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Expediente

ACONTECE

OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS
2021

O Setcemg enviou para todas as suas as-
sociadas um e-book com o calendário de 
obrigações legais ambientais de 2021 para 
empresas de transporte rodoviário de car-
gas do estado.
O e-book reúne todas as informações neces-

sárias para que o transportador realize suas 
atividades nos termos em que sua Licença 
Ambiental foi aprovada e atenda a todos os 
demais encargos previstos nas normas des-
sa natureza. “Dessa forma, ficará mais fácil 
para as associadas não perderem prazos e 
manterem-se regularizadas”, explica o ge-
rente do Setcemg, Renato Marques.
Caso queira receber o material, entre em 
contato pelo e-mail: associacao@setcemg.
org.br.

ATUAÇÃO INCISIVA PARA CRESCER
O ano de 2021 começou e muito ain-
da se fala da crise e dos aprendiza-
dos do ano anterior. Agora, é chega-
da a hora de buscarmos respostas 
dos nossos governantes para di-
versas pautas que nos preocupam 
e adotar uma atuação incisiva para 
retomarmos – de fato – o rumo do 
crescimento econômico e dos nos-
sos negócios.
As eleições para as presidências do 
Senado e da Câmara dos Deputados 
nos deixaram otimistas. Agora, con-
seguimos vislumbrar a retomada de 
pautas essenciais para o desenvol-
vimento do Brasil, como as refor-
mas tributária e administrativa.
O transporte foi reconhecido como 
atividade essencial e, mesmo com 
tantos desafios, conseguimos man-
ter o país abastecido em plena 
crise sanitária. Nos adaptamos ao 
novo cenário, com a adoção de no-
vas formas de trabalho e também 
de segurança e saúde. Há meses 
estamos convivendo com a que-
da da demanda no setor, falta ou 
aumentos sucessivos dos preços 
dos insumos. Empreender no Brasil 
nunca foi difícil. Agora, temos que 
nos unir pelo setor.
Basta de tanta insegurança jurídi-
ca, pautas essenciais travadas e 
nenhuma reforma estruturante em 
debate. Reconhecemos a atuação 

da CNT e da NTC&Logística no âm-
bito nacional, porém, é preciso sa-
ber cobrar o valor justo pelo nosso 
serviço.
A vacinação em massa é a política 
mais importante neste momento. 
Os sucessivos aumentos dos pre-
ços dos combustíveis ainda são 
um problema e enquanto não con-
seguimos uma resposta sobre uma 
mudança na política de preços da 
empresa, precisamos focar no cres-
cimento em 2021.
Em Minas Gerais, o Setcemg e a Fe-
tcemg não pararam por um minuto. 
As entidades seguiram seu trabalho 
e foram em busca de novas formas 
de atuação, como você vê nesta 
edição do Minas Transportes.
Você confere também o início da 
nossa programação de eventos 
com uma importante live sobre o 
cenário econômico para os princi-
pais indicadores – e que está dispo-
nível no canal da FETCEMG no You-
tube;  além disso, você acompanha 
os resultados do Conet&Intersindi-
cal e os novos índices de defasa-
gem de fretes; as principais ações 
realizadas e apoiadas pela Fetcemg 
e o Setcemg nos últimos meses; as 
novidades sobre o Rodoanel – uma 
pauta reivindicada pelo setor há 
anos; as diferenças entre o MTR Na-
cional e o Estadual;  e muito mais.

A você, empresário que sempre es-
teve ao nosso lado, agradeço mais 
uma vez a confiança e reitero que 
nossas entidades trabalham pelas 
empresas de transporte e pelo se-
tor.

SÉRGIO PEDROSA
Presidente da Fetcemg
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MERCADO

A defasagem do valor frete no setor de transporte ter-
minou 2020 em 13,9%, mesmo patamar que era veri-
ficado no início do ciclo, em meio à pressão advinda 
principalmente dos custos com veículos e descontos 
dados durante a pandemia, informou a NTC&Logística 
durante o Conet&Intersindical, no dia 18 de fevereiro. 
De acordo com a sistemática de apuração dos índices 
que acompanham a variação dos custos do setor de 
transporte rodoviário de cargas, a pesquisa realizada 
pelo DECOPE/NTC aponta para uma inflação dos cus-
tos em 2020 de 9,43% para o serviço de transporte de 
cargas fracionadas e de 7,15% nas cargas lotações ou 
fechadas.
O presidente do Setcemg, Gladstone Lobato, acompa-
nhou atentamente o Conet e comentou os resultados: 
“A defasagem nos valores nos mostra que temos que ir 
ao mercado, ‘colocar preço’ nos nossos serviços e não 
estender os prazos de recebimento dos fretes”, afir-
mou. Segundo ele, o cenário é de falta de peças, pneus 
e caminhões, aumento de preços dos insumos e risco 
de falta de liquidez nas empresas.
Para Lobato, o papel das entidades é mostrar tecnica-
mente a realidade aos transportadores para que eles 
negociem seus preços e prazos de pagamento anco-
rados em dados e informações seguras. “Dessa forma, 
melhoramos o ambiente de negócios”, pontuou.

CONET EM BH

O presidente do Setcemg confirmou que o próximo Co-
net&intersindical será realizado em agosto, de forma 
híbrida, em Belo Horizonte.
Confira no site do Setcemg a cobertura completa do 
Conet e o comunicado oficial da NTC&Logística.

No dia 18 de fevereiro, a Petrobras anunciou mais um 
aumento dos preços médios de venda aos distribuido-
res da gasolina e do diesel. Foi a quarta alta do ano 
para gasolina e a terceira para o diesel. Com os reajus-
tes, os valores acumularam alta de 34,78% e 27,72% no 
período, respectivamente.
O presidente do Grupo Tora Transportes, Paulo Sérgio 
Ribeiro da Silva, assinou uma carta aberta dirigida ao 
presidente da Petrobras, Roberto da Cunha Castello 
Branco, bem como toda a diretoria e conselheiros da 
estatal, publicada na edição do dia 19/02 do jornal Diá-
rio do Comércio.
No texto, Paulo Sérgio critica a política de reajustes 
frequentes e imprevisíveis praticada pela Petrobras, 
destacando ser “incompatível com a dinâmica de ne-
gociação de preços da economia real que não tem por 
referência as cotações de bolsas e mercados de com-
modities”.
Ainda na carta, o executivo e dirigente sugere uma 
política de realinhamento de preços trimestral ou se-
mestral divulgada de forma transparente, e lembra aos 
destinatários que a estatal deve “preservar o bom rela-
cionamento e respeito aos seus clientes, regra funda-
mental em uma boa empresa”.
Paulo Sérgio Ribeiro da Silva é uma das grandes lide-
ranças do setor, com 55 anos de atuação no transporte 
rodoviário de cargas. É sócio-fundador e presidente do 

Conselho de Administração da TORA, diretor da NTC&-
Logística e diretor emérito da Associação Comercial e 
Empresarial de Minas Gerais (ACMinas). É ex-presidente 
do Setcemg e da Fetcemg. Confira a carta na íntegra 
em setcemg.org.br.

DEFASAGEM DO VALOR DO FRETE
É DE 13,9%

CARTA ABERTA SOBRE O AUMENTO
DOS COMBUSTÍVEIS

Evento foi realizado de forma híbrida, com cerca de 40 participantes 
no auditório do Palácio do Transporte, em São Paulo, e mais de 300 
participantes on-line.

Paulo Sérgio é ex-presidente do Setcemg e da Fetcemg e uma das 
maiores lideranças do setor de transporte do país.
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ASSOCIADA

ASSOCIADAS
E APOIADORES
NO MAIORES
E MELHORES
DO TRANSPORTE
Associadas e empresas que fazem parte do Apoiado-
res do Setcemg se destacaram no ranking Maiores do 
Transporte e Melhores do Transporte 2020, realizado 
pela revista Transporte Moderno. TORA, JSL, Braspress, 
Expresso Nepomuceno, Direcional Transportes, Tegma 
Gestão Logística e Transpes figuram entre as melhores 
empresas de Transporte Rodoviário de Cargas.
A Vipal Borrachas foi eleita a melhor na categoria “Re-
cauchutagem de Pneus e Insumos”; a Facchini e a 
Randon ficaram entre as melhores na categoria “Im-
plementos Rodoviários”; e Minasmáquinas, entre as 
melhores “Concessionárias de Veículos”.

TOP DO TRANSPORTE
Realizado pelo Grupo Logweb e pela SFCom, que 
produzem as revistas Logweb e Frota&Cia, o Top do 
Transporte também teve transportadoras associadas 
ao Setcemg em destaque:  TG Transportes, Braspress, 
Jamef, Patrus Transportes Urgentes, Fedex Brasil e Via 
Pajuçara.

VISITA À
TRANSPEDROSA
O presidente da Confederação Nacional do Transporte/
Sest Senat, Vander Costa, realizou uma visita à sede 
da Transpedrosa no início de fevereiro. Vander foi re-
cebido pelo Diretor de Operações, Leonardo Pedrosa, e 
pelo presidente da Transpedrosa e da Fetcemg, Sérgio 
Pedrosa.

SOLIDARIEDADE 
PREMIADA
Com o projeto Rota Solidária, realizado pelo Instituto 
Marum Patrus (IMAP), a Patrus Transportes ganhou, 
pela quarta vez, o prêmio na categoria Responsabili-
dade Social do 6º Prêmio de Sustentabilidade SETCESP 
& Transporte Moderno. Saiba mais em patrus.com.br/
blog.

TG Transportes foi premiada pelo décimo ano consecutivo.

O presidente da CNT conheceu todas as operações da empresa e 
conversou sobre a estrutura do SEST SENAT para capacitação no setor 
em todo o país.

Por meio do IMAP, a Patrus Transportes se destaca em projetos sociais 
e ambientais voltados para a comunidade, buscando a geração de valor 
compartilhado.
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O núcleo da COMJOVEM BH e Região re-
alizou sua primeira reunião do ano em 
janeiro. Com a presença de 12 integran-
tes, o grupo fez um balanço das ativi-
dades de 2020 e discutiu as primeiras 
ações a serem realizadas em 2021.
Um dos destaques foi o início das dis-
cussões para a votação do coordena-
dor e vice coordenador do grupo para 
este ano. “A abertura de candidaturas e 
a eleição vão ocorrer de forma virtual, 
devido à pandemia. Além disso, outro 
ponto bastante discutido foi a impor-
tância da participação de pessoas que 
nunca participaram da coordenação, 
como uma forma de expandir essa 
experiência para o maior número de 
pessoas”, destaca o atual coordenador, 
Antônio Lodi.

ATUALIDADES

O grupo também discutiu sobre atu-
alidades do setor e sobre as expec-
tativas para o ano. “Enxergamos este 
ano como um ano de retomada e de 
reconstrução de tudo que passamos 
em 2020. No geral, todos concordaram 
que, apesar de tudo, o ano foi bom. Al-

gumas empresas registraram aumento 
do faturamento e registro de corte de 
custos muito grande e investimentos 
em inovação”, destaca Lodi.
Sobre as próximas ações do núcleo, 
ficou decidido que para as próximas 
reuniões o grupo se aproximará de co-
ordenadores e vice coordenadores na-
cionais, como uma forma de aproximar 
o contato com a nacional; e que, a cada 
reunião, o grupo vai articular a partici-
pação de um apoiador do Setcemg para 
apresentar um produto, uma ideia ou 

um ponto de vista, criando painéis de 
divulgação e troca de experiências.

COMJOVEM BH E REGIÃO

COMJOVEM BH EM AÇÃO

Primeira reunião do ano discutiu os resultados de 2020 e projetos para 2021, incluindo a escolha 
da nova coordenação.

FAÇA PARTE DA COMJOVEM

Empresário ou executivo do trans-
porte, apoie o núcleo! Entre em 
contato com gerencia@setcemg.
org.br e faça parte da COMJOVEM 
BH e Região!
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SEGURANÇA

Saiba mais em www.gndi.com.br

Atendimento de urgência 
e emergência 24h.  

Gestão de qualidade dos
tratamentos para maior
segurança ao bene�ciário
e ao dentista.

Sem taxa de 
implantação.

Aprovação de 
tratamentos online.

Ações de odontologia
preventiva para melhor
saúde bucal e promoção
da qualidade de vida.

Referência em 
Assistência 
Odontológica agora 
em Minas Gerais

A Interodonto faz parte do Grupo 
NotreDame Intermédica, com mais 
de 15 mil dentistas credenciados 
em todo território nacional, agora 
com mais força em Minas Gerais. 

Con�ra nossos diferenciais:

Ampla linha de produtos
com coberturas locais
ou nacional.

Aplicativo com acesso à
carteirinha digital e dentistas
disponíveis para o plano.

Rede Credenciada com
mais de 14 mil dentistas.

VISITAS A AUTORIDADES POLICIAIS
A assessoria de Segurança Patrimonial do Setcemg 
já iniciou seus trabalhos em 2021. Atenta à atual con-
juntura, e também ao início da campanha nacional de 
imunização contra a Covid-19, a assessoria iniciou sua 
agenda de visitas às autoridades policiais em 2021. 
“Quando uma grande operação logística acontece, 
como a da distribuição das vacinas, o risco de roubos 
de cargas é muito alto e isso merece mais atenção das 
autoridades”, afirma o assessor de Segurança Patrimo-
nial do Setcemg e da Fetcemg, Ivanildo Santos.
Em janeiro, Ivanildo visitou o superintendente da PRF, 

Inspetor Marcos Territo, e o chefe do Núcleo de Inteli-
gência da PRF, Inspetor Rodrigo Figueiredo. “Discutimos 
a preocupação da segurança no transporte das vaci-
nas pelas rodovias”, afirma Ivanildo.
Na ocasião, ele deliberou outros assuntos com a PRF. 
“Aproveitamos para discutir sobre os roubos que vêm 
ocorrendo na região Norte de Minas, na divisa com a 
Bahia, e que já estão sendo realizados estudos para 
coibir e combater os roubos naquela região”, completa.
Ivanildo também esteve no Centro de Controle e Co-
mando da Guarda Municipal de Contagem. 
Em tempo: o GT de Segurança realizou sua primeira 
reunião do ano no dia 25/02. Na próxima edição você 
confere a cobertura completa.

Ivanildo com o Inspetor Marcos Territo, e o chefe do Núcleo de Inteligência 
da PRF, Inspetor Rodrigo Figueiredo

O assessor de Segurança 
Patrimonial, Ivanildo San-
tos, concluiu o curso su-
perior de Tecnologia em 
Investigação Forense e 
Perícia Criminal pelo Cen-
tro Universitário Estácio. 
A capacitação foi um in-
vestimento da FETCEMG 
na atualização profissio-
nal do assessor. 
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CAPACITAÇÃO

11 99197-3849
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Uma equipe qualificada contribui 
para elevar o nível de qualidade dos 
serviços e produtos oferecidos por 
qualquer empresa. Os treinamentos 
podem melhorar, também, a quali-
dade das relações entre os funcio-
nários e do atendimento aos clien-
tes, o que faz com que a empresa 
se destaque no mercado.
Para ajudar as empresas de trans-
porte a terem seus times sempre 
atualizados, o Setcemg realiza ca-
pacitações específicas para o setor. 
O calendário de capacitações de 
2021 está sendo montado e diver-
sas turmas de capacitações on-line 
já estão agendadas. Acesse set-
cemg.org.br/cursos-de-capacitacao 
e confira os cursos confirmados.
Se você quiser sugerir algum tema 
ou solicitar uma turma in company 
na sua empresa, entre em contato 
pelo e-mail treinamento@setcemg.
org.br.

CAPACITAÇÃO ON-LINE

Em 2020, o Setcemg acelerou um 
projeto antigo de prestação de ser-

viço para suas associadas: oferecer 
suas capacitações de forma on-line.
Até março, antes da pandemia, fo-
ram realizadas 12 turmas de capa-
citações presenciais. De março a 
dezembro, foram quase 70 turmas 
de capacitação on-line, dos mais 
variados temas.
“Como calcular custos e fretes”, 
“Power-BI” e “Como vender frete em 
momento de pandemia” foram os 
temas mais procurados. 

CONHEÇA AS CAPACITAÇÕES DO SETCEMG

“Gestão de Pneus” foi um dos 
grandes sucessos das capaci-
tações on-line do Setcemg. A 
última turma reuniu mais de 50 
participantes. 

Enquanto os cursos na modalidade presencial 
não podem ser realizados, o Setcemg contribui 
para que qualquer empresa de transporte, de 
qualquer lugar do país, se beneficie dos cursos 
de capacitação para fazer o setor evoluir.
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SERVIÇOS

GARANTA JÁ O SEU CERTIFICADO 
DIGITAL COM O SETCEMG
O Setcemg é seu aliado na aquisição ou renovação do 
Certificado Digital. Isso porque, em uma parceria com a 
Certdata Certificadora Digital, o Sindicato oferece con-
dições especiais para suas associadas na aquisição do 
serviço.

Um Certificado Digital nada mais é que um arquivo ele-
trônico que funciona como uma assinatura, um “RG do 
mundo digital” para pessoas físicas e jurídicas, com va-
lidade judicial. 

Com ele, é possível agilizar processos, reduzir custos 
e, principalmente, garantir a segurança, confidencialida-
de e validade jurídica de dados, pois identifica de forma 
inquestionável pessoas e empresas no meio eletrônico.

VANTAGENS DE TER UM
CERTIFICADO DIGITAL

SEGURANÇA: O certificado digital permite que qualquer 
tipo de documento eletrônico seja assinado com valor 
jurídico, evitando fraude e alteração;

REDUÇÃO DE CUSTOS: A utilização do Certificado Digital 
diminui a necessidade de impressão de documentos, 
gastos com reconhecimento de firma em cartórios e 
transporte para o envio de arquivo, o que traz economia 
para as empresas.

SUSTENTABILIDADE: Evita a impressão de documentos 
e necessidade de transporte dos arquivos, tornando-
-se uma ferramenta de preservação ambiental, já que 
a emissão dos documentos é feita no ambiente virtual.

MOBILIDADE: Por ser digital, pode ser enviado para qua-
quer lugar, necessitando apenas de e-mail e acesso à 
internet.

ADQUIRIR O SERVIÇO É FÁCIL

Acesse a plataforma da Certdata pelo link www.certdata.
com.br/parceiro/setcemg e adquira o certificado 
normalmente. No momento do pagamento, aplique um 
cupom de desconto de 10% que deve ser previamente 
solicitado ao Setcemg pelo e-mail secretaria@
setcemg.org.br ou pelo telefone (31) 3490-0330.

FAÇA SEU CURSO
SUPERIOR
COM DESCONTO
NA UNIDOCTUM
Toda empresa precisa de talentos. E para você se 
destacar no mercado, a UniDoctum oferece às asso-
ciadas do Setcemg condições imperdíveis para cur-
sar o ensino superior.
Acesse www.unidoctumbh.com.br/setcemg e receba 
imediatamente R$ 50 de desconto na matrícula e 
50% de bolsa em todas as mensalidades de qualquer 
curso (exceto Licenciatura em Ed. Física).
O mercado de trabalho exige pessoas qualificadas. 
Não perca essa oportunidade!
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EVOLUINDO COM VOCÊ

O Núcleo Intersindical de Conciliações (Ninter) é um ór-
gão extrajudicial similar à Comissão de Conciliação Pré-
via (CCP), criado pelos sindicatos representantes das 
categorias profissional e econômica (intersindicais) 
mediante a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Seu 
objetivo principal é buscar uma solução amigável, não 
judicial, de conflitos entre empregado e empregador, 
tratadas por um advogado representando a categoria 
profissional e outro, a econômica, seguindo os mesmos 
parâmetros da CCP.
“O Ninter é uma ideia da diretoria do Setcemg, que bus-
ca com esse novo sistema de mediação oferecer solu-
ções para empresas e trabalhadores, tendo em vista 
que o interessante é evitar os litígios e também, possi-
velmente, os passivos trabalhistas”, explica o assessor 
jurídico do Setcemg, Jeferson Oliveira. No entanto, os 
serviços do Núcleo vão além das conciliações. “O nú-
cleo visa não só intermediar, como subsidiar eventual 
informação para as entidades na hora de tratar das 
negociações coletivas”, destaca.
O Ninter está disponível não apenas para o setor de 
transporte, mas para todas as categorias econômi-
cas, em toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte 
(RMBH). Empresas associadas ao Setcemg têm vanta-
gens na utilização dos serviços do Ninter, como des-
conto de 50% no valor da conciliação.

O Núcleo Intersindical de Conciliação fica na Avenida 
Antônio Abrahão Caram, 620, Sala 107 – Bairro São Luiz 
– BH. O agendamento deve ser feito previamente pelo 
e-mail: nintermg@gmail.com ou pelo telefone (31) 3017 
-7292.

No dia 11 de fevereiro, o cenário econômico para 2021 foi o 
tema da primeira live da Fetcemg no ano.
O presidente da Federação, Sérgio Pedrosa, conversou 
com a economista-chefe do Banco Inter, Rafaela Vitória, 
em um encontro especial para empresários.
Rafaela é economista-chefe do Banco Inter, CFA, doutoran-
da e professora. Com sólido conhecimento em finanças, 
ela se destaca também por suas análises sobre investi-
mentos e o mercado financeiro em seu perfil no Twitter @
rvitoria, onde conta com quase 26 mil seguidores.
“Temos que pensar em investimentos de longo prazo. O 
objetivo é que neste bate-papo a Rafaela nos ajude a ter 
insights sobre o cenário da economia para que possamos 
tomar as melhores decisões para os nossos negócios”, 
afirmou Sérgio Pedrosa.
 
OTIMISMO COM CAUTELA
 
“Um resumo do cenário de hoje é otimismo com cautela”, 
afirmou Rafaela em sua fala de abertura. “Terminamos o 
ano um pouco melhor do que o esperado mas começamos 
2021 com uma pequena desaceleração – aumento da infla-
ção, segunda onda da pandemia, mas otimismo volta com 
o avanço da vacinação”, destacou.
Rafaela falou do cenário e respondeu perguntas dos ex-

pectadores. A recuperação de commodities nos últimos 
meses, o crescimento da produção industrial – puxada 
pela recuperação global, o desempenho positivo do vare-
jo, o crescimento do mercado de capitais, a queda na taxa 
de juros, entre outros aspectos, foram debatidos.

FAÇA SUAS CONCILIAÇÕES NO NINTER

FETCEMG DEBATE O CENÁRIO ECONÔMICO 
EM LIVE

SE VOCÊ NÃO ASSISTIU, CONFIRA NO CANAL DA FETCEMG NO 
YOUTUBE, CURTA E COMPARTILHE!

Bate-papo inaugurou a agenda de eventos da FETCEMG de 2021. A live 
está disponível no canal da Federação no Youtube.
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VERÃO
A FETCEMG também apoiou as cam-
panhas de saúde no verão da Se-
cretaria de Estado de Saúde de Mi-
nas Gerais (SES-MG). A importância 
de manter a hidratação do corpo e o 
alerta para manter o distanciamen-
to social em tempos de Covid-19 
foram os temas trabalhados nas 
mídias sociais.

EVOLUINDO COM VOCÊ

CHUVAS
Durante o período chuvoso, a FE-
TCEMG desenvolveu campanha 
de alerta para os motoristas diri-
girem com segurança. Reduzir a 
velocidade, manter uma distância 
segura do veículo da frente e pes-
quisar a rota antes de sair para 
evitar alagamentos foram alguns 
dos alertas!

SAÚDE NO 
CARVANAL 

A FETCEMG apoiou também a cam-
panha educativa da SES-MG de 
combate à Covid-19. Com o mote 
“Não faça parte do bloquinho da Co-
vid-19”, a Federação levou às suas 
mídias sociais a importância de não 
aglomerar e esperar 2022 para cair 
na folia.
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MOBILIDADE URBANA

CLIENTE AGENDOU
E COMPARECEU NA

WLM ITAIPU

SEM ATRASO
= mÃO DE OBRA GRATUITA

NA REVISÃO X

• Ofertas válidas até 30/06/2021.
• Condição de pagamento: 28 dias, válida somente nas Concessionárias WLM Itaipu.
• Preços podem sofrer variações sem aviso prévio e são válidos EXCLUSIVAMENTE para                           
   veículos com serviços agendados e com ano de fabricação até 2018.
• Consulte preços promocionais para veículos fabricados a partir de 2019.
• Sujeito a aprovação de crédito. Rentabilidade é o que nos move.

TROCA DE óleO e filtros do motor
Diesel, racor e lubrificante | P 360 |R400 | R440 | R480
(S/ filtro de ar | P/ veículos que usam 41 litros de óleo sintético no motor)

TROCA DE óleO e filtros do motor 
Diesel, racor e lubrificante | p310
(S/ filtro de ar |P/ veículos que usam 35 litros de óleo sintético no motor)

R$ 1.815,00

Agende: (31) 3399-1138 | (31) 3399-1084 |       (31) 99811-9024

R$ 1.660,00

R$ 1.380,00

R$ 798,00

R$ 910,00

R$ 505,00

R$ 302,00

TROCA DE coxins do motor 

TROCA DE lona de freio 8’’
(Incluso mão de obra) | Todos os modelos | 1 Eixo

TROCA DE lona de freio 10’’
(Incluso mão de obra) | Todos os modelos

TROCA DE filtro de ar do motor

6x2

R$ 352,00
6x4revisão x

R$ 539,00
Tomada Alta Tomada Baixa

p310 | p360| r400 | r440 | r480

p310 | p360 | r400 | r440 | r480

p310 | p360| r400 | r440 | r480

(Incluso mão de obra) | Todos os modelos | 1 Eixo

Vai até o dia 22 de março a consulta pública do governo es-
tadual para o edital referente ao projeto de parceria público-
-privada (PPP) do Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte. 
Dessa forma, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mo-
bilidade (Seinfra) visa divulgar o projeto, garantir a transpa-
rência no processo e, especialmente, receber contribuições 
da sociedade sobre o modelo proposto. A iniciativa é, ainda, 
uma importante ferramenta de participação dos cidadãos na 
construção de políticas públicas, junto ao governo.
As contribuições podem ser enviadas para o e-mail rodoanel-
metropolitano@infraestrutura.mg.gov.br, observando o mo-
delo disponibilizado no Data Room do projeto, cujo link pode 
ser acessado pelo setcemg.org.br.

SOBRE O RODOANEL

O Rodoanel ligará alguns dos principais polos econômicos 
de Minas Gerais, ampliando a malha viária do estado, ga-
rantindo mais vias de acesso. A região do Anel Rodoviário 
ficará, portanto, livre para a circulação de veículos coletivos 
e individuais, sendo possível uma redução aproximada de mil 
acidentes por ano.

NOTÍCIA TRAZ OTIMISMO AO SETOR DE 
TRANSPORTE DE CARGAS 

O avanço nas tramitações do Rodoanel Metropolitano traz 
otimismo para o setor de transporte de cargas que há mui-
tos anos dialoga com as autoridades para uma solução. “Tra-
ta-se de mais um passo importante que o governo estadual 
sinaliza na implementação do projeto do Rodoanel. Rece-
bemos a notícia com muito otimismo e agora visualizamos 
como mais próxima a realidade desse eixo estratégico para 
a logística e o desenvolvimento econômico de Minas Gerais 
que transformará a RMBH em uma plataforma multimodal 
de logística e transportes”, comenta o assessor técnico do 
Setcemg e da FETCEMG, Luciano Medrado. Fonte: Agência 
Minas.

RODOANEL AVANÇA NOS PLANOS DO 
GOVERNO ESTADUAL

Para Luciano Medrado, trata-se de uma passo importante para o 
desenvolvimento do setor de transporte no estado
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JUNTOS POR EMPRESAS MAIS FORTES
Para minimizar os impactos da covid-19, Setcemg amplia sua atuação pelas empresas com parcerias 
estratégicas.

Com o mote “Sempre ao lado das 
empresas de TRC”, o Setcemg 
lançou, em dezembro de 2020, 
uma campanha de esclarecimen-
to sobre sua atuação institucio-
nal e de informação sobre os ser-
viços oferecidos pelo Sindicato e 
os benefícios especiais garanti-
dos para suas associadas.
“O Setcemg trabalha constante-
mente pelo desenvolvimento do 
setor, nos âmbitos regional e 
nacional, este por meio da FET-
CEMG, e está sempre em busca 
de inovações para oferecer para 
suas associadas”, afirma o pre-
sidente do Sindicato, Gladstone 
Lobato. “Em 2020, que foi um ano 
tão desafiador para as empresas, 
conseguimos ampliar nossa atu-
ação pelas empresas e fechamos 
diversas parcerias com fornece-
dores com foco em valores dife-
renciados dos serviços para os 
transportadores”, destaca.
O Sindicato lançou novas par-
cerias com produtos exclusivos 
para suas associadas, que sem-
pre terão vantagens únicas. Por 

exemplo, as empresas associa-
das podem emitir o Certificado 
Digital com desconto exclusivo 
pela Certdata Certificadora Digi-
tal; realizar testagem dos seus 
colaboradores para detecção de 
Covid-19 com condições especiais 
por meio da parceria com a Lab-
test Diagnóstica e Laboratório 
Lustosa; economizar até 17% na 
conta de energia com a aquisição 
de energia pela Solatio Energia 
Livre e CMU Comercializadora de 
Energia; e cursar ensino superior 
na UniDoctum BH sem pagar ma-
trícula e com desconto nas men-
salidades.
O Setcemg também mantém o 
projeto Apoiadores do Setcemg, 
por meio do qual as empresas 
associadas podem negociar van-
tagens na formação da sua rede 
de fornecedores. Atualmente, 
são 11 apoiadores: Ambipar Group 
(gestão ambiental e prevenção 
e resposta a acidentes ambien-
tais), Carraro Seguros (segura-
dora), Centro-Oeste-Randon e 
Facchini (implementos), Gertran 
(gerenciamento de riscos), Inte-

rodonto (plano dental), Omnilink 
(gerenciamento de frotas), Vipal 
Borrachas (pneus), Minasmáqui-
nas Mercedes-Benz, Treviso Vol-
vo e WLM Scania (caminhões).

ALÉM DAS PARCERIAS: 
NOVOS SERVIÇOS

Visando trazer mais comodida-
des e e vantagens para os trans-
portadores rodoviários de carga, 
o Setcemg passou a emitir a 
Autorização Especial de Trânsi-
to (AET); e criou o Núcleo Inter-
sindical de Conciliação (Ninter), 
com representação jurídica das 
classes econômica e profissional 
para a resolução de litígios com 
celeridade aos seus possíveis 
conflitos. “Neste caso, o Ninter 
é uma evolução ainda maior do 
nosso Sindicato pois, nele, em-
presas de outras categorias 
econômicas também podem ser 
atendidas, sendo um serviço dis-
ponível para toda a Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte”, 
enfatiza Gladstone.

QUER SABER MAIS SOBRE OS SERVIÇOS, BENEFÍCIOS E PARCEIROS DO SETCEMG? ACESSE SETCEMG.ORG.BR 
OU ACESSE NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS!

O Sindicato está sempre em busca de inovações para nossas associadas”, afirma o presidente do Setcemg, Gladstone Lobato.
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“VOCÊ SABIA?”: FETCEMG TAMBÉM 
REALIZA CAMPANHA PARA DESTACAR 
SUA ATUAÇÃO
Desde o fim de dezembro de 2020, a Fetcemg 
realiza nas redes sociais a campanha “Você Sa-
bia?”, com informações curtas e objetivas sobre 
seu trabalho de representação do setor de trans-
porte e suas principais ações realizadas nos úl-
timos tempos. São “pílulas” que visam informar 
e também prestar contas do trabalho da Federa-
ção com transparência das ações.“Essa foi uma 

forma de ressaltar nossa presença: apresentar 
ao público o trabalho que desenvolvemos pelas 
entidades representativas do Transporte Rodo-
viário de Cargas (TRC) que nem sempre é visto, 
mas, no entanto, é fundamental para os Sindica-
tos filiados e para as empresas, principalmente 
em tempos de crise como o que passamos”, afir-
ma o presidente da Fetcemg, Sérgio Pedrosa.

ALGUNS DOS DESTAQUES DE 2020:

Linhas de crédito via BDMG - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), em atenção a 
uma solicitação da FETCEMG de apoio para o setor, colocou à disposição algumas linhas de crédito 
para superar a crise com carência e taxas reduzidas e também a possibilidade de renegociação 
de dívidas.
Minas Livre para Crescer - A FETCEMG apoiou o Minas Livre para Crescer, programa estadual 
de desburocratização. Esse canal direto entre empreendedores e governo estadual propiciou a 
análise de 215 propostas. Dessas, foram aprovadas 95; 108 estão em análise; e apenas 10 foram 
recusadas. Foram demandados 28 entes públicos.

O Conselho de Representantes da FETCEMG começou os trabalhos da nova gestão com o foco em dar mais visibilidade às ações e 
reforçar o empenho da entidade para o desenvolvimento do setor.
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 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.

Apesar dos desafios de 2020, o setor de transporte se 
mantém positivo para 2021. Para o presidente do Sindica-
to das Empresas de Transporte de Cargas do Triângulo 
Mineiro (Settrim), Cleiton César da Silva, os maiores con-
tratempos foram relacionados ao distanciamento impos-
to pela pandemia. “Tivemos que nos adaptar às mudanças 
e fomos obrigados a aprender a contornar dificuldades 
até então desconhecidas. O transporte de cargas, mais 
uma vez, mostrou-se competente, evitando o desabaste-
cimento das cidades. Os outros desafios foram relaciona-
dos à política e à economia e conseguimos dar a volta por 
cima”, avalia o presidente. 
Para o diretor-presidente da Global Transportes, Abud Ce-
cílio, o foco agora é acompanhar as mudanças. “A econo-
mia parece dar sinais de retomada e, para o transporte 
de cargas, qualquer crescimento do PIB interfere positiva-
mente, pois assim teremos mais caminhões nas estradas, 
levando e trazendo mercadorias”, afirma. 
Para Otávio Valente, diretor da Lima Valente, um dos efei-
tos foi a alta do dólar, que ainda deixa feridas nos inves-
timentos: “Afetou o preço de peças e demais insumos do 
transporte que não são repassados pelos tomadores de 
serviço”, lamenta. 
Sobre as expectativas para o futuro, o presidente do Set-
trim acredita que o principal é não baixar a guarda. “O ano 

de 2020 nos ensinou lições que nos abriram os olhos e 
nos fortaleceram. Estamos confiantes e fortalecidos por 
decisões colegiadas tomadas pela FETCEMG, incluindo 
mais autonomia aos sindicatos patronais da área. E, par-
ticularmente aqui, temos um novo estatuto que promete 
mudar para melhor o nosso cenário”, finaliza o presidente 
do Settrim. 

SETTRIM: EMPRESÁRIOS DO TRIÂNGULO 
MINEIRO ESTÃO CONFIANTES PARA 2021 

O presidente do Settrim, Cleiton César, acredita que o setor inicia 2021 
fortalecido
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SETSUL: REUNIÃO VIRTUAL

SETCJF LANÇA NOVA EDIÇÃO DO SEU INFORMATIVO

Em janeiro, o Sindicato das Empresas de Transporte de 
Cargas do Sul de Minas (Setsul) realizou, de forma virtual, 
a primeira reunião do ano da diretoria. O presidente Néliton 
Bastos   apresentou o resultado do balanço fiscal do ano 
anterior e os resultados do Despoluir, que registrou aumen-
to do número de aferições. Foram apresentadas também as 
propostas de ações para 2021.
Os novos desafios impostos pela pandemia e a implementa-
ção de um modelo de gestão mais moderno e digital também 
foram debatidos. “O Setsul está sempre à disposição para 
escutar e buscar as melhores soluções para os anseios e 
desafios do setor”, afirmou Néliton.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Juiz 
de Fora (SETCJF), lançou novo informativo trimestral. Se-
gundo o gerente do Sindicato, Osvaldo Filho, o objetivo é 
estreitar laços com toda a região. “Com ele, conseguimos 
dar transparência para nossas ações, nos fortalecer e dar 
credibilidade não somente para o Sindicato, mas também 
para as associadas e empresas parceiras. O impacto é mui-
to positivo”, diz.
O informativo está disponível para retirada na versão im-
pressa na sede do Sindicato e também na versão digital, no 
site setcjf.org.br.

Néliton Bastos, presidente do Setsul.
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SEST SENAT

A instituição colocou à disposi-
ção das autoridades de saúde as 
157 unidades operacionais de todo 
o país, para auxiliar nas ações de 
imunização contra a covid-19. 
Por meio de ofícios encaminhados 
ao Ministério da Saúde, aos go-
vernos estaduais e municipais, o 
Sistema CNT disponibilizou essas 
estruturas a fim de que sejam uti-
lizadas como pontos de vacinação 
para permitir a descentralização 
das ações e, assim, contribuir para 
a facilitação do acesso às doses e 
reduzir a possibilidade de aglome-
rações. 

FUNCIONAMENTO DAS 
UNIDADES NO ESTADO

O Serviço Social do Transporte e 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte (SEST SENAT) moni-
tora o avanço do número de casos 
da Covid-19 e acompanha as medi-
das adotadas pelas autoridades em 
todo o país para o enfrentamento 

da emergência de saúde pública de-
corrente do novo coronavírus. 
Em razão disso, suas unidades têm 
adotado providências para cumprir 
as determinações dos governos 
locais, além de realizar diversas 
ações para combater a dissemina-
ção do vírus e garantir o bem-estar 
físico dos seus clientes e colabora-
dores.
No site sestsenat.org.br, você 

acompanha informações atualiza-
das sobre as atividades que estão 
em funcionamento e as que estão 
suspensas nas unidades por todo o 
país. Portanto, ao buscar um servi-
ço, informe-se antes.
O SEST SENAT permanece atento às 
determinações oficiais e quaisquer 
novidades serão comunicadas. Em 
Minas Gerais, todas as 25 unidades 
estão em funcionamento.

UNIDADES DISPONÍVEIS PARA IMUNIZAÇÃO

A Fetcemg e o Setcemg fazem parte do Sistema CNT e apoiam a vacinação no setor de transporte.
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CNT

O Sistema CNT – formado pela Confederação Nacional 
do Transporte (CNT), pelo Serviço Social do Transporte e 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST 
SENAT) e pelo Instituto de Transporte e Logística (ITL) – 
lançou mais um serviço que visa facilitar a vida dos trans-
portadores: um e-book e site dedicados à Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
A publicação traz orientações para que os transportado-
res se adéquem ao panorama normativo de forma simples 
e prática. No conteúdo estão elencados os principais pon-
tos da lei, as medidas essenciais a serem adotadas no 
negócio e as boas práticas para adequação à lei. 
Em vigor desde setembro de 2020, a LGPD fornece os 
princípios e as bases legais para o tratamento legítimo de 
dados pessoais. Empresas de transporte devem se ade-
quar à norma, uma vez que lidam com um volume grande 
de informações, seja de clientes, seja de fornecedores. 
É importante que elas mapeiem os riscos envolvidos e 
coloquem em prática um plano de governança de dados. 
Você pode baixar seu e-book “LGPD no Setor de Transpor-
te – Orientações para a Implementação da Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais” nos sites do Setcemg, da 
Fetcemg ou da CNT. O site lgpd.cnt.org.br fornece informa-
ções sobre a transparência e a segurança no tratamento 
de dados pessoais nas entidades que integram o Sistema 
CNT. Além disso, disponibiliza conteúdos e anuncia cursos 
e eventos voltados ao tema da proteção de dados. 

TUDO SOBRE A LGPD EM MÃOS

A Fetcemg e o Setcemg fazem parte do Sistema CNT. Nos sites das 
entidades você encontra tudo sobre os projetos da CNT.
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Com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei 
13.709/18, o Brasil entrou para a lista dos 120 países 
que possuem legislação específica para a proteção de 
dados. Nossa lei foi baseada na norma europeia Ge-
neral Data Protection Regulation (GDPR), aprovada em 
maio de 2018, e adota critérios baseados nos direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade para esta-
belecer regras a respeito de coleta, tratamento e ar-
mazenamento de dados pessoais - que são todas as 
informações relativas a uma pessoa viva, identificada 
ou identificável, bem como o conjunto de informações 
distintas que podem levar à identificação de uma de-
terminada pessoa.
A LGPD protege os dados pessoais independentemente 
da tecnologia utilizada para seu tratamento, não impor-
tando que tenham sido armazenados em meio físico ou 
digital. Os dados pessoais que tenham sido tornados 
anônimos de modo a que a pessoa não seja, ou deixe 
de ser identificável, não são considerados dados pes-
soais.

Dessa forma, são exemplos de dados pessoais: o nome 
e apelido; o endereço de uma residência; um endereço 
de correio eletrônico como “nome.apelido@empresa.
com”; o número de um cartão de identificação; dados 
de localização; endereço IP (protocolo de internet); 
cookies; os dados retidos por um hospital ou médico 
que permitam identificar uma pessoa de forma inequí-
voca; os dados relativos a pessoas físicas constantes 
em um CT-e, manifesto de carga, ordem de coleta, etc. 
Por outro lado, não são dados pessoais o CNPJ, o en-
dereço de correio eletrônico como “rh@empresa.com.
br”, e outros.
A LGPD estabelece diretrizes e aspectos que impõem 
um elevado padrão de proteção aos dados pessoais 
e diversas sanções administrativas e pecuniárias para 
o seu não cumprimento, tais como: a publicização da 
infração após devidamente apurada e confirmada a 
sua ocorrência (danos à imagem e ao bom nome da 
empresa), bloqueio e eliminação dos bancos de dados 
pessoais e multas pesadas.
A adequação à LGPD vai impor grandes mudanças na 
rotina das empresas de diversos setores e isso se dará 
também no setor do transporte rodoviário de cargas, 
que coleta e processa uma enorme quantidade de 
dados em suas operações, além dos dados pessoais 
relativos às suas equipes internas, fornecedores, pres-
tadores de serviço, entre outros.
As empresas poderão ser responsabilizadas pelas vio-
lações da proteção de dados (incidentes de informa-

ção) e, por isso, as empresas de transporte precisam 
adequar suas rotinas de tratamento de dados, devendo 
agir com cuidado e racionalidade ao armazenar e com-
partilhar dados de seu público interno e externo com 
clientes, fornecedores, vendedores e prestadores de 
serviços externos, no intuito de garantir a compatibi-
lidade com a LGPD. Deve se mobilizar para identificar e 
aprimorar a política de segurança de dados, adotando 
rotinas e treinamentos para solucionar falhas. Deverá 
realizar efetivo e abrangente mapeamento do fluxo de 
dados pessoais, na maneira como são recebidos, arma-
zenados, processados, compartilhados e eliminados. 
A LGPD não pode e não deve ser vista ou tratada como 
mera exigência regulatória ou um pequeno projeto de 
TI, até porque os dados pessoais não são exclusiva-
mente dados eletrônicos, mas também se encontram 
em meio físico (papel).
Os empresários e gestores devem enxergar a Lei como 
uma grande oportunidade para reforçar o controle e o 
fluxo das informações que alimentam suas operações 
alinhando suas rotinas às exigências da lei. A mudança 
de hábitos de controle das informações possibilitará a 
construção de um ambiente de inteligência de dados 
mais robusto e preparado, fornecendo melhores resul-
tados para as transportadoras.

MÁRCIO AMÉRICO DE OLIVEIRA MATA
Assessor jurídico do Setcemg e da Fetcemg

LGPD NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE CARGAS

Empresários e gestores devem 
enxergar a LGPD como uma 
grande oportunidade para 

reforçar o controle e o fluxo das 
informações que alimentam 

suas operações
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Os riscos do setor de transporte exigem a criação e 
manutenção de programas de compliance, e isso se 
deve a diversas razões, como por exemplo, a mudança 
cultural e comportamental das pessoas e dos próprios 
negócios e, provavelmente, a uma nova onda de em-
presários que querem aprender com o passado para 
prevenir os riscos do futuro.
Muitas empresas tendem a sofrer prejuízos imensu-
ráveis em razão da falta de informação ou até mesmo 
por não adotarem uma política interna de prevenção e 
avaliação de riscos, inclusive, na seara trabalhista.
Mas afinal, o que é compliance? Trata-se de um con-
junto de disciplinas e rotinas que visam cumprir e se 
fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as 
políticas e as diretrizes estabelecidas para um deter-
minado negócio e para as atividades de uma instituição 
ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar quais-
quer desvios ou inconformidades que possam ocorrer. 
O termo compliance está ligado à ideia de estar em 
conformidade com a lei, porém, mais que isso, o com-
pliance é uma gestão de riscos e auditorias, já que 
é preciso fazer uma análise do cenário futuro da em-
presa para atos que ainda não aconteceram e pensar 
na probabilidade e possibilidade de problemas virem a 
acontecer. Em outras palavras, visa assegurar que a 
empresa caminhe de forma correta e ética, ao mesmo 
tempo em que atende aos seus objetivos de negócios.
O compliance se fundamenta, não apenas em princí-
pios éticos e morais, mas também, no Brasil, na Lei 
Anticorrupção 12.846/2013 e no Decreto 8.420/2015, que 
regulamentam e estabelecem diretrizes para a adoção 
de programas de integridade para as empresas públi-
cas e privadas.
No caso de logística e transporte, existe um extenso 
manancial de normas e regulamentos a serem cum-
pridos, além de normas específicas para determinados 
segmentos (como o transporte de produtos perigosos, 
medicamentos, etc.). Existem também diversas ferra-
mentas que podem ajudar em diferentes operações, 
desde a captação de recursos, recebimento de merca-
dorias e rotas traçadas, até abastecimento do veículo, 
entre outras.
Para uma transportadora, a contratação de motoris-
tas e ajudantes, por exemplo, é de suma importância. 
Com as devidas precauções e cumprimento das nor-
mas serão evitados riscos de demandas judiciais que 
enxugarão boa parte do seu faturamento. A adesão e 
cumprimento das normas possibilitará melhores condi-
ções de trabalho e até mesmo novas oportunidades de 
negócios que poderão gerar novos empregos.
Por isso, a cada dia é mais importante trabalhar com a 
ideia de prevenção. Para tanto, é preciso ter em men-
te alguns pontos específicos para a implementação de 
um sistema de compliance.
Em primeiro lugar, é preciso ter o suporte da alta ad-
ministração, que deve incorporar e praticar seus prin-
cípios para a perdurável transformação da cultura da 
empresa em um ambiente ético e integro.
Além disso, é necessário fazer uma avaliação de riscos, 
de forma periódica, com análise do cenário futuro da 
empresa, inclusive, a Due Diligencie, se insere neste 
tipo de situação.

Na intenção de tornar o compliance acessível, é funda-
mental que a empresa possua um Código de Conduta 
e uma Política de Compliance, para formalização sobre 
a postura da empresa. Isso servirá como norte para 
amparar diversos assuntos relacionados à prática dos 
negócios. 
É importante, também, que a empresa oferte treina-
mentos constantes aos seus funcionários, tenha uma 
boa comunicação com seus colaboradores e crie um 
canal de denúncias e comunicação com seus clientes, 
fornecedores e colaboradores.
Assim, é possível concluir que o compliance cada dia 
mais estará presente nas empresas, contribuindo na 
prevenção de potenciais riscos e litígios, aproximando 
os colaboradores e, principalmente, tornando claras as 
diretrizes e políticas da empresa, o que por certo, tam-
bém a valorizará no mercado.

DANILA GOIS
Assessora jurídica do

Setcemg e da Fetcemg

A IMPORTÂNCIA DO COMPLIANCE 
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu a implantação das 
versões digitais do Certificado de Registro de Veículo 
(CRV) e da Autorização para Transferência de Propriedade 
do Veículo (ATPV). Os novos documentos eletrônicos foram 
instituídos pela Resolução nº 809/2020, do Conselho Na-
cional de Trânsito (Contran).
Os antigos CRVs, emitidos em papel moeda até 31 de de-
zembro de 2020, continuarão válidos por tempo indeter-
minado. Já os procedimentos de transferência de proprie-
dade permanecem os mesmos.
A nova versão CRV-e, que começou a valer no dia 4 de 
janeiro, foi integrada ao Certificado de Registro e Licen-
ciamento de Veículo digital (CRLV-e), que está disponível 
desde o ano passado para acesso no aplicativo Carteira 
Digital de Trânsito (CDT), no site do Departamento de Trân-
sito de Minas Gerais (Detran-MG) ou no Portal do Denatran.

ATPV
A ATPV se desvinculou do CRV (antigo DUT) e se transfor-
mou na Autorização para Transferência de Propriedade do 
Veículo Eletrônica (ATPV-e), documento o qual o compra-
dor e o vendedor declaram estar de acordo com a trans-
ferência do veículo. O documento será emitido apenas em 
casos de venda do veículo. Para isso, o proprietário (ven-
dedor) deverá solicitar ao Detran-MG, de forma gratuita, a 

emissão da ATPV-e.
Com a ATPV-e em mãos, os procedimentos para a transfe-
rência de propriedade continuam os mesmos.

NOVOS DOCUMENTOS DIGITAIS
DE VEÍCULOS EM MINAS GERAIS

Quem possuir a antiga versão do documento não precisará realizar a 
solicitação de um novo Certificado de Registro de Veículo Eletrônico 
(CRV-e)
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DESPOLUIR

A Ambipar é líder em prevenção e
atendimento à emergências
com produtos perigosos.

Lei de Minas:
Sua empresa está preparada?

Com rápido tempo de resposta, a Ambipar
conta com bases de atendimento distribuídas
estrategicamente em todo o estado.

Novo adesivo 0800

#somos

ambipar.com
vendas@ambipar.com

Saiba mais:
ambipar.com
vendas@ambipar.com

Saiba mais:
ambipar.com
vendas@ambipar.com

Saiba mais:

As empresas associadas ao Set-
cemg podem fazer a avaliação vei-
cular ambiental da sua frota pelo 
Despoluir – Programa Ambiental 
do Transporte gratuitamente. Esse 
é mais um benefício do Sindicato 
para o seu negócio!
Gerido pela FETCEMG em Minas Ge-
rais, o Despoluir conta com seis uni-
dades móveis de avaliação veicular 
no estado equipadas com opacíme-
tros e outros instrumentos neces-
sários para analisar os pontos crí-
ticos que influenciam na emissão 
de poluentes e no uso racional de 
combustível dos veículos movidos 
a diesel. São duas unidades para 
atender Belo Horizonte e RMBH, 
uma para o Triângulo Mineiro, uma 
na Zona da Mata, uma no Sul de Mi-
nas Gerais e uma no Norte de Minas 
Gerais. Os técnicos são capacitados 
para realizar as aferições, analisar 
os resultados e sugerir medidas de 
melhoria de desempenho para os 
veículos das empresas.

Deixando a sua frota com as aferi-
ções em dia, sua empresa fica apta 
também a concorrer ao Melhor Ar 
– Prêmio FETCEMG de Qualidade do 
Ar, realizado anualmente pela Fede-
ração.

Não perca tempo. O trabalho de 
aferição é gratuito para todas as 
empresas associadas ao Setcemg. 
Basta enviar um e-mail para despo-
luir@fetcemg.org.br ou ligar para o 
telefone (31) 3490-0330.

DEIXE A SUA FROTA EM DIA COM
O MEIO AMBIENTE

A aferição é gratuita para todas as empresas associadas ao Setcemg
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SUSTENTABILIDADE EM FOCO

A Portaria Federal do Ministério do Meio Ambiente - MMA 
nº 280, publicada junho de 2020, instituiu o Manifesto 
de Transporte de Resíduos (MTR) Eletrônico, definindo-o 
como uma ferramenta on-line, autodeclaratória e emiti-
da pelo Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão 
de Resíduos Sólidos (Sinir).
Obrigatório em todo o território nacional desde o dia 1º 
de janeiro de 2021, o MTR Nacional já está valendo para 
todos os geradores de resíduos sujeitos à elaboração de 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. No entan-
to, as diferenças entre o MTR Nacional e as normativas 
estaduais ainda geram dúvidas entre muitos transpor-
tadores.
A normativa determina que o gerador é o responsável 
exclusivo por emitir o formulário do MTR no Sinir, contu-
do, o gerador, o transportador, o armazenador temporá-
rio e o destinador devem ATESTAR, sucessivamente, no 
Sinir, a efetivação das ações de geração, armazenamen-
to, transporte e do recebimento de resíduos sólidos até 
a destinação final ambientalmente adequada. “Acontece 
que alguns estados já haviam instituído o MTR Eletrônico 
Estadual, com normas e obrigações aplicáveis quando o 
resíduos é gerado e destinado naquele estado”, afirma a 
assessora juridicoambiental do Setcemg, Juliana Soares.
No dia 1º de fevereiro, o MTR Eletrônico de MG foi integra-
do ao MTR Nacional, no entanto, para os demais estados 
que já possuíam seus próprios sistemas de MTR (SP, SC, 
RJ e RS) não há informações quanto à integração. “Mes-
mo com a integração dos sistemas, para resíduos gera-
dos ou destinados em Minas Gerais oriundos de outros 
estados da Federação, faz-se necessária a emissão do 
MTR Estadual e do MTR Nacional”, adverte Juliana.
Assim, os estados pioneiros na implantação do MTR Ele-
trônico foram surpreendidos com a burocratização do-
cumental instaurada com o MTR Nacional, em razão de 
estarem obrigados à emissão de dois documentos para 
um mesmo transporte de resíduos.
“A integração prometida pelo MTR Nacional na Portaria 
MMA 280/2020 não ocorreu, prejudicando e complicando 
a vida dos geradores, transportadores e destinadores 
de resíduos que estão obrigados a gerarem dois docu-

mentos e prestar a mesma informação em mais de um 
sistema”, atesta a assessora.

DIVERGÊNCIAS LEGISLATIVAS

A situação se complica ainda mais quando as divergên-
cias entre as normas estaduais e a normativa federal 
são comparadas. O quadro a seguir demonstra as diver-
gências legislativas para os estados de Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e o MTR Nacional, como base comparativa. 
No site do Setcemg (setcemg.org.br) você vê também as 
diferenças nos estados de São Paulo, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul.
“Acredita-se que apenas um pronunciamento oficial so-
bre o tema da integração dos sistemas e sobre qual 
legislação deverá ser observada será capaz de reduzir 
o quadro de insegurança jurídica a se instalar no país, 
especialmente em Minas Gerais, com a implementação 
do MTR-Nacional”, finaliza a assessora.

MTR: ENTENDA AS DIFERENÇAS ENTRE O 
MTR NACIONAL E OS ESTADUAIS

CONHEÇA A ASSESSORIA JURIDICOAMBIENTAL DO 
SETCEMG
Acesse setcemg.org.br/juridico-ambiental ou envie e-mail para meio-
ambiente@setcemg.org.br.

O Setcemg realizou um Café com Palestra para explicar o MTR Nacional. 
Acesse nosso Canal no Youtube e tire todas as suas dúvidas.

TÓPICO DN COPAM 232/ 19 - MTR MG NOP - INEA MTR/RJ SINIR

A norma do estado do Rio 
de Janeiro prevê os mes-
mos casos de dispensa  
previstos no Nacional. Não 
há hipóteses de dispensas 
expressas. (vide perguntas 
e respostas do INEA)

Dispensa de 
emisssão de 
MTR

Art. 2º A utilização do MTR é 
obrigatória em todo o território 
nacional, para todos os gera-
dores de resíduos sujeitos à 
elaboração de Plano de Geren-
ciamento de Resíduos Sólidos, 
conforme disposto no art. 20 da 
Lei nº 12.305/10, que instituiu a 
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, como ferramenta on-li-
ne capaz de rastrear a massa 
de resíduos, controlando a gera-
ção, armazenamento temporá-
rio, transporte e destinação dos 
resíduos sólidos no Brasil.

Art. 2º – Essa deliberação normativa não 
se aplica: aos resíduos sólidos urbanos, 
inclusive os resíduos de capina, poda e 
supressão de vegetação em área urbana 
ou rural; aos resíduos agrossilvipastoris; 
aos resíduos sólidos e rejeitos que não fo-
ram gerados em Minas Gerais nem serão 
destinados no estado, estando apenas em 
trânsito em território mineiro; aos resíduos 
constituídos por solo proveniente de obras 
de terraplanagem; aos resíduos e rejeitos 
provenientes de manutenção in loco de 
estruturas e equipamentos de sistemas 
públicos de saneamento ou de rede de dis-
tribuição de energia elétrica; aos resíduos 
submetidos a sistema de logística reversa 
formalmente instituído.
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SUSTENTABILIDADE EM FOCO

TÓPICO DN COPAM 232/ 19 - MTR MG NOP - INEA MTR/RJ SINIR

Art. 16 - I – Até o dia 28/02 de cada ano de-
verá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a 
DMR abrangendo o período de 1º/07 a 31/12 
do ano anterior; II – Até o dia 31/08 de cada 
ano deverá ser enviada a DMR abrangendo o 
período de 1º/01 a 30/06 do ano em curso. §1º 
– Mesmo quando não houver a geração ou a 
destinação de resíduos sólidos ou de rejei-
tos no período, os usuários deverão elaborar 
a DMR, que possuirá campo apropriado para 
justificar a ausência de atividade no período.

Os destinadores de Resídu-
os Sólidos Urbanos - RSU, 
como aterros sanitários ou 
unidades que empreguem 
tecnologias de destinação 
ou tratamento, deverão 
elaborar mensalmente, 
por meio do Sistema MTR, 
a Declaração de Movimen-
tação de Resíduos Sólidos 
Urbanos Destinados (DMR 
– RSUD). A emissão do DMR 
– RSUD não exclui a obriga-
toriedade de baixa do MTR 
e emissão de CDF no Siste-
ma MTR. 

Declarações 
de Movimen-
tação de 
Resíduos

Não há regra específica. 

Art. 15 – O resíduo sólido ou o rejeito resul-
tante de emergência com carga acidentada 
poderá ter movimentação sem o registro no 
Sistema MTR-MG.

Não será necessária a 
emissão de MTR no siste-
ma MTR para o transporte 
dos resíduos resultantes 
do acidente. O destinador 
deverá emitir o correspon-
dente CDF para os resídu-
os oriundos de acidentes 
sem MTR.

Resíduos 
de emer-
gência

Para a destinação de resíduos 
resultantes de emergências, 
como acidentes rodoviários, 
estes podem ser encaminha-
dos aos Destinadores sem a 
emissão de MTR. (Informação 
do perguntas e respostas ape-
nas)

Art. 7º §2º – O receptor do resíduo sólido ou 
do rejeito, armazenador temporário ou des-
tinador, deverá atestar no Sistema MTR-MG 
o recebimento da carga no prazo de 60 dias 
após a data de geração do MTR, procedendo 
aos eventuais ajustes, se necessários, sob 
pena de seu cancelamento no Sistema. §3º – 
O prazo a que se refere o §2º não é passível 
de prorrogação ou de renovação.

Não há prazo definido

Prazo para 
recebimento 
do resíduo pelo 
destinador.

Art. 14. Cabe ao destinador fa-
zer o aceite da carga de resí-
duos no sistema, procedendo 
a baixa dos respectivos MTRs, 
procedendo eventuais ajustes 
e correções, em um prazo de 
até 10 dias após o recebimento 
da carga em sua unidade.
§ 1º O não cumprimento do pra-
zo sujeitará o destinador às 
sanções previstas na legisla-
ção ambiental. § 2º O destina-
dor poderá proceder a ajustes 
nas informações dos resíduos 
constantes no MTR.

Segue a regra federal. Segue a regra federal.

Inventário
Nacional 
de Resí-
duos

Art. 20. Os geradores de resí-
duos deverão, até o dia 31/03 
de cada ano, reportar informa-
ções complementares referen-
tes ao ano anterior para ela-
boração e envio do Inventário 
Nacional de Resíduos Sólidos

Não há regulamentação específica no es-
tado

Não há regulamentação 
específica no estado

Movimenta-
ção Inter-
nacional  de 
resíduos

Art. 8º O MTR - Importação será 
emitido para o transporte de 
resíduos controlados de acor-
do com a Resolução CONAMA 
nº 452, para acompanhar o 
transporte do resíduo do pon-
to de ingresso no país até o 
gerador (importador), indepen-
dentemente da documentação 
regular pertinente.

Art. 3º VIII – MTR-Romaneio: documento emi-
tido pelo transportador, numerado sequen-
cialmente, destinado às hipóteses previstas 
no capítulo IV. 
Art. 12 – O controle do transporte e da des-
tinação dos seguintes resíduos sólidos e re-
jeitos será feito por meio do MTR-Romaneio: 
I – resíduos sólidos e rejeitos provenientes 
de sistemas de tratamento de esgoto sani-
tário, quando coletados em domicílios por 
caminhão limpa fossa; II – resíduos sólidos 
submetidos a sistema de logística reversa; 
III – resíduos da construção civil – RCC –, 
quando gerados em domicílios, por pessoas 
físicas.

6.2.4.1 Sistemas de trata-
mento de esgoto sanitá-
rio, como caminhão limpa 
fossa, de imóveis que não 
possuam CNPJ; 6.2.4.2 Pon-
tos de Entrega Voluntária 
– PEVs; 6.2.4.3 Empresa 
de coleta de Logística Re-
versa; 6.2.4.4 Geradores 
de Resíduo Sólido Urbano 
coletados por Empresa de 
Coleta de Lixo Extraordi-
nário.

Figura do 
MTR Roma-
neio

Art. 7º O gerador é o responsá-
vel por emitir o MTR para cada 
remessa de resíduo para des-
tinação. § 1º Todos os campos 
do MTR devem ser preenchidos 
pelo gerador. § 3º A regulariza-
ção das informações referen-
tes a placa do veículo, nome 
do motorista e data, manual-
mente indicadas no MTR, serão 
regularizadas pelo destinador 
no momento do recebimento 
do resíduo e baixa do corres-
pondente MTR.
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SERVIÇOS

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.

O Setcemg vai ajudar sua empresa a economizar até 17% 
na conta de energia. Isso porque, em parceria com a Sola-
tio Energia Livre e CMU Comercializadora de Energia, toda 
empresa associada ao Sindicato poderá ter desconto nas 
faturas de energia.
Quem aderir à energia fotovoltaica não precisará desem-
bolsar com projeto, investimentos ou obras e receberá a 
energia na rede atual, graças à energia fotovoltaica gera-
da à distância.
Todo o processo é regulamentado pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (ANEEL) e o desconto é possível para 
residências, empresas ou condomínios. “A CEMIG continu-
ará suprindo toda a energia, que passará a ser produzida 
em uma fonte de menor custo de geração, a solar foto-
voltaica”, explica o gerente do Setcemg, Renato Marques.
Ao aderir à energia fotovoltaica da Solatio, o consumidor 
receberá uma quantidade de energia calculada conside-
rando seu consumo médio mensal. Quando o seu con-
sumo for inferior à média, ele terá um crédito válido por 
60 meses. Se for superior, pagará normalmente pelo que 
consumir.
O consumidor não terá que cumprir prazo de fidelidade. 
Caso não queira mais o desconto na sua conta, deverá 
apenas solicitar um aviso com 180 dias de antecedência.

ENERGIA LIMPA, 
SUSTENTÁVEL
E COM MENOR CUSTO

ADQUIRA AGORA MESMO!
• Acesse solatioenergialivre.com.br;
• Clique em QUERO ECONOMIZAR;
• Preencha os campos e sigas as instruções;
• Utilize o código SETCEMG17para obter 17% de desconto;
• Assine seu contrato eletronicamente;
• Receba uma cópia do seu contrato no e-mail cadastrado;
• Daqui em diante é com a gente!


