de uma política nacional de segurança 
pública que contribua para o enfrenta-
mento da criminalidade violenta que 
incide sobre a atividade do transporte 
de cargas e de passageiros no país. 
“A segurança pública é, atualmente, 
um dos temas que mais preocupam 
os brasileiros. E o transporte é direta-
mente afetado. Por isso, precisamos de 
respostas da segurança pública e de 
aprimoramento do arcabouço jurídico, 
visando a punir, de maneira exemplar, 
crimes dessa natureza. O acordo assi-
nado demonstra o compromisso do go-
verno federal, por meio do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, em asse-
gurar meios para aumentar a seguran-
ça do setor e da população brasileira”, 
afirma o presidente da CNT e dos Con-
selhos Nacionais do SEST e do SENAT, 
Vander Costa.
Já o Sest Senat está construindo um 

acordo de cooperação com o Ministé-
rio da Saúde, que lançou recentemente 
o cartão de saúde do caminhoneiro, 
que será distribuído aos motoristas 
profissionais do transporte rodoviário 
de cargas para que, ao acessarem as 

Unidades de Atenção Primária em Saú-
de, tenham melhor acompanhamento 
do tratamento. A instituição realizará 
a distribuição do documento aos cami-
nhoneiros em suas unidades espalha-
das por todo o país.

ACORDOS PELA SEGURANÇA E SAÚDE DOS 
MOTORISTAS

O presidente da CNT, Vander Costa, no lançamento do cartão de saúde do caminhoneiro, que será 
distribuído aos motoristas profissionais do transporte rodoviário de cargas.
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MOTORISTA PADRÃO

O Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-
-MG) realizou, no dia 10 de dezembro, a 60ª edição do 
Prêmio Motorista e Motociclista Padrão. A premiação 
tem como objetivo homenagear condutores que se 
destacaram por boas práticas e bons exemplos na di-
reção dos veículos.
Para garantir a segurança dos organizadores, comissão 
julgadora e agraciados, a solenidade seguiu todos os 
protocolos de segurança sanitários de enfrentamento 
da disseminação da pandemia pelo novo coronavírus. 
O público presente foi bastante restrito e a cerimônia 
transmitida ao vivo pelo Instagram da Polícia Civil de 
Minas Gerais – @pcmg.oficial.
Há muitos anos a Fetcemg e o Setcemg apoiam inte-
gralmente a iniciativa e participam da comissão julga-
dora para a escolha dos profissionais que atuam no 
transporte rodoviário de cargas. “A profissão de mo-
torista deve ser sempre valorizada, pois esses profis-
sionais possuem um papel muito importante para a 
sociedade, haja vista o abastecimento do país durante 
a pandemia. Por isso, toda iniciativa que visa valorizar 
essa categoria é apoiada pela Fetcemg e por todos os 
seus Sindicatos filiados”, afirma a gerente da Federa-
ção, Vanessa Borges. Ela representou a Fetcemg na 
cerimônia. O Setcemg foi representado por Elton Zan-
domênico, responsável pelo relacionamento com as 
associadas.
 
VENCEDORES NA CATEGORIA
TRANSPORTE DE CARGAS
 
Foram premiados na categoria Transporte de Cargas 
os motoristas Leonardo Miguel Santos Cotta (STEEL 
LOG – Comércio, Logística, Transportadora e Serviços 
Ltda), em 1º lugar; e Carlos Alberto de Assis Ribeiro 
(SESÉ Logística do Brasil Ltda), em 2º lugar.
Leonardo tem 45 anos de idade e atua profissional-
mente no transporte de cargas desde 2004. Natural de 
São Domingos do Prata, ele exerce a função de mo-
torista líder na Steel Log desde 2017, acompanhando 
o desempenho do time de motoristas da empresa e 
promovendo treinamentos.
“Quando recebi a notícia de que fui o premiado eu fiquei 
muito feliz, pois esse ano foi bem desafiador, de muitas 
incertezas mas também de muito aprendizado. Nossa 
classe precisa ser mais valorizada, pois a economia do 
país gira em cima dos caminhões”, afirmou Leonardo, 
que destacou o investimento em qualificação para se 
sobressair na carreira. “Vivemos uma realidade muito 
diferente de quem dirigia há 20, 30 anos. Hoje, temos 
muita tecnologia embarcada e os caminhões são ver-
dadeiras máquinas. É preciso se atualizar e se qualifi-
car constantemente”.
 O segundo colocado na categoria, Carlos, de 46 anos, 
também atua no setor desde 2004. Ele trabalha na 
Sesé Logística há quase dois anos, no transporte de 

cargas para uma indústria de caminhões em Juiz de 
Fora. Antes da experiência na Sesé, ele atuou em ou-
tras empresas de logística com movimentação de car-
gas e equipamentos portuários.
Ele também acredita que seus esforços em se manter 
sempre qualificado foram o diferencial para chegar ao 
prêmio. “Foi um ano bem difícil, a indústria parou e afe-
tou a todos de forma geral. Até voltar à normalidade, 
aproveitei o maior tempo em casa com a pandemia e 
investi em cursos on-line”, conta. “A tecnologia traz, a 
cada dia, muitas novidades para o transporte e a logís-
tica e é preciso se atualizar constantemente.  E é isso 
que eu procuro fazer. Buscar sempre algo a mais fazer 
sempre o melhor é o que todos deveriam fazer”, afirma. 
“E cuidar da saúde do trânsito. Nós profissionais temos 
que fazer a nossa parte e zelar por um trânsito mais 
seguro e sadio”, finaliza.

MOTORISTA PADRÃO: RECONHECIMENTO 
AOS PROFISSIONAIS DO TRANSPORTE

O chefe da Polícia Civil, Wagner Pinto de Souza; o diretor Detran-MG, 
Kleyverson Rezende; o 1º lugar na categoria Transporte de Cargas, 
Leonardo Cotta; e a gerente da Fetcemg, Vanessa Borges.

Wagner Pinto de Souza; Kleyverson Rezende; o 2º lugar na categoria 
Transporte de Cargas, Carlos Ribeiro; e o representante do Setcemg, 
Elton Zandomênico.
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SERVIÇOS

NINTER: AGILIDADE E 
PACIFICAÇÃO

VANTAGENS PARA EMPRESAS E 
TRABALHADORES

Empregadores e trabalhadores do Transporte e de outras categorias econômicas 
têm um local especial com representação jurídica para resolver seus litígios: o 
Núcleo Intersindical de Conciliação (Ninter).
O Ninter é um órgão extrajudicial similar à Comissão de Conciliação Prévia (CCP), 
criado pelos sindicatos representantes da categoria profissional e da categoria 
econômica (intersindical) mediante a Convenção Coletiva de Trabalho. Agenda-
mentos já podem ser feitos pelo e-mail: nintermg@gmail.com ou pelo telefone (31) 
3017 -7292. Empresas associadas ao Setcemg têm desconto de 50% no valor da 
conciliação.

Você conhece o Cartão Benefício? Atendendo à Convenção Coletiva, a Fetcemg 
oferece o Cartão Benefício. Com ele, os trabalhadores do setor de transporte têm 
um crédito, limitado e integrado à folha de pagamento, que dá acesso a vantagens 
como descontos em compras e promoções exclusivas em supermercados, restau-
rantes, farmácias, postos de combustíveis e outros estabelecimentos e serviços 
credenciados pela ValeCard, operadora nacional do cartão.
Ao contratar o Cartão Benefício para seus funcionários, as empresas também 
têm benefícios. Entre em contato e saiba mais: cartaobeneficio@fetcemg.org.br, 
admbeneficios@fetcemg.org.br ou (31) 3490-0330.
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JURÍDICO

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.

Várias empresas sentiram os efeitos 
econômicos reflexos da Covid-19 e, 
com o setor de transporte não foi di-
ferente. Dado o atual cenário, qualquer 
notícia que signifique a possibilidade 
de ganho financeiro para as empresas 
é bem-vinda. Dito isso, cabe pontuar 
que no segundo semestre de 2020 o 
contribuinte mineiro teve mais uma 
vitória.
O Supremo Tribunal Federal (STF) jul-
gou, em agosto, por maioria de votos, 
como inconstitucional a cobrança a tí-
tulo de Taxa de Incêndio realizada pelo 
estado de Minas Gerais, que ocorria 
desde o ano de 2004.
O julgamento referiu-se à Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) n° 4411, 
movida pelo Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados do Brasil (OAB), 
que defendia a tese de que “a taxa 
instituída pelo estado de Minas Gerais 
por meio da Lei nº 14.938/2003 deixa 
evidente que se trata de serviço públi-
co afetado ao estado, e não aos muni-
cípios, sendo inconstitucional porque 
tem como fundamento atividade que 
não se revela específica e divisível, tal 

como se dá em relação à segurança 
pública e, em especial, o serviço para 
a extinção de incêndios”.
A taxa mencionada era devida pelos 
contribuintes que possuíam edifica-
ções utilizadas para a prestação de 
serviços, incluídas aqui as transpor-
tadoras, comércio e pelas indústrias, 
não atingindo os imóveis utilizados 
para fins residenciais.
Com a decisão, os contribuintes que 
possuem imóveis em Minas Gerais re-
ceberam duas boas notícias: a primei-
ra refere-se ao fato de que não serão 
obrigados ao recolhimento da taxa de 
incêndio anual nos próximos anos. A 
segunda notícia, de que poderão pos-
tular individualmente, por via judicial, 
a restituição dos últimos cinco anos 
de recolhimento indevido.
Para a empresa que deseja reaver os 
valores pagos, o ganho financeiro va-
ria para cada estabelecimento que o 
contribuinte tenha, vez que a compo-
sição da taxa de incêndio considerava 
três fatores na determinação do valor 
a ser pago: a carga de incêndio espe-
cífica, o fator de grau de risco e a área 

de construção do imóvel. 
Por fim, aconselha-se às transporta-
doras que verifiquem os valores re-
colhidos a título de taxa de incêndio 
em todos os estabelecimentos que 
possuírem no estado de Minas Gerais 
para se avaliar o ganho financeiro e, 
caso avaliem positivamente a medida 
judicial, que possam adotar as medi-
das cabíveis para reaver esses valo-
res, tão necessários em tempos de 
crise. 

HUDSON GOMES
Assessor jurídico do Setcemg

e da Fetcemg

INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE 
INCÊNDIO EM MINAS GERAIS
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JURÍDICO

Uma das inovações trazidas pela última grande altera-
ção das normas do Direito do Trabalho, a Lei 13.467/17, 
conhecida também como “reforma trabalhista”, foi a 
ampliação das possibilidades de celebração de Acor-
dos e/ou Convenções Coletivas de Trabalho, de forma 
que poderiam estas, inclusive, contrariar normas já 
estabelecidas, à exceção das normas constitucionais, 
sendo totalmente válidas tais tratativas.
No entanto, não se trata de novidade no ordenamento 
jurídico, pois a própria Constituição da República, em 
seu Art. 7º, Inc. XXVI, reconhece a validade dos Acor-
dos e Convenções Coletivas de trabalho, embora não 
graduando as convenções e acordos dentro da hie-
rarquia das normas. A alteração perpetrada pela Lei 
13.467/17 traz a valorização de um princípio do Direito 
dos Contratos, o do “Pacta sunt servanda”, que pode 
ser traduzido como: “o acordo entre as partes é lei”.
Há de se observar que no Título IV, Artigos 611 e ss da 
CLT, bem como os Artigos 443 e 444, da mesma CLT, 
existem limites a serem observados nas tratativas 
por meio de instrumentos coletivos de trabalho. O Art. 
611-B da CLT, determina quais pontos não podem ser 
objetos nem de Acordos ou de Convenções Coletivas 
de Trabalho. Não podem ser objetos dessas tratativas 
pontos como: tributos (ex. INSS), natureza salarial ou 
indenizatória das parcelas, valor dos depósitos men-
sais e da indenização rescisória do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço (FGTS); salário mínimo; valor 
nominal do décimo terceiro salário, dentre outros. 
Conforme se extraí, a criação de tais artigos promove 
atualização jurisdicional, trazendo as normas traba-
lhistas para um patamar mais moderno e adequado 
às atuais relações de trabalho.
Cabe ressaltar que o tema ainda se encontra em 
discussão no STF, a despeito da clareza das normas 

acima expostas. O ministro Gilmar Mendes, ao dia 6 
de novembro, em sessão de julgamento de processo 
paradigma de nº ARE 1.121.633, sob o qual foi determi-
nada repercussão geral quanto ao tema dos Acordos 
e Convenções Coletivas, sugeriu a seguinte ementa 
quanto ao tema: “Os acordos e convenções coletivos 
devem ser observados, ainda que afastem ou res-
trinjam direitos trabalhistas, independentemente da 
explicitação de vantagens compensatórias ao direito 
flexibilizado na negociação coletiva, resguardados, 
em qualquer caso, os direitos absolutamente indispo-
níveis, constitucionalmente assegurados.”. 

Neste julgamento, o ministro ressaltou a importân-
cia dos sindicatos, patronais e de empregados, como 
bastiões dos direitos trabalhistas, devendo trabalhar 
em conjunto para reconhecer quais normas podem ou 
não ser transacionados pelas partes envolvidas nas 
relações de trabalho. Corre ainda no STF, a ADPF n. 
381, ajuizada pela Confederação Nacional do Transpor-
te (CNT), que trata da prevalência dos Acordos e Con-
venções Coletivas sobre a Lei na regulamentação da 
jornada de trabalho dos motoristas antes da vigência 
das Leis 12.619/2012 e 13.103/2015. Ainda, necessário 
relembrar, que desde 29 de junho de 2019, o próprio 
ministro determinou o sobrestamento de “todos os 
processos pendentes, individuais ou coletivos, que 
versem sobre a questão e tramitem no território na-
cional, nos termos do artigo 1.035, do PC, uma vez que 
o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão 
geral do tema”.
A despeito das discussões que ainda não se esgota-
ram, é necessário observar que as alterações perpe-
tradas pela Lei 13.467/17 são de grande importância e 
valia, e que resultarão em contratos de trabalho mais 
adequados à realidade bem como numa maior justiça 
social entre as partes, ante a compreensão de cada 
uma das partes envolvidas sobre seus direitos e de-
veres, além de gerar segurança jurídica.

KARLOS LOHNER PRADO
Assessor jurídico do Setcemg

e da Fetcemg

ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS À LUZ 
DA LEI 13.467/17 – O “ACORDADO” SOBRE O 
“LEGISLADO”

as alterações perpetradas 
pela Lei 13.467/17 são de grande 

importância e valia, e resultarão 
em contratos de trabalho mais 

adequados à realidade
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SUSTENTABILIDADE EM FOCO

A gestão de uma transportadora demanda o conhe-
cimento de deveres e direitos que envolvem o negó-
cio, entre eles o ambiental. Nesse caso, ressalta-se 
que, ocorrendo ato danoso ao meio ambiente, cabe 
ao estado o dever de fiscalizar, apurar, lavrar auto de 
infração e, por fim, julgá-lo. 
Assim, questiona-se:  quanto tempo o estado pode 
demorar para julgar as defesas e recursos opostas 
contra autos de infração? Esses processos admi-
nistrativos podem se prolongar no tempo indefini-
damente? Enquanto o empreendimento aguarda o 
julgamento administrativo da infração, ainda correm 
juros e multa? O que ocorre se o transportador rece-
beu uma infração administrativa por dano ambiental 
e o estado “deixou o processo parado por 10 anos”?  
A apuração e a aplicação de penalidade pelo esta-
do não podem se estender por prazo indeterminado, 
pois esse fato contraria os princípios da segurança 
jurídica e da duração razoável do processo, previs-
tos na Constituição. Nosso ordenamento reconhece 
a prescrição, definida como extinção de um direito 
pela inércia do titular durante certo lapso de tempo.
A prescrição, sempre prevista em lei, pode ocorrer 
antes de iniciar o processo ou durante o seu curso. 

Neste último caso, há que se falar que ocorreu a de-
nominada prescrição intercorrente.
Tanto em multas ambientais aplicadas pela União, 
como em vários outros estados, ocorre prescrição 
intercorrente quando comprovada a paralisação do 
processo administrativo (despachos ou decisão) por 
mais de três anos, conforme determina o § 1º, do 
artigo 1º da Lei Federal nº 9.873, de 23 de novembro 
de 1999.
Mesmo existindo regulamentação federal prevendo 
a prescrição intercorrente, o estado de Minas Gerais 
se mantém inerte e não disciplina a questão, o que 
vem dificultando o reconhecimento da prescrição 
intercorrente administrativa durante a paralisação 
de apurações de penalidades aplicadas pelo Órgão 
Estadual, no âmbito da SEMAD.   
A ausência de norma estadual, prevendo a prescri-
ção intercorrente, permite que o estado de Minas 

Gerais permaneça inativo por anos e anos em fla-
grante desrespeito aos princípios da eficiência e da 
segurança jurídica, e garanta cinco, oito, 10 anos de-
pois - para citar casos concretos vividos em nosso 
dia a dia - a cobrança de valores até cinco vezes 
maior que os inicialmente praticados por força da 
aplicação de multas e juros, apenas devidos em ra-
zão da ineficiência do Estado.
Faz-se necessário que a ALMG e o Executivo Esta-
dual movam-se tanto no sentido de agilizar os julga-
mentos dos processos administrativos como de es-
tabelecer e regulamentar a prescrição intercorrente, 
consagrando assim o princípio da segurança jurídica 
essencial para o bom ambiente dos negócios em Mi-
nas Gerais.

WALTER CERQUEIRA
Assessor jurídicoambiental
 do Setcemg e da Fetcemg

A PRESCRIÇÃO DE MULTAS AMBIENTAIS 
ADMINISTRATIVAS

A ausência de norma estadual 
prevendo a prescrição 

intercorrente permite que o 
estado de Minas Gerais aplique 
a cobrança de valores até cinco 
vezes maior que os inicialmente 

praticados por força da 
aplicação de multas e juros.
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O Plano Nacional de Operacio-
nalização da Vacinação contra a 
Covid-19, divulgado no dia 16 de 
dezembro pelo governo federal, es-
tabelece que os trabalhadores do 
transporte coletivo de passagei-
ros e os do transporte rodoviário 
de cargas fazem parte do grupo 
prioritário para receber a dose da 
vacina.
A previsão atende a um dos pedi-
dos feitos pela CNT, por meio do 
seu presidente, Vander Costa, que 
havia solicitado a inclusão dos pro-
fissionais do setor no grupo prio-
ritário.
No pedido encaminhado ao Minis-

tério da Saúde, o presidente Van-
der Costa ressaltou a importância 
de priorizar a vacinação de todos 
os profissionais do setor. “Esses 
profissionais são responsáveis 
pela prestação dos serviços de 
transporte de vacinas, pessoas, 

alimentos, medicamentos e ou-
tros suprimentos necessários para 
atravessarmos o momento crítico 
que se abateu sobre o país. [...] 
Nos ares, portos, estradas ou vias 
urbanas, esses profissionais são 
fundamentais”, destacou.

PRIORIDADE NA IMUNIZAÇÃO

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

PROMOÇÃO

10%
OFF

 

3369-3600 31
382101-1343 

TELEVENDAS
BETIM/MG

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

Ministério da Saúde atendeu pedido feito pelo presidente do Sistema CNT

"Nos ares, portos, 
estradas ou vias urbanas, 

esses profissionais são 
fundamentais"

Vander Costa
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

A quebra de paradigmas foi um dos temas tratados du-
rante a “Live do Chico da Boleia”, com Juliana Martins, di-
retora da Fetcemg e do Grupo Repel, no fim de novembro.
Em um universo ocupado majoritariamente por homens, 
como é o caso do transporte rodoviário de cargas, Juliana, 
que é mãe e empreendedora de sucesso, traz não somen-
te curiosidade sobre sua atuação, mas, principalmente, 
inspiração para que outras busquem esses espaços. E o 
influencer Chico da Boleia explorou esse assunto na live 
que foi ao ar no dia 24/11. Juliana falou, ainda, sobre sua 
atuação na Fetcemg, a sobrevivência das entidades sindi-
cais sem a contribuição compulsória, o marco regulatório 
e os cuidados nas empresas diante da crise sanitária.
Em outra entrevista, no dia 10/12, o presidente da CNT, 
Vander Costa, e o presidente da NTC&Logística, Francisco 
Pelucio, fizeram um balanço do setor em 2020 e falaram 
das suas expectativas para 2021. Para 2021, Vander enu-
merou como prioridade da CNT as ações e articulações 
sobre a tabela de fretes, a prevalência do negociado so-
bre o legislado e uma reforma tributária que não onere o 
transportador.

NOVIDADES DO TRANSPORTE COM CHICO
DA BOLEIA
Influencer Chico da Boleia apesenta conteúdo de qualidade sobre o setor em suas mídias; recentemente, ele 
conversou com a diretora da Fetcemg, Juliana Martins, e com os presidentes da CNT e da NTC&Logísica, Vander 
Costa e Francisco Pelucio, respectivamente, em seu canal no Youtube.

Chico da Boleia entrevista as principais lideranças do setor no país e em 
Minas Gerais.
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FETCEMG 32 ANOS

32 ANOS DE TRABALHO PELO TRC

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.

Parabéns Fetcemg! 

Há 32 anos fazendo história.

Uma homenagem do Setcemg

No dia 13 de dezembro, a Fetcemg completou 32 anos de 
sua fundação. Muitas foram as conquistas ao longo dessas 
mais de três décadas, graças ao empenho de lideranças 
que abraçaram com seriedade, abnegação e competência 
os ideais e desejos dos transportadores rodoviários de 
cargas. 
São vários os eixos de trabalho da Fetcemg: as ações ins-
titucionais, que muitas vezes não são vislumbradas no 
imediatismo da operação de transporte; aquelas ligadas ao 
cotidiano das empresas; e aquelas de longo prazo, de dis-
seminação da cultura do associativismo e da cooperação 
como um item fundamental no sucesso dos negócios.
O trabalho da Federação junto aos órgãos governamentais 
e de poder, articulando políticas públicas de apoio aos inte-
resses legítimos dos transportadores ganhou impulso nos 
últimos anos, sobretudo no aspecto regulatório do setor.
O protagonismo da Fetcemg, somando esforços com as en-
tidades nacionais do setor na elaboração e criação das leis 
do Motorista e do Registro Nacional de Transportadores 
Rodoviários de Cargas (RNTRC), foi preponderante. Ambas 
leis contribuíram enormemente para dar suporte a um am-
biente de segurança jurídica para as empresas. 
Nas ações de apoio à operação do transporte, o destaque é 
a coordenação das diversas Convenções Coletivas do Tra-
balho, fazendo leituras conjunturais que buscam o equilí-
brio entre capital e trabalho. 
Um outro aspecto a destacar são as ações de combate e 
enfrentamento ao roubo de cargas, levando Minas Gerais a 
ser o primeiro estado a criar, com o apoio da Fetcemg, uma 
delegacia específica para cuidar desse tema. 

Mudar o pensamento e a cultura são tarefas hercúleas, 
mas necessárias. E a realização, desde a década de 1990, 
do Encontro Mineiro dos Transportadores Rodoviários de 
Cargas e da feira com fornecedores teve um papel relevan-
te nesse objetivo. 
Todos esses feitos, e muitos outros, são uma demonstra-
ção inequívoca de que é possível e necessário unir forças 
para o reconhecimento da importância do setor, elevando 
o transporte rodoviário de cargas a um patamar justo, da-
queles que carregam o desenvolvimento do país.
Conheça as ações da Fetcemg em defesa dos transporta-
dores no site fetcemg.org.br. 


