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Expediente

ACONTECE

NOVAS REGRAS DO CTB

No dia 12 de abril, começaram a valer 
novas regras do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB). Ao todo, são 57 novas 
regras.
Nas edições 235 e 236 do Minas 
Transportes, destacamos as regras 
que mais impactam o setor de trans-
porte de cargas, como as novidades 

referentes à Autorização Especial de 
Trânsito (AET), equipamentos obri-
gatórios, certificado de registro de 
veículos (CRV), validade da CNH e exa-
mes toxicológicos, entre outras.
Para ajudar o setor a entender me-
lhor as regras, o Setcemg também 
produziu, por meio do Departamento 
Jurídico, uma série de vídeos, disponí-
vel no canal do Youtube do Sindicato. 
Acesse, confira, curta e compartilhe!

VACINAR PARA RETOMAR O PLENO 
FUNCIONAMENTO DA ECONOMIA
O valor de uma entidade representa-
tiva de classe se afere por sua capa-
cidade de fazer a diferença no dia a 
dia dos seus associados e também à 
sociedade.
Pelo menos é assim que nós entende-
mos a missão das nossas entidades, 
sobretudo, nesse último ano, quando 
tantos desafios foram colocados em 
nossas vidas.
Além da pandemia e do consequen-
te colapso da economia, tivemos que 
nos adaptar a novas formas de traba-
lho. A política econômica e as refor-
mas estruturantes necessárias es-
tão paralisadas. Nós transportadores 
e operadores logísticos, em especial, 
também travamos uma luta contra os 
sucessivos aumentos nos preços do 
nosso principal insumo – os combus-
tíveis.
Percebemos que enquanto a saúde 
da população não estiver garantida, 
nosso país, nossa economia e nos-
sas vidas não vão andar para frente. 
E é preciso agir!
Nesta edição do Minas Transportes, 
destacamos as principais campa-
nhas em que o setor de transporte se 
mostra presente.  No âmbito nacio-
nal, aderimos às campanhas “Unidos 

pela Vacina” e “#Vacina já – O Brasil 
tem pressa”. Acreditamos que é pre-
ciso ajudar o governo a vacinar toda 
a população o quanto antes!
No âmbito estadual, em apoio à cam-
panha do Setra-BH, pedimos a quem 
tiver cilindros de oxigênio vazios em 
suas empresas a doarem. Eles são 
fundamentais para o tratamento de 
pacientes internados pela Covid-19.
Além dessas mobilizações, você 
acompanha as principais ações rea-
lizadas e apoiadas nos últimos me-
ses; novidades no âmbito jurídico; 
destaques das nossas associadas 
Lenarge, Transtassi e Braspress; os 
serviços e benefícios oferecidos pelo 

Setcemg às suas associadas; e muito 
mais.
A você, que sempre esteve ao nosso 
lado, agradeço mais uma vez a con-
fiança. Se você ainda não é associa-
do, não deixe de conhecer tudo que 
o Setcemg pode oferecer para o seu 
negócio. As projeções são de que 
este ainda será um ano desafiador. 
No entanto, se seguirmos unidos, o 
nosso trabalho de fortalecimento do 
setor de transporte e logística será 
cada vez mais exitoso.

GLADSTONE LOBATO
Presidente da Fetcemg
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COMJOVEM BH E REGIÃO

MERCADO

FAÇA PARTE DA COMJOVEM 
Empresário ou executivo do transporte, apoie o núcleo! Entre em contato com gerencia@setcemg. org.br 
e faça parte!

O núcleo da COMJOVEM BH e Re-
gião realizou a sua segunda reu-
nião do ano no fim de fevereiro, de 
forma remota e com a participação 
de quase 30 pessoas.
Dessa vez, o encontro contou com 
a participação do coordenador da 
Nacional, André de Simone, dos vi-
ces Joyce Bessa e Giovani Serafim, 
e dos presidentes do Setcemg e da 
Fetcemg, Gladstone Lobato e Sér-
gio Pedrosa, respectivamente.
A reunião começou com os repre-
sentantes da Nacional, que fala-
ram do trabalho de cada um deles 
na comissão, bem como apresen-
taram os planos e metas da Nacio-
nal para o ano.
Em seguida, os integrantes da 
Comissão ouviram os presidentes 
da Fetcemg, Sérgio Pedrosa, e do 
Setcemg, Gladstone Lobato, falar 
sobre a trajetória de cada um no 
setor de transporte, sobre a ne-
cessidade dos jovens se prepara-
rem para representar o setor e a 
importância da COMJOVEM nessa 
missão.
“Esse bate-papo foi muito impor-
tante porque aproximou ainda 

mais a nossa comissão da Nacio-
nal”, destacou o coordenador do 
núcleo de Belo Horizonte e Região, 
Antônio Lodi.
Sob nova coordenação, núcleo de 
BH e Região também debateu atu-
alidades.
Na sequência das apresentações, 
o núcleo Belo Horizonte e Região 
ficou sabendo do resultado da elei-

ção da nova coordenação. O em-
presário Antônio Lodi foi reeleito 
para a coordenação e terá ao seu 
lado os vices Ana Paula Souza, da 
Domaso Transportes, e Túlio Melo, 
da Melo Transportes.
Por fim, o grupo debateu o cenário 
econômico, os altos custos do fre-
te, ações sociais e outros temas.

COMJOVEM BH E REGIÃO TROCA 
EXPERIÊNCIAS COM A COORDENAÇÃO 
NACIONAL

Na reunião, foi apresentado o resultado das eleições para a coordenação do núcleo BH e Região. 
Antônio Lodi permanecerá na coordenação e terá ao seu lado os vices Ana Paula Souza e Túlio 
Melo.  

A 6ª rodada da Pesquisa de Impacto no Transporte 
– Covid-19, da Confederação Nacional do Transporte 
(CNT), realizada no fim de março, aponta que 42,3% 
das empresas do Transporte Rodoviário de Cargas 
(TRC) acreditam que fecharão 2021 no prejuízo.
Quando o assunto é o endividamento atual, 46,1% dos 
respondentes do TRC relataram ter aumentado o en-
dividamento em março de 2021, em comparação com 
o mesmo mês nos anos anteriores.
A dificuldade de acesso ao crédito é um dos entraves. 

No TRC, 35,8% solicitaram crédito este ano por conta 
da pandemia e 27,6% dos solicitantes receberam um 
não como resposta.
O orçamento restrito reflete negativamente na manu-
tenção dos empregos. Neste ano, 28,7% das empresas 
do TRC adotaram demissões, sendo que 53,6% destas 
acreditam ter que continuar com os desligamentos 
nos próximos meses. Acompanhe as pesquisas na 
CNT no sites do Setcemg, da Fetcemg e da CNT.

TRC TENTA SE MANTER FIRME, APESAR
DOS DESAFIOS
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ASSOCIADA

O basculamento é uma das operações 
mais importantes realizadas pelos mo-
toristas de carretas e que requer maior 
atenção e cuidado com a segurança. 
Afinal, uma falha mínima pode resultar 
em um acidente e, consequentemente, 
prejuízos materiais e humanos.
Para debater o tema entre motoristas, 
embarcadores, clientes, transportado-
ras, parceiros e lideranças, a Lenarge 
realizou durante todo o mês de março 
uma intensa campanha de informação 
e prevenção. A campanha Basculamen-
to Seguro foi encerrada no dia 07/04, 
com um Workshop de Segurança on-li-
ne que contou com a presença de mais 
de 120 participantes.
A campanha contou com diversas 
ações on-line e presenciais. “Produ-
zimos e divulgamos diariamente nas 
nossas redes materiais educativos e 
vídeos orientativos enviados pelos pró-
prios motoristas com informações so-
bre como executar a operação do bas-
culamento seguro. Também fizemos 
check-lists on-line com os motoristas 

e lançamos o uso de mais um equipa-
mento de segurança na Lenarge: um 
novo sistema de cerca eletrônica inte-
grado ao nosso sistema de telemetria e 
rotograma falado”, conta o engenheiro 
de Segurança do Trabalho da Lenarge 
e coordenador da campanha, Glaydston 
Silvério.
“Foi uma campanha que contou com a 
participação efetiva de todos os funcio-
nários da Lenarge. Conseguimos atingir 
e mobilizar a maior parte dos envolvi-
dos nesse tipo de operação e percebe-
mos que temos alcançado ótimos re-
sultados no trabalho de conscientizar 
todos não apenas para o basculamento 
seguro, mas para o transporte seguro”, 
completa.
“Fizemos um trabalho com bastante 
dedicação, principalmente da equipe 
de Segurança do Trabalho. Nossos pro-
fissionais são formados e treinados 
constantemente para fazer toda a ope-
ração ser segura, afinal, o mercado exi-
ge isso”, destaca o diretor da Lenarge, 
Márcio Afonso de Moraes.

“O basculamento é um desafio e te-
mos lançado mão de toda a tecnologia 
disponível no mercado a nosso favor. 
Com isso, reduzimos consideravelmen-
te os tombamentos. Nosso intuito é 
compartilhar com todo o mercado a 
importância de inciativas desse tipo, 
pois o ambiente do transporte tem que 
ser seguro. Se todos passarem a olhar 
mais pela segurança, certamente con-
tribuiremos ainda mais para esse pro-
pósito”, finaliza.

A empresa foi fundada em 1969 por Jair Tassi, Alfredo 
Tassi, José Antônio Tassi e Sérgio Augusto Zonno. Com 
matriz situada no Sul de Minas Gerais, na cidade de 
Poços de Caldas.
Hoje, o Grupo Tassi é dedicado ao transporte em geral, 
atuando em todo território nacional e Mercosul. O pro-
pósito do Grupo é dar continuidade às suas atividades 
específicas, ampliando cada vez mais a gama de em-
preendimentos e serviços. Para isso, busca criar pers-

pectivas de investimento e aposta no aprimoramento e 
capacitação profissional de seus colaboradores.
No início de março, diretores do Grupo Tassi realizaram 
uma visita ao Setcemg. Eles foram recebidos pelo pre-
sidente, Gladstone Lobato, que apresentou os serviços 
e benefícios oferecidos pelo sindicato. Saiba mais so-
bre o trabalho e a história da Transtassi no site trans-
tassi.com.br.

LENARGE DEBATE, 
EM CAMAPANHA, O 
BASCULAMENTO SEGURO

NOVA ASSOCIADA: TRANSTASSI

O presidente do Setcemg e a diretoria da Transtassi. Nova associada tem sede no Sul do estado e atua em todo o território nacional e Mercosul.

Para o diretor Márcio Afonso de Moraes, o 
workshop visa compartilhar com todo o 
mercado a importância da segurança total 
nas operações.
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ASSOCIADA

A Embaixada da Argentina no Brasil e o Grupo Tora, es-
pecializado em soluções logísticas, assinaram, no dia 16 
de março, um acordo bilateral de cooperação para incen-
tivar os negócios de empresas argentinas com Minas 
Gerais. Com a parceria, as importações do país vizinho 
terão desconto de pelo menos 15% no recinto alfande-
gado Clia (Centro Logístico Industrial Aduaneiro) da Tora 
em Betim (MG). 

GRUPO TORA E 
ARGENTINA

Em março, o diretor-presidente da Braspress, Uruba-
tan Helou, apresentou em uma postagem no perfil do 
LinkedIn da empresa os primeiros caminhões elétricos 
da companhia. Eles serão conduzidos pelas Rainhas 
do Volante, um projeto da Braspress lançado na mes-
ma data e que visa a valorização das mulheres moto-
ristas.

CAMINHÃO ELÉTRICO 
PARA ELAS

O embaixador da Argentina, Daniel Scioli, e a presidente do Grupo 
Tora, Janaína Araújo

Urubatan Helou apresentou dois novos projetos: a frota de 
caminhões elétricos e o programa Rainhas do Volante, de 
valorização da mulher no setor.
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O primeiro encontro do GT de Segurança Logística do Set-
cemg de 2021, realizado no fim de fevereiro, contou com a 
participação de renomados especialistas nacionais sobre o 
tema, autoridades e empresários.
O assessor de Segurança da CNT, Getúlio Bezerra, falou so-
bre o trabalho da Confederação na prevenção ao roubo de 
cargas e o acordo de cooperação técnica com Ministério da 
Justiça e Segurança Pública que prevê, entre outras ações, 
o compartilhamento de dados estatísticos e informações 
de interesse estratégico para análise de riscos e planeja-
mento de ações para inibir crimes. “Esse trabalho vai nive-
lar o conhecimento sobre roubos de cargas e integrar os 
diversos setores interessados”, afirmou.

PANORAMA DOS ROUBOS NO PAÍS

Em seguida, o cenário dos roubos de cargas no Brasil e os 
projetos políticos de combate ao crime foram apresenta-
dos pelo assessor de Segurança da NTC&Logística, Coronel 
Paulo Roberto de Souza.
Segundo Souza, em 2020, foram cerca de 14 mil roubos, 
uma redução anual entre 22% e 23 %. O prejuízo total 
com roubos de cargas registrado foi de R$ 1, 39 bilhão. 

Na sequência, ele apresentou as demandas do TRC para o 
combate aos delitos de carga como a aplicação da Lei nº 
9.613/98 na receptação de cargas.
“Foi a primeira reunião após uma parada de quase um ano 
sem encontros do GT. Foi muito positivo para o setor, sin-
dicatos e autoridades. A apresentação do Dr. Getúlio, mos-
trou que o projeto de cooperação da CNT e do Ministério da 
Justiça é um marco e um ganho para o setor. Já o Coronel 
Souza fez uma apresentação muito rica em informação”, 
destacou o assessor de Segurança Logística do Setcemg e 
da Fetcemg e coordenador do grupo, Ivanildo Santos.

PROJETOS POLÍTICOS NO COMBATE AO 
ROUBO DE CARGAS EM DEBATE NO GT
DE SEGURANÇA

GT de Segurança do Setcemg recebeu autoridades nacionais em seu 
primeiro encontro on-line do ano. 
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CAPACITAÇÃO

Toda empresa precisa de talentos. E para você se destacar 
no mercado, a Unidoctum oferece às associadas do Setcemg, 
seus colaboradores e dependentes, condições imperdíveis 
para quem quer ou precisa cursar o ensino superior. Acesse 
unidoctumbh.com.br/setcemg e receba imediatamente R$ 50 
de desconto na matrícula e 50% de bolsa em todas as men-
salidades de qualquer curso (exceto Licenciatura em Educa-
ção Física). O mercado de trabalho exige pessoas qualifica-
das. Não perca essa oportunidade! Fortaleça a sua empresa 
com o apoio que o Setcemg oferece. Associe-se já!

ESPECIALIZAÇÃO DO ITL: 

Estão abertas as inscrições para mais uma turma da Es-
pecialização em Gestão de Recursos Humanos ministra-
da pela Fundação Dom Cabral (FDC). Em Belo Horizonte, 
a especialização já está em sua 2ª turma e as inscrições 
vão até o dia 6 de junho. O início do curso está previsto 
para o dia 12 de julho. Saiba mais no site itl.org.br/espe-
cializacao-gestao-recursos-humanos.

FAÇA UM CURSO SUPERIOR NA UNIDOCTUM
CAPACITAÇÕES DO SETCEMG

Acesse o site setcemg.org.br/cursos-de-capacitacao e conheça nossa grade de treinamentos. São cursos específicos 
para trabalhadores do setor de transporte e logística. Associados têm condições especiais para muitos cursos. Confira!
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SERVIÇOS

O Setcemg trabalha constantemente para oferecer às empresas de transporte rodoviário de cargas produtos e servi-
ços que facilitem a gestão do negócio e favoreçam o aumento da produtividade. “O Setcemg não para de pesquisar e 
buscar as soluções mais eficazes para as associadas. Esse é um dos pilares do nosso trabalho: apoiar as empresas 
em seu crescimento e lucratividade”, explica o gerente do sindicato, Renato Marques. Confira alguns dos serviços 
oferecidos e aproveite todos os benefícios!

BENEFÍCIOS E PARCERIAS PARA 
ASSOCIADAS DO SETCEMG

ENERGIA LIMPA, SUSTENTÁVEL
E ATÉ 17% MAIS BARATA

CERTIFICADO DIGITAL COM 10% 
DE DESCONTO

TESTAGEM DE COVID-19 COM 
PREÇO ESPECIAL

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

Em parceria com a Certdata Certificadora Digital, o Setcemg ofe-
rece condições especiais na emissão ou renovação do Certificado 
Digital. A parceria funciona da seguinte forma: o interessado deve 
acessar a plataforma da Certdata pelo site certdata.com. br/par-
ceiro/setcemg e adquirir o certificado normalmente. No momento 
do pagamento, é preciso aplicar um cupom de desconto de 10% 
nos produtos que deve ser solicitado previamente no Setcemg 
pelo telefone (31) 3490-0330 ou pelo e-mail secretaria@setcemg.
org.br.

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

INFLUENZA
O Setcemg e a Fetcemg apoiam a 
campanha educativa da Secretaria 
de Estado de Saúde de Minas Ge-
rais (SES-MG) para a vacinação con-
tra a gripe (Influenza). A campanha 
informa sobre a importância da va-
cina, as etapas e prazos para cada 
grupo prioritário e a concomitância 
com a vacinação contra a Covid-19 e 
suas restrições.

CILINDROS
O Setcemg entrou na campanha 
do SetraBH de incentivo para do-
ações de cilindros de oxigênio, 
insumo fundamental para tratar 
os pacientes internados pela co-
vid-19. Se tiver cilindros vazios 
parados na sua empresa ou ofi-
cina, doe e ajude a salvar vidas! 
(31) 98485-1998.

PRIVATIZA JÁ 

Empresários do setor de trans-
porte lançaram a campanha 
Privatiza Já! A iniciativa busca 
apoiar o governo federal a in-
tensificar as ações no âmbito do 
Programa Nacional de Desestati-
zação (PND). Quem quiser aderir 
à campanha e adesivar seus ca-
minhões, entre em contato com 
a Fetcemg: (31)3490-0330.
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EVOLUINDO COM VOCÊ

SCANIA R540 6X4
EVOLUÇÃO SOB MEDIDA
e condições especiais para
revolucionar o seu negócio

Scania 540
campeão 1000 punkte 
test e european 
truck challenge

(31) 3399-1000  | www.itaipumg.com.br  |          wlmscania 

Com o objetivo de valorizar as mulheres que trabalham 
no setor de transporte rodoviário de cargas e fomentar 
o crescimento profissional destas mulheres dentro do 
próprio setor, o Sindicato das Empresas de Transportes 
de Carga de São Paulo e Região (Setcesp) criou, em 2020, 
o Movimento Vez&Voz.
No início de abril, representantes do Setcemg e da 
Fetcemg reuniram-se com a presidente-executiva do 
Setcesp, Ana Jarrouge, e com a assessora de comunicação 
da entidade, Camila Florêncio, para conhecerem de perto 
o movimento e traçarem estratégias para a adesão das 
mulheres do setor de Minas Gerais.

“Esse foi o primeiro passo para o Setcemg e Fetcemg 
participarem ativamente desse movimento, tão signifi-
cante nos dias atuais, em que a luta pela equidade de 
gênero em cargos gerenciais e de liderança está cada 
vez mais em debate”, afirma a gerente de Comunicação 
do Setcemg e da Fetcemg, Helena Costa.
Camila e Ana fizeram um breve relato sobre o movimen-
to. O Vez&Voz, para dar força ao seu propósito, tem um 
site na internet (vezevoz.org.br) e também está no You-
tube e  nas mídias sociais, onde é possível acompanhar 
o movimento e participar.

O VEZ&VOZ EM MINAS GERAIS

A intenção é que a iniciativa se espalhe pelo país. Nes-
se sentido, durante a reunião, Ana convidou o Setcemg 
e a Fetcemg para participarem do movimento criando 
um núcleo mineiro do Vez&Voz. Juliana Martins, única 
mulher a integrar a diretoria da Fetcemg, ficou animada 
com a ideia e disseminará o movimento entre as direto-
rias das entidades e o núcleo da Comjovem BH e Região, 
composta por várias jovens mulheres.
A mulher trabalhadora do transporte ou executiva do se-
tor que quiser integrar o movimento, basta acessar o 
site do movimento e se cadastrar. 

VEZ&VOZ: CONHEÇA O MOVIMENTO
DE VALORIZAÇÃO DA MULHER NO TRC

Trabalhadoras e executivas do setor que desejarem integrar o 
movimento devem acessar vezevoz.org.br.
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EVOLUINDO COM VOCÊ

O Setcemg e a COMJOVEM BH e Região convidam você, 
trabalhador ou empresário do setor de transporte, a 
conhecer o programa Mesa Brasil Sesc, uma rede na-
cional de banco de alimentos que atua no combate ao 
desperdício de alimentos e redução da fome no país.
O trabalho do Mesa Brasil Sesc tem como base a par-
ceria. Os doadores são a força motriz do Programa e 
o início de uma cadeia de ações solidárias.
Dessa forma, a sociedade e as empresas exercitam a 
responsabilidade social e incentivam seus colabora-
dores para o engajamento no combate ao desperdício 
de alimentos e redução da fome no país.
As empresas transportadoras de todo o estado po-
dem fazer como o Setcemg e a COMJOVEM BH e se 
tornarem também apoiadoras do Mesa Brasil, por 
meio da prestação de serviços de transporte. “É uma 
oportunidade para as empresas de transporte partici-
parem de um projeto social muito importante, doando 
o que elas fazem de melhor: o serviço de transporte”, 
destaca o gerente do Setcemg, Renato Marques.
Empresas associadas ao Setcemg como Patrus Trans-
portes, Direcional Transportes, Eureka Transportes e 
Transportes Sete Lagos já são apoiadoras do progra-

ma do Sesc. Faça parte desse time! Entre em contato 
com o Mesa Brasil pelo telefone (31) 3888-3045 ou me-
sabrasil@sescmg.com.br.

FAÇA PARTE DO PROGRAMA MESA BRASIL 
SESC

Empresas transportadoras de todo o estado podem se tornar apoiadoras 
do Mesa Brasil, por meio da prestação de serviços de transporte.
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A fim de retomar plenamente a vida econômica do país, setor de transporte reforça campanhas que buscam 
chamar atenção da sociedade para a extrema necessidade da imunização em massa dos brasileiros.

Vacinar todos os brasileiros contra Covid-19 até se-
tembro de 2021. Esse é o propósito do movimento 
“Unidos pela Vacina”, que ganhou o apoio da Fet-
cemg e de todos os seus sindicatos filiados, entre 
eles, o Setcemg.
O movimento reúne os mais diversos integrantes 
da sociedade civil para buscar todas as formas 
necessárias para agilizar o processo de vacinação 
no Brasil. Diversas empresas de transportes asso-
ciadas ao Setcemg já fazem parte do movimento, 
como a Patrus Transportes, Expresso Nepomuceno, 
Transpedrosa e Total Logística.
“Sabemos do grande desafio proposto pelo movi-
mento e precisamos do engajamento do maior nú-
mero de pessoas e empresas. Precisamos apoiar o 
governo para que toda a população seja vacinada 
o quanto antes para que possamos voltar à nossa 
vida normal e retomar o pleno funcionamento da 
economia”, afirma o presidente da Fetcemg e da 
Transpedrosa, Sérgio Pedrosa.
“Decidimos adotar em Minas Gerais o modelo ‘Ado-
te uma cidade’. Para isso, reunimos um grupo que, 
além de empresários mineiros de todos os portes 
(pequenos, médios e grandes), reúne importantes 
instituições. Nosso intuito é aumentarmos nossa 
capilaridade no estado, um dos maiores do Brasil, 

e elevarmos a velocidade de vacinação, sempre se-
guindo o Programa Nacional de Imunizações (PNI)”, 
destaca a CEO da Total Logística e uma das princi-
pais lideranças no estado, Patrícia Tiensoli.

COMO SURGIU O MOVIMENTO

A mobilização surgiu por iniciativa do Grupo Mulhe-
res do Brasil, liderado pela empresária Luiza Hele-
na Trajano, para engajar a sociedade, em conjunto 
com empresários de todo o Brasil.
Apartidário, o movimento pretende contribuir em 
diversas frentes de trabalho que farão interfaces 
com o governo federal, com os estados, secretarias 
de saúde, municípios e meios de comunicação.

PARTICIPE

A Fetcemg convida você para fazer parte do 
“Unidos pela Vacina”, fazendo seu cadastro pelo 
site https://www.unidospelavacina.org.br/. Existem 
diversas formas de colaborar, seja apadrinhando 
um município necessitado, ajudando na logística e 
transporte dos insumos, entre outras. A participação 
de cada empresa é relevante neste momento.

FETCEMG E SETCEMG MOBILIZAM O 
SETOR NA CAMPANHA “UNIDOS PELA 
VACINA”
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CNT REFORÇA CAMPANHA #VACINA JÁ
Preocupados com o recrudes-
cimento da pandemia no país 
e o ritmo lento da imunização 
contra a covid-19, os empresá-
rios do setor de transporte se 
uniram em torno da campanha 
#VacinaJá – O Brasil tem pres-
sa! O movimento busca chamar 
atenção da sociedade para a 
extrema necessidade da imuni-
zação em massa dos brasileiros 
– a fim de retomar plenamente 
a vida econômica do país –, in-
centivar o uso de máscaras por 
parte da população e reforçar a 
disposição do setor de trans-
porte em contribuir para acele-
rar a logística da vacinação no 
país.
A iniciativa conta com o apoio 
da Confederação Nacional do 

Transporte (CNT), que, com uma 
intensa articulação junto ao go-
verno federal, já conseguiu in-
cluir os profissionais do trans-
porte, de todos os modais, no 
grupo prioritário da campanha 
nacional de vacinação contra 
a covid-19. Além disso, colocou 
à disposição toda a cadeia lo-
gística do setor para concreti-
zar as entregas dos imunizan-
tes. Em outra frente, o Sistema 
CNT disponibilizou as unidades 
do SEST SENAT em todo o país 
para a utilização como pontos 
de vacinação.
“Colocamos toda nossa estru-
tura, nossas unidades do Sest 
Senat, à disposição dos gover-
nos para colaborar com a vaci-
nação; e as empresas de avia-

ção estão prontas para fazer 
com rapidez o transporte das 
vacinas até os estados”, expli-
ca o presidente da CNT, Vander 
Costa.
Ele lembra a agilidade com que 
foi feita a vacinação da Influen-
za no ano passado. “Vacinamos 
500 mil pessoas por dia. A logís-
tica tem que ser o mais simples 
possível e temos a estrutura do 
SUS com sua capilaridade. Não 
é hora de olhar o passado, mas 
de garantir o futuro”, reforça.
Para ele, é preciso despolitizar 
o processo de compra das va-
cinas, cada órgão da federação 
exercer sua função e buscar 
transparência na sua distribui-
ção e aplicação. “Todos têm que 
ser vacinados”, finaliza.

A TRANSPORTADORA QUE QUISER ADESIVAR SEUS CAMINHÕES COM MA-
TERIAL DA CAMPANHA PODE BAIXAR O MATERIAL NO SITE CNT.ORG.BR OU 
SOLICITAR NA FETCEMG PELO TELEFONE (31) 3490-0330.
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Não é novidade que os últimos 365 
dias têm trazido dificuldades e es-
forços sem medidas. Nesse período, 
o Sindicato das Empresas de Trans-
portes de Cargas do Triângulo Minei-
ro (Settrim) tem convidado sua dire-
toria para explicar um pouco sobre 
suas visões e expectativas frente à 
pandemia e como ela tem mudado a 
rotina em suas empresas.
Para o diretor Otávio Valente, um 
dos primeiros agravantes que a 
pandemia trouxe foi o desemprego, 
que, alinhado à falta do auxílio emer-
gencial, se tornou uma avalanche de 
problemas enfrentados até hoje. “A 
situação se agravou porque o con-
sumo caiu velozmente. E o custo 
disso caiu sobre o transporte: se 
não tem comprador, você vai vender 
para quem?”, lamenta. 
Para o empresário, o cenário para 
quem depende de combustível para 
trabalhar não tem se mostrado favo-
rável. “Não dá pra você fazer um pla-
nejamento a médio prazo, porque os 

aumentos são constantes. Muitos 
amargam prejuízos para não perder 
o cliente e na esperança de que as 
coisas vão melhorar logo”, revela. 
Também cresce a incerteza sobre 
“quem vai continuar rodando”, em 
um ano em que a demanda por 
transporte para o escoamento das 
safras do interior do país promete 
crescimento. “A promessa de uma 
safra recorde faz nascer no setor de 
transporte de cargas a esperança 
de uma recuperação econômica”, co-
menta Túlio Cedro, também diretor 
do sindicato. 
Frente a esse ciclo de incertezas, o 
presidente do Settrim, Cleiton César 
da Silva, fala sobre contratempos 
que se agravaram depois de um 
ano. “Fomos obrigados a aprender 
a contornar dificuldades até então 
desconhecidas. No entanto, o se-
tor, mais uma vez, se fez presente e 
mostrou-se competente, evitando o 
desabastecimento. Os outros desa-
fios foram relacionados à política e 

à economia, mas demos a volta por 
cima e, com a ajuda de nossos as-
sociados e outras instituições com 
as quais podemos contar, vamos 
conseguir nos realinhar e superar as 
dificuldades”, finaliza.

A Associação Nacional do Transpor-
te de Cargas e Logística – NTC&Lo-
gística divulgou os agraciados da 
Medalha de Mérito do Transporte 
NTC 2021, que homenageia pessoas 
físicas e jurídicas que se destacam 
pela atuação no setor de transporte 
rodoviário de cargas. Entre os ho-
menageados está o nome de Sandro 
Gonzalez, presidente do Conselho 
Administrativo da TRANSPES, asso-
ciada do Setcemg.
Os agraciados são indicados pelo 
Conselho da NTC, formado por ex-
-presidentes da entidade, presi-
dentes das Federações, membros 
efetivos e membros suplentes, e 
aprovados pela diretoria.
Seguindo a tradição, a cerimônia de 
entrega da condecoração será reali-
zada após o Seminário Brasileiro do 
TRC, no dia 10 de maio, às 19h. Acom-
panhando o momento atual, o even-
to será transmitido on-line. “Agrade-

ço, em nome da nossa diretoria e 
associados, aos agraciados de 2021 
por toda a sua generosidade, consi-
deração e respeito à NTC e à classe 
transportadora”, afirmou o presiden-
te da NTC, Francisco Pelucio.
Confira os agraciados desta edição:

• DAGNOR SCHNEIDER - Vice-Presi-
dente da FETRANCESC e Diretor da 
CONLOG S/A;
• HUGO LEAL - Deputado Federal;
• JAIR BOLSONARO - Presidente da 
República;
• JOSÉ SCHÜTZ SCHWANCK (IN MEMO-
RIAN) - Fundador/Diretor da ABTI;
• OSWALDO DIAS DE CASTRO JR. - 
Diretor da Golden Cargo Transportes;
• OSWALDO VIEIRA CAIXETA JR. - Só-
cio-Diretor da Transac Transportes, 
Diretor do SINDICAMP, Vice-Presiden-
te da ABTLP e Conselheiro da NTC&-
Logística;
• ROGÉRIO MARINHO - Ministro do 
Desenvolvimento Regional;
• SANDRO GONZALEZ - Presidente 
do Conselho Administrativo da 
TRANSPES;
TRADE VALE CORRETORA DE SEGU-
ROS - Fernando Henrique Takezawa.

SETTRIM: EMPRESÁRIOS DO TRIÂNGULO 
COMENTAM ATUAL CENÁRIO

NTC&LOGÍSTICA DIVULGA HOMENAGEADOS 
DA MEDALHA DE MÉRITO DO TRANSPORTE 
NTC – 2021

Para o presidente Cleiton César da Silva, o 
setor tem conseguido superar obstáculos 
para evitar o desabastecimento 

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
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O presidente do Sindicato das Empresas de Transpor-
te de Cargas do Sul de Minas (SETSUL), Néliton Antônio 
Bastos, é uma referência para assuntos do transporte 
na região. Recentemente, ele participou do Jornal da 
TV Plan de Poços de Caldas, no quadro “Em Debate”, 
para tratar da alta no preço dos combustíveis, em es-
pecial, o óleo diesel, que sofreu grandes variações.
Néliton debateu com o professor de Administração 
Vinícius Generoso Monteiro. Os dois falaram sobre 
os motivos que levaram às sucessivas alterações no 
valor do combustível e os impactos no Transporte Ro-
doviário de Cargas.
Para o presidente do SETSUL, a alta pressiona o custo 
do frete, o que pode refletir no preço dos alimentos e 
até mesmo no comércio, chegando na conta do con-
sumidor.

Assim como em todo o estado de Minas Gerais, a ci-
dade de Juiz de Fora aderiu, no começo de março, à 
Onda Roxa, cujos decretos impõem maior restrição de 
circulação de pessoas, visando à diminuição do con-
tágio da Covid-19. Dessa maneira, diversos serviços 

não essenciais passaram a funcionar de modo remo-
to, e é assim que o Sindicato das Empresas de Trans-
porte de Cargas de Juiz de Fora (SETCJF) tem realizado 
o atendimento de todas as cidades da Zona da Mata 
desde então.
Como, desde 2020, o SETCJF já havia diminuído seu 
atendimento presencial, pensando no bem-estar dos 
colaboradores e do público externo, a adaptação ao 
momento mais restritivo imposto pelo município ocor-
reu de forma natural.
Segundo Osvaldo Filho, gerente do Sindicato, o aten-
dimento on-line está sendo feito via e-mail, telefone 
e por mensagens de aplicativos de conversas para 
associados. “Por medidas de segurança, não temos 
visitado as empresas. Quando há necessidade, nos 
reunimos com os empresários e associados por vídeo 
chamada. Conseguimos manter o contato de forma 
segura e constante, como era feito antes”, conta.
Já as aferições do programa Despoluir continuam, ain-
da que de forma ainda mais restrita e cuidadosa. O téc-
nico do SETCJF segue atendendo todas as cidades da 
Zona da Mata, sempre respeitando o distanciamento 
mínimo exigido pela OMS, o uso de máscaras e EPIs e 
mantendo a higiene das mãos e superfícies. “Continu-
amos batendo as metas, o que é ótimo. Conseguimos 
manter um balanceamento entre os cuidados com a 
saúde de todos e o cuidado com o meio-ambiente, que 
também é importante”, afirma Osvaldo.
Outros serviços do SETCJF, como atendimentos vol-
tados à ANTT, por exemplo, também seguem sendo 
feitos de forma remota. Você pode entrar em contato 
com o SETCJF por meio do telefone (32) 3215-7367 ou 
pelos e-mails atendimento@setcjf.org.br, gerencia@
setcjf.org.br ou rntrc@setcjf.org.br. 

SETSUL: ALTA DO
PREÇO DOS
COMBUSTÍVEIS

SETCJF: O TRANSPORTE DURANTE
A ONDA ROXA

Desde o início da pandemia, o SETCJF intensificou seu atendimento 
remoto às associadas.

Néliton Bastos (à esquerda), debateu sobre o impacto da alta dos preços 
dos combustíveis no setor.



16

SEST SENAT

Em meio à pandemia, transportadores mobilizaram-se para 
celebrar o Dia Mundial da Saúde com ações voltadas para a 
contenção da covid-19 e para os cuidados com a saúde do 
corpo e da mente.
O Setcemg e a Fetcemg estiveram juntos com o Sest Senat 
na campanha da Semana da Saúde, realizada de 5 a 9 de 
abril. Em Minas Gerais, a campanha aconteceu em 67 pontos 
estratégicos, incluindo os principais entroncamentos de ro-
dovias, postos de combustíveis e empresas de transporte.
Várias associadas do Setcemg receberam as equipes do 
Sest Senat que alertaram sobre a necessidade do uso de 

máscaras, do distanciamento social e da higienização das 
mãos como cuidados necessários para conter a propagação 
do vírus. As equipes, respeitando rigorosamente os protoco-
los determinados pelos órgãos de saúde, realizaram testes 
de glicose, medição de pressão dentre outros atendimentos.
A Transpedrosa entregou aos motoristas um kit de higiene. 
Já a Vic Transportes levou suas ações para além do trans-
porte e expandiu a sua atuação durante a mobilização. Por 
trabalhar. Por trabalhar com o transporte de leite in natura, 
a empresa estendeu suas ações com produtores, levando 
informação e conscientização para evitar a propagação do 
coronavírus em toda a cadeia produtiva.

COMBATE À COVID-19 NA SEMANA MUNDIAL
DA SAÚDE

Transpedrosa e Vic Logística receberam as equipes do Sest Senat para ação de saúde. 
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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.

A Interodonto faz parte do Grupo NotreDame Intermédica e é 
referência no cuidado com a saúde bucal e oferece plano odonto 
saúde que dão cobertura de procedimentos odontológicos nas mais 
diversas especialidades.

Conheça todos os benefícios disponíveis:

O nosso plano é
cuidar do seu sorriso

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.

Após muita expectativa, o Superior Tri-
bunal Federal (STF) finalmente irá con-
cluir o julgamento do RE 574.706, que 
pode representar um ganho de R$ 250 
bilhões para os contribuintes.
No mérito do processo, o entendimento 
da Suprema Corte é de que não se pode 
incluir o ICMS na base de cálculo para 
a apuração de PIS e da COFINS, pois 
o imposto não acresce o somatório 
do faturamento, base de cálculo para 
as contribuições. Significa dizer que o 
tributo é ônus fiscal ao qual o contri-
buinte está sujeito e, portanto, não re-
presenta ingresso de receita em suas 
operações.
Neste prisma, a empresa que desejar 
excluir o ICMS da base de cálculo do PIS 
COFINS continua necessitando ingres-
sar em juízo para que possa usufruir 
deste entendimento.
Do ponto de vista operacional, a em-
presa que conseguir liminar para a re-
tirada do ICMS, deverá ter atenção para 
as alternativas existentes e a devida 
apuração. Inicialmente, o contribuinte 

poderá optar pela retirada imediata do 
ICMS após a decisão, porém, deverá ter 
o cuidado em saber que a tutela con-
cedida poderá, ainda que em possibili-
dade remota, ser revertida em decisão 
desfavorável ao final do processo, o que 
acarretará a cobrança do tributo mone-
tariamente corrigido. Em postura mais 
conservadora, é recomendável que não 
se retire imediatamente o imposto da 
base de cálculo e que ao fim do pro-
cesso seja solicitada a restituição ou 
compensação dos valores devidos.
O ganho é evidente, vez que o impacto 
do imposto na base de cálculo do débi-
to é muito superior ao impacto no cré-
dito, entretanto, ao fazer o cálculo, não 
se pode esquecer dos reflexos existen-
tes nas entradas e nas saídas.
Em 2017 foram interpostos embargos 
de declaração e, desde então, o julga-
mento destes embargos foi marcado e 
adiado por diversas vezes. A expecta-
tiva é que em 29 de abril de 2021 seja 
finalizado o julgamento do RE 574.706.
Diante deste novo cenário, aconselha-

-se ao contribuinte que pretende reti-
rar o ICMS da base de cálculo do PIS 
COFINS que ingresse com urgência em 
juízo, visando garantir o direito de se 
beneficiar da decisão, bem como o cré-
dito apurado nos últimos cinco anos.

HUDSON GOMES
Assessor jurídico do Setcemg

e da Fetcemg

STF MARCA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO 
DE ICMS EM PIS COFINS
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O salário-maternidade é devido às seguradas emprega-
das, trabalhadoras avulsas, domésticas, contribuintes 
individuais, facultativas e seguradas especiais, urba-
nas ou rurais, por ocasião do parto, (inclusive natimor-
to), adoção ou guarda judicial para fins de adoção, por 
cento e vinte dias.
A licença maternidade não se confunde com o direito 
à estabilidade no emprego, que ocorre desde a confir-
mação da gravidez, até cinco meses após o parto. Ela 
pode ser prorrogada por mais duas semanas, (anterior 
e/ou posterior ao parto), por meio de atestado e perícia 
do INSS, visando o tratamento da trabalhadora e/ou da 
criança.
O aleitamento materno não pode ser entendido como 
“doença” para a prorrogação da licença maternidade: a 
CLT estabelece a necessidade de retorno da trabalha-
dora ao labor com direito a dois intervalos especiais 
de 30 minutos durante a jornada de trabalho (art. 396, 
da CLT).
Em abril de 2020, em sessão virtual do Plenário do Su-
premo Tribunal Federal – STF, os ministros, por maioria 
de votos, conheceram da Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade 6327 como Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental e, no mérito, ratificaram liminar 
deferida pelo Ministro Edson Fachin “a fim de conferir 
interpretação conforme a Constituição ao artigo 392, 
§1º, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.º 8.213/91 
e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento 
(Decreto n.º 3.048/99), e assim assentar a necessidade 
de prorrogar o benefício, bem como considerar como 
termo inicial da licença-maternidade e do respectivo 
salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nasci-
do e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quan-
do o período de internação exceder as duas semanas 
previstas no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do 
Decreto n.º 3.048/99”.
Nessa linha, a ministra Rosa Weber deferiu medida 
cautelar na Reclamação (RCL) 45505, fixando como 
marco inicial para a licença-maternidade de 120 dias, a 
alta hospitalar de uma recém-nascida, internada desde 
o nascimento prematuro, até julho de 2020.
À vista destas decisões, não basta à empresa observar 
apenas a data de nascimento da criança para compu-
tar o marco inicial da concessão da licença maternida-
de. É preciso verificar quando a trabalhadora e a crian-
ça ganharão alta hospitalar, e se isso ocorrerá dentro 
de duas semanas.
Ocorrendo a alta da criança e da trabalhadora dentro 
das duas semanas, a licença será contada da data do 
nascimento, exceto se o médico conceder atestado de 
prorrogação da licença. Não ocorrendo a alta da crian-
ça e da trabalhadora neste prazo, algumas medidas 
deverão ser tomadas pela empresa:
• Na hipótese de alta da criança e manutenção da inter-
nação da trabalhadora, a empresa não poderá conceder 
licença maternidade, e deverá pagar 15 (quinze) dias de 
auxílio doença e encaminhá-la ao INSS para requerer 
o benefício previdenciário (auxílio doença comum). Ao 

término do afastamento previdenciário e/ou alta hos-
pitalar da trabalhadora iniciará a licença maternidade. 
A empresa deve obter atestado médico e informações 
atualizadas sobre o estado de saúde da obreira 
• Mantida a internação da criança com alta médica 
da trabalhadora, a empresa deverá verificar se ocor-
reu emissão de atestado médico específico de licença 
maternidade ou licença médica. O atestado de simples 
acompanhamento não vale para abono de ausências 
ao trabalho. Se o período do atestado se encerrar sem 
que a trabalhadora tenha incapacidade laborativa, ela 
deve, em princípio, retornar ao trabalho. A licença so-
mente se iniciará quando da alta hospitalar da criança.
• No caso de falecimento da criança, cessará a licença 
maternidade.
• O período de gozo e pagamento da licença materni-
dade permanece de 120 dias, sem qualquer alteração.
Fica por fim uma dúvida: cabe à Previdência Social es-
tabelecer normas e remuneração da trabalhadora du-
rante o período de internação do recém-nascido, que 
em certas ocasiões precisa ser acompanhado, por tem-
po superior a duas semanas? No período de internação 
da mãe haverá o pagamento do auxílio doença comum 
e afastamento normal pelo órgão previdenciário, porém 
se o afastamento é em razão da criança, não existe 
ainda, qualquer regulamentação.

LETÍCIA LACERDA
Assessora jurídica do

Setcemg e da Fetcemg

MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DA 
LINCENÇA-MATERNIDADE
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A reforma trabalhista (Lei 13.467/2017) inibiu aventuras 
sem afetar o direito de ação amparado pela Consti-
tuição Federal. A parte sucumbente, ainda que bene-
ficiária da assistência judiciária gratuita, se viu na 
obrigação de suportar as despesas do processo como 
perícia, custas e honorários sucumbenciais. Essa obri-
gação, condicionada a quem perde, reduziu o número 
de ações e melhorou a segurança jurídica.
É fato que desde a reforma trabalhista ocorreu uma 
revolução perante a Justiça do Trabalho. A drástica re-
dução no volume de ações foi percebida com a reorien-
tação das partes ao buscar seus direitos de maneira 
consciente, formulando pedidos coerentes por receio 
do risco de condenação por pedidos indevidos. Os ex-
cessos foram contidos.
Segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
de janeiro a outubro de 2017, as varas do trabalho de 
todo o país tinham 2,2 milhões de ações em andamen-
to. No mesmo período em 2019, o total de processos 
trabalhistas recuou para 1,5 milhão, uma queda de qua-
se 32%.
Em outras palavras, foi reduzida a litigância abusiva. 
A Justiça do Trabalho reduziu o tempo da prestação 

jurisdicional. O Estado reduziu despesas com perícias 
e custas judiciais.
Portanto, houve um desestímulo de pedidos sem pro-
cedência ou coerência com o vínculo de emprego. Re-
duziu-se o custo e o tempo da prestação jurisdicional 
com a razoável duração do processo, desafogando o 
Judiciário Trabalhista.
Apesar disso, o Projeto de Lei 409/2021 tramita no Con-
gresso propondo a eliminação dos honorários de su-
cumbência no processo trabalhista. A proposta altera 
a CLT para retomar versão anterior, acabando com a 
obrigação do pagamento de honorários de sucumbên-
cia de até 15%. Um equívoco, um retrocesso aos avan-
ços obtidos com a reforma trabalhista, que dá guarida 
à volta de ações infundadas, ao aventureirismo incon-
sequente com poder de destruir empresas e empregos, 
gerando custos para o Estado e declínio da segurança 
jurídica.
Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, na ADI 5.766, 
em que se discute a inconstitucionalidade da sucum-
bência prevista no art. 791-A, § 4º da CLT, não há des-
proporcionalidade nas regras questionadas, uma vez 

que a limitação tem como objetivo restringir a judicia-
lização excessiva das relações de trabalho, pois essa 
sobreutilização do Judiciário leva, por sua vez, à piora 
dos serviços prestados pela Justiça e prejudica os pró-
prios empregados, dado que a morosidade incentiva os 
maus empregadores a faltarem com suas obrigações, 
buscando acordos favoráveis no futuro.

O Projeto de Lei 409/2021 não pode prosperar. Trata-se 
de iniciativa saudosista e populista que não leva em 
consideração a evolução das relações de trabalho, o 
custo da máquina pública ou a segurança jurídica. O 
instituto da sucumbência não impede o acesso à Jus-
tiça e é medida de bom senso que deve ser mantida.

PAULO TEODORO DO NASCIMENTO
Assessor jurídico do Setcemg e da Fetcemg

Consultor da CNT

DIREITO DE REIVINDICAR

O instituto da sucumbência 
não impede o acesso à 

Justiça e é medida de bom 
senso que deve ser mantida.

Um equívoco, um retrocesso aos 
avanços obtidos com a reforma 

trabalhista, que dá guarida à volta de 
ações infundadas, ao aventureirismo 
inconsequente com poder de destruir 

empresas e empregos.

CONHEÇA A ASSESSORIA JURÍDICA DO SETCEMG

O Setcemg oferece assessoria e serviços jurídicos em tempo integral nas áreas Trabalhista, Tributária e Cível, 
com o foco em ações preventivas e educativas. Entre em contato e saiba mais: (31) 3490-0330
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JURÍDICO – CÍVEL

Toda empresa que possui veículos está sujeita a ser 
multada por infração de trânsito que os motoristas de 
seus automóveis venham a cometer. Assim, é de gran-
de importância fazer controle das autuações, já que 
elas causam impacto direto no caixa da empresa, sen-
do, pois, questão de gestão financeira.
Quando do recebimento de notificação de autuação 
de infração por veículo da empresa, a identificação do 
condutor infrator deve ser feita, já que a falta de iden-
tificação do real condutor acarretará em nova multa 
para a empresa (pela não identificação), além da multa 
expedida em razão da infração cometida.
Além de realizar a identificação do infrator (real condu-
tor), pode ser apresentada, ainda, defesa prévia. Acaso 
esta não seja feita ou, se apresentada, for rejeitada, a 
multa é, então, aplicada.
A multa por não identificação do condutor é imposta 
com a multa originária (da infração cometida), sem, 
no entanto, ser necessária lavratura de novo auto de 
infração e nem nova notificação de autuação (motivo 
pelo qual só é possível apresentar defesa prévia contra 
a multa originária).
Importante ressaltar que, imposta a multa pela não 
identificação, o valor dela será o mesmo daquela apli-
cada pelo cometimento da infração, o qual será, ainda, 
multiplicado pelo número de infrações iguais cometi-
das no período de 12 meses, o que vai aumentar, em 
muito, os gastos da empresa.
Isso ocorre porque fica inviabilizada a possibilidade 
de se aplicar sanções ao direito de dirigir (pontuação 
na CNH) àquele que cometeu a infração, já que não foi 
identificado, e, como consequência, aumenta-se a pe-
nalidade financeira para a empresa, com a imposição 
de multa em razão da não identificação.
A identificação do condutor infrator deve ser feita por 
meio de formulário próprio encaminhado com a notifi-
cação de autuação ou, se essa não for recebida pela 
empresa, disponibilizado no site do órgão autuante. O 
formulário deve ser preenchido e assinado tanto pelo 
representante legal da empresa proprietária do veí-
culo, quanto pelo condutor que cometeu a infração, e 
deve ser protocolada no órgão de trânsito competente.
Na hipótese de o infrator se recusar a assinar o formu-
lário, a identificação do condutor será realizada infor-
mando-se sobre a recusa e apresentando-se todos os 
documentos que comprovem que o motorista dirigia o 
veículo quando do cometimento da infração, e a cópia 
do contrato de trabalho ou termo em que conste previ-
são de responsabilização do condutor por infração que 
seja por ele cometida.
Frise-se, portanto, a importância de a empresa incluir, 
em instrumento a ser firmado na contratação de mo-
toristas, cláusula de responsabilidade por infração de 
trânsito que venha a ser cometida pelo contratado. 
Não havendo tal cláusula, que seja feito, então, termo 
de responsabilidade aditivo ao contrato de trabalho a 
ser assinado pelos motoristas, em que estes assumam 
responsabilidade por infrações que eventualmente co-
metam, autorizando sua indicação como condutor in-
frator.

Nos termos do § 10, do art. 257, do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), a empresa, ainda, pode indicar, ao ór-
gão executivo de trânsito, o principal condutor de um 
veículo da frota, que, após aceitar a indicação, terá o 
nome inscrito em campo próprio do cadastro do veícu-
lo no Renavam. Assim, caso seja cometida infração, a 
identificação do condutor já restará cumprida.
Cumpre ressaltar que a ausência de identificação do 
condutor infrator retira o direito de se descontar, do 
salário dele, as multas aplicadas pelas infrações co-
metidas, por ele, na condução do veículo da empresa.
A identificação do condutor infrator é obrigação legal. 
A empresa que não a fizer, além de descumprir as nor-
mas do CTB e contribuir para o aumento da inseguran-
ça no trânsito, sofrerá penalização financeira.
Vale lembrar que a indicação do condutor infrator preza 
não só pela gestão financeira da empresa, mas protege 
a todos nós dos riscos advindos de uma condução im-
prudente ou negligente.

PAULA PRADO VEIGA DE PINHO
Assessora jurídica do

Setcemg e da Fetcemg

A IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO 
DO CONDUTOR INFRATOR
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O programa Despoluir tem uma 
nova coordenadora no estado. 
Amália Luisa Pedrosa, graduada em 
engenharia química, é doutora em 
engenharia ambiental e pós-gradu-
ada em gestão de negócios. Ela as-
sume a coordenação do programa, 
criado pela Confederação Nacional 
do Transporte (CNT) e pelo Sest Se-
nat em 2007 como uma forma de 
mitigar o impacto causado pelo se-
tor ao meio ambiente. O Despoluir 
é gerido pela Fetcemg no estado.
Amália possui vasta experiência 
em projetos ambientais com foco 
no uso sustentável dos recur-
sos naturais e financeiros. “Estou 
muito motivada em fazer parte da 
equipe Despoluir, um projeto que 
visa colaborar com a conscientiza-
ção e a qualidade de vida nas ativi-
dade de transporte”, afirma.
Ela substituirá Ana Isabella da 
Mata, que coordenava o progra-
ma desde agosto de 2017 e que se 
destacou por fortalecer ainda mais 

o programa entre as empresas de 
transporte do estado e também 
por fechar parcerias com grandes 
empresas de outros setores.

O DESPOLUIR

Uma das ações do programa é o 
controle das emissões de poluen-
tes trazendo como consequência 
a melhoria da qualidade do ar e 
o uso racional dos combustíveis. 
Nesse trabalho, a Fetcemg con-
ta com cinco unidades móveis de 
avaliação veicular equipada com 
um opacímetros e os instrumen-
tos necessários para analisar os 
pontos críticos que influenciam na 
emissão de poluentes e no uso ra-
cional de combustível dos veículos 
movidos a diesel e com técnicos 
capacitados para realizar as afe-
rições, analisar os resultados e 
sugerir medidas de melhor desem-
penho para as empresas.

Para participar, entre em contato 
com Amália pelo e-mail despoluir@
fetcemg.org.br ou pelo telefone (31) 
3490-0330.

DESPOLUIR

LANÇAMENTO

MANUAL 15 Edição15 Edição15 Edição

 Manual de Produtos e Resíduos Perigosos

ambipar.com
vendas@ambipar.com

Saiba mais:

DESPOLUIR TEM NOVA COORDENADORA
NO ESTADO

Doutora em Engenharia Ambiental, Amália 
Pedrosa é a nova coordenadora do Programa 
da CNT em Minas Gerais
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SUSTENTABILIDADE EM FOCO

Em março, o Setcemg colocou em de-
bate a legislação e as obrigações am-
bientais com a realização da 8ª edição 
do Ciclo de Palestras Ambientais, que 
teve como foco o Cadastro Técnico Fe-
deral aplicável ao transporte de pro-
dutos perigosos e outros temas am-
bientais. O evento, que foi totalmente 
on-line, contou com o apoio do IBAMA 
e reuniu mais de 50 participantes.
“A cada ano, novas dúvidas surgem e 
outras atualizações da regulamenta-
ção acontecem. O atendimento à legis-
lação mora nos pormenores e, por isso 
é muito importante essa atualização”, 
afirmou o assessor juridicoambien-
tal do Setcemg, Walter Cerqueira, na 
abertura do evento. “O IBAMA sempre 
nos traz muito conhecimento, agre-
ga valor e promove o relacionamento 
entre o órgão e as entidades. É muito 
importante estarmos em permanente 
contato para sempre levarmos infor-
mações do IBAMA para os transporta-
dores”, completou.
Entre os temas abordados estavam o 

Cadastro Técnico Federal aplicável ao 
transporte de produtos perigosos (CTF 
AIDA), o Relatório Anual de Atividades 
(RAPP) e a taxa de controle de fiscali-
zação (TCFA e TFAMG).
“Esse evento se enquadra dentre as 
obrigações mais nobres que o IBAMA 
tem que é de estar junto da socie-
dade demandante daqueles serviços 

que uma entidade pública oferece. E 
aqui nós temos um público muito im-
portante que é o setor de transporte”, 
afirmou o superintendente do IBAMA, 
Ênio Fonseca. 
Você pode conferir as atualizações de-
batidas no Ciclo de Palestras Ambien-
tais a qualquer momento no canal do 
Setcemg no Youtube.

LEGISLAÇÃO E OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS 
EM DEBATE

Com foco no Cadastro Técnico Federal, o Ciclo de Palestas Ambientais reuniu mais de 50 
participantes. Evento tem apoio do IBAMA e está disponível no canal do Setcemg no Youtube.
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SUSTENTABILIDADE EM FOCO

O ano de 2021 começa impondo um retrato ainda duro 
para a sociedade. Entre velhos e novos paradigmas, o 
mundo ainda assolado pela pandemia do coronavírus, 
mas, ainda sim, com certa resiliência (ou antifragilida-
de), o setor produtivo brasileiro reinventou-se e agora, 
mais do nunca, a agenda ambiental imposta pela “onda 
verde” e uma ressignificação de como lidamos com a 
natureza (e seus nem tão previsíveis eventos) tomam 
uma especial dimensão: o expoente da mudança é o 
ESG (Environmental, Social and Governance – ou, em 
português, ASG, referindo-se à Ambiental, Social e Go-
vernança).
O tema ESG vem ganhando cada vez mais espaço, seja 
na política externa (eleição de Joe Biden nos EUA e a 
“onda verde” na Europa) ou na política interna. Parece 
cada vez mais consenso entre os especialistas que, 
com uma economia em reconstrução, o conceito build 
back better (reconstruir melhor, em tradução livre) tem 
na sustentabilidade um alicerce nunca antes visto, 
sendo o ESG o seu pilar central.
Mas o que vem a ser o ESG e como ele se torna impor-
tante para o TRC?
O ESG nada mais é que uma forma de análise sobre 
o comportamento e comprometimento das empresas 
relacionados às práticas ambientais, sociais e de go-
vernança.

De acordo com um relatório da XP Investimentos, di-
versos são os dados que mostram a evolução signifi-
cativa do número de investidores que consideram as 
questões ambientais, sociais e de governança em suas 
decisões de investimento - à medida que mais inves-
tidores incorporam a ESG em suas estratégias de in-
vestimento, mais pressão será colocada em empresas 
cujos processos parecem não contribuir positivamente 
para tais objetivos.
Como as atividades de transporte estão diretamente 
envolvidas com o consumo de recursos naturais e fon-
tes potencialmente poluidoras, é natural que os stake-
holders, poder público e investidores questionem se 
as empresas de transporte evoluirão para se tornarem 
muito mais engajadas ambientalmente e socialmente.
Dados da Confederação Nacional do Transporte (CNT) 
apontam que 61,1% de toda a carga transportada no 
Brasil usa o sistema modal rodoviário, tendo as empre-
sas de transporte do Brasil um peso enorme na gestão 
de supply chain do setor produtivo.

No mesmo relatório da XP, uma pesquisa da Nielsen, 
feita em 2017 com consumidores em todo o mundo, 
mostrou que: 1) 81% dos consumidores acreditam for-
temente que as empresas devem ajudar a melhorar o 
meio ambiente; e 2) mais de 60% dos consumidores 
estão muito ou extremamente preocupados com a po-
luição do ar, da água, uso de embalagens, resíduos de 
alimentos, etc.
Por derradeiro, a agenda do ESG ganhará cada vez 
mais espaço para os transportadores rodoviários de 
cargas. Com a Cúpula do Clima, encontro que os EUA 
planejam promover nas próximas semanas, e a COP-26 
(Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Cli-
máticas), marcada para novembro, o Brasil certamente 
será cobrado a dar uma resposta às críticas cada vez 
maiores em relação à condução ambiental, o que re-
dundará em legislações e regulações sobre o tema e, 
consequentemente, afetará diretamente a atividade de 
transporte e logística.

JULIANA SOARES
Assessora  juridicoambiental

do Setcemg e da Fetcemg

A IMPORTÂNCIA DO ESG NA AGENDA 
AMBIENTAL DO TRANSPORTE

O Brasil certamente será cobrado a 
dar uma resposta às críticas cada 

vez maiores em relação à condução 
ambiental, o que redundará em 

legislações e regulações sobre o tema e, 
consequentemente, afetará diretamente 

a atividade de transporte e logística.
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SERVIÇOS

Visando trazer mais comodidade e 
vantagens para suas associadas, 
o Setcemg firmou convênio com o 
Sindicato Nacional das Empresas 
de Transporte e Movimentação 
de Cargas Pesadas e Excepcio-
nais (Sindipesa) para a emissão de 
Autorização Especial de Trânsito 
(AET).
A AET é um documento de porte 
obrigatório para veículos ou com-
binação de veículos que não se 
enquadrem nos limites de peso e 
dimensões regulamentares. É nor-
malmente concedida por órgãos 
como DNIT e DERs de todos os es-
tados brasileiros.
A emissão da AET é feita nos se-
guintes órgãos: Departamento Na-
cional de Infraestrutura de Trans-
portes (DNIT) e Departamentos de 
Estradas de Rodagem dos Estados 
de Minas Gerais, São Paulo, Para-
ná, Santa Catarina, Goiás, Espírito 
Santo, Bahia, Pernambuco e Distri-
to Federal.
Consulte o Setcemg, pois os valo-

res dependem de entendimento da 
demanda e negociamos as melho-
res condições.
É importante destacar que nestes 
valores não estão incluídas as ta-
xas determinadas por cada órgão. 
Os boletos de todas e quaisquer 
taxas cobradas pelos órgãos serão 
providenciados pelo Setcemg. O 

serviço não inclui programação de 
tráfego junto à Polícia Rodoviária 
Federal, Polícias Rodoviárias Milita-
res, Concessionárias ou qualquer 
outro tipo de programação opera-
cional necessária. 
Outras informações pelos telefo-
nes: (31) 3490-0330 e (31) 99177-1507.

EMITA SUA AET NO SETCEMG


