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Expediente

ACONTECE

SETOR 
RECONHECIDO
Em maio, foram assinados dois de-
cretos e duas medidas provisórias 
que beneficiam o setor de transpor-
te rodoviário de cargas. O pacote 
de medidas foi batizado de ‘Gigan-
tes do Asfalto’. Dentre as medidas 
anunciadas estão a renegociação 

de dívidas dos caminhoneiros, que 
será feita pela Caixa Econômica Fe-
deral, a antecipação de recebíveis, 
o aumento do limite de pesagens e 
a criação de um documento eletrô-
nico que vai unificar várias taxas.
O trabalho das entidades do setor 
com o governo federal foi funda-
mental no convencimento da im-
portância e necessidade das me-
didas.

VACINAS, REFORMAS E TRABALHO 
PARA RETOMAR O CRESCIMENTO
Ainda vemos nosso país em uma 
difícil situação, em termos insti-
tucionais, no entanto, a economia 
está surpreendendo as expecta-
tivas do começo do ano, com um 
comportamento melhor do que o 
esperado. Parte desse resultado é o 
avanço da vacinação, uma vez que 
ela contribui para o menor grau de 
restrição de mobilidade e avanço de 
setores como a indústria, comércio 
e serviços.
Dessa forma, a classe empresarial 
tem conseguido manter as expec-
tativas de crescimento vivas e sem 
desanimar, mantendo empregos 
e produção, ainda que sejam ne-
cessários investimentos públicos 
e privados em infraestrutura, além 
das reformas administrativa e tri-
butária. Nosso setor precisa seguir 
trabalhando, pois dele dependem 
vidas de pessoas - que precisam do 
abastecimento, de empresas e de 
seus inúmeros trabalhadores.
Enquanto isso, nossas entidades 
representativas estão trabalhando, 
promovendo a tecnologia e inova-
ção, a capacitação, oferecendo ser-
viços, além de desempenhar todo 
o trabalho institucional junto ao 
poder público para contribuir para 
essa melhora necessária no am-
biente de negócios.

Portanto, te convido a ler mais uma 
edição do informativo Minas Trans-
portes. O destaque dessa edição é 
o fechamento das Convenções Co-
letivas de Trabalho, satisfatório tan-
to para a categoria patronal quanto 
a laboral. Conseguimos caminhar 
juntos na direção do consenso e da 
harmonia.
Além disso, você acompanha as úl-
timas ações e campanhas da Fede-
ração e do Setcemg; as novidades 
das ações solidárias das empresas 
e também as que apoiamos, como o 
projeto Mesa Brasil e a campanha 
Unidos Pela Vacina; o lançamento 
do Melhor AR – Prêmio Fetcemg de 
Qualidade do Ar, que pretende ser 
tão exitoso como a edição passada; 
fica sabendo como inscrever seus 
motoristas para o prêmio Motorista 
Padrão, do Detran-MG; e muito mais.
Aproveito para deixar um convite 
especial para que você acompanhe 
a próxima edição do Conet&Inter-
sindical, que será on-line, trans-
mitida de Belo Horizonte. Trata-se 
do principal seminário nacional do 
transporte de carga e logística, 
onde você vai se atualizar sobre 
tudo o que está acontecendo no 
nosso setor e obter informações 
para tomar as melhores decisões 
para a sua empresa.

Agradeço mais uma vez a sua par-
ceria neste nosso trabalho de forta-
lecimento do setor de transporte e 
logística. Boa leitura!

SÉRGIO PEDROSA
Presidente da Fetcemg
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LOGÍSTICA

Seguindo um processo de diversi-
ficação de negócios, a Tora, em-
presa de Logística associada ao 
Setcemg, tem buscado novas par-
cerias para expandir a atuação na 
logística integrada de contêineres 
e na multimodalidade. Para crescer 
nesse segmento, a empresa está 
investindo cerca de R$ 30 milhões 
para a ampliação de estruturas, 
implantação de novas filiais e 
aquisição de máquinas. Esse setor 
está em pleno desenvolvimento: 
de acordo com levantamento da 
Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antaq), 160 milhões de 
toneladas de cargas foram trans-
portadas por cabotagem de janeiro 
a outubro de 2020 no país. 
Uma das estratégias da Tora para 
a expansão foi a inauguração, no 
fim do ano passado, de uma filial 
no porto do Pecém, na Região Me-
tropolitana de Fortaleza (CE). Para 
este ano, a meta é triplicar a quan-
tidade de contêineres transpor-
tados no local. “Já atuávamos na 
Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernam-
buco e agora entramos em mais 
um estado do Nordeste, com óti-
mas perspectivas de crescimento”, 
afirma o diretor comercial da Tora, 
Márcio Medina.   
O trabalho da Tora consiste em 
complementar, pelo modal rodovi-
ário, os serviços realizados pelas 
empresas de cabotagem e ferrovia. 
Nesse cenário, cabe à Tora coletar 
contêineres vazios, transportar 
até o cliente, fazer o carregamento 
e retornar para o porto. “Estamos 
cada vez mais trabalhando para 
atender as demandas de novos 
modais de transporte, o que nos 
consolida como um operador mul-
timodal (OTM)”, declara Medina. Ele 
conta que, para isso, a Tora tem 
feito parcerias com empresas de 
cabotagem, navegação e ferrovias.
Um dos parceiros é a Log-In Lo-
gística Intermodal —empresa que 

opera navegação de cabotagem, 
movimentação portuária e solu-
ções logísticas customizadas—, 
com a qual a Tora já opera a ca-
botagem de contêineres nos por-
tos de Santos e Salvador desde o 
início do ano passado e agora no 
porto do Pecém. “Nossa estraté-
gia é oferecer aos clientes uma 
solução porta a porta: além da na-
vegação de cabotagem, também 
dependemos do modal rodoviário 
para fazer a coleta no remetente e 
a entrega da carga ao destinatário. 
A Tora presta um serviço que preza 
pela segurança, pela excelência no 
atendimento, respeito ao cliente e 
está sempre antenada às novas 
tecnologias, valores compartilha-
dos também por nossa empresa. 
Sem dúvida, é uma parceria que 
tem potencial para ser ampliada 
nacionalmente”, afirma Felipe Gur-
gel, diretor de Atendimento da Log-in.
 

Modal rodoferroviário 

Rio-SP

Outro serviço multimodal da Tora, 
implantado em 2020, é um proje-
to em parceria com a MRS Logís-

tica para interligar Rio de Janeiro 
e São Paulo sem a necessidade de 
trafegar na rodovia Dutra. Entre os 
serviços oferecidos estão a coleta, 
ova, desova, cross-docking e distri-
buição urbana de qualquer tipo de 
carga. 
Atualmente, a Tora opera os ter-
minais rodoferroviários no Rio de 
Janeiro (Arará) e em São Paulo 
(Itaquaquecetuba e Suzano). Entre 
julho e dezembro do ano passado, 
a empresa investiu cerca de R$ 12 
milhões em Itaquaquecetuba. Já o 
investimento no parque de máqui-
nas chega a R$ 8 milhões. 
Conforme explica Márcio Medina, 
a Tora faz as pontas rodoviárias, 
opera os terminais no Rio e SP e 
fornece os contêineres; a MRS faz o 
transporte ferroviário. “Oferecemos 
o serviço completo porta a porta. As 
vantagens são inúmeras, uma vez 
que o cliente faz contato apenas 
com um fornecedor, possui maior 
facilidade de gerenciamento do 
contas a pagar, possui cobertura de 
seguro sobre a carga e o contêiner, 
tem menor custo na cadeia logísti-
ca, maior capacidade de transporte, 
além de confiabilidade e previsibili-
dade na recolha e nas entregas e o 
menor impacto ambiental”, finaliza.

PARCERIAS PARA EXPANSÃO DA ATUAÇÃO 
NO MERCADO DE CONTÊINERES E 
LOGÍSTICA MULTIMODAL
Tora, associada ao Setcemg, está cada vez mais trabalhando para atender as demandas de novos modais 
de transporte, o que a consolida como um operador multimodal (OTM).

O setor está em pleno desenvolvimento: de acordo com levantamento da Antaq, 160 
milhões de toneladas de cargas foram transportadas por cabotagem de janeiro a outubro 
de 2020 no país.
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MERCADO

COMJOVEM BH E REGIÃO APRESENTA O 
“VEZ & VOZ”
Conhecer o projeto Vez & Voz – Mulheres do TRC, e atu-
alizar as informações sobre vendas foram pautas de 
reunião do núcleo COMJOVEM BH e Região realizada no 
fim de maio.
Sob a coordenação de Antônio Lodi, diretor da Transpor-
tadora Andrade, mais de 40 jovens foram apresentados 
ao projeto “Vez & Voz”, de valorização da participação 
feminina no setor. Na reunião, eles ainda tiveram uma 
verdadeira aula de vendas com o gerente Comercial da 
Sada Transportes, André Parreiras.

MULHERES NO TRANSPORTE
A COMJOVEM BH e Região deu espaço para a apresen-
tação do projeto Vez & Voz, de valorização da partici-
pação feminina no setor, idealizado pelo do Setcesp e 
conduzido pela presidente executiva do Sindicato, Ana 
Jarrouge, e pela assessora de Comunicação, Camila 
Florêncio.
O coordenador da comissão, Antônio Lodi, compartilhou 
com orgulho a história de sua empresa, marcada pela 
forte presença feminina. “Já estamos na terceira gera-
ção de gestores, sendo a segunda delas protagonizada 
pela minha mãe. Gostaria que mais mulheres estives-
sem em todos os setores da empresa”, disse.
Ana e Camila fizeram o convite para que a Comissão 
abrace o programa.

VENDAS E PROSPECÇÃO
O grupo também viu conceitos de vendas e Marketing 
como atração de leads, prospecção, rapport, CRM 
(Customer Relationship Management), sem perder 
de vista sua proposta de valor. “Todos têm dores e 
nós precisamos levar o analgésico para sua doença. 
Já a cura, desenvolveremos juntos”, destacou.

A COMJOVEM BH está apoiando o projeto do Setcesp e 
divulgando suas ações para as lideranças femininas do estado.

Os protocolos de distanciamento para evitar a pro-
pagação da Covid-19 não impediram a realização da 
entrega da Medalha de Mérito do Transporte – NTC 
2021. A cerimônia on-line foi parte do encerramento 
do XX Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário 
de Cargas, realizado em maio em Brasília (DF).
Nove personalidades do transporte rodoviário de car-
gas escolhidas pelo Conselho Superior da NTC foram 
agraciadas, entre elas, o mineiro Sandro Gonzalez, 

presidente do Conselho Administrativo da Transpes, 
empresa associada ao Setcemg.
Uma placa e um pin foram entregues a Sandro pelo 
presidente da Fetcemg, Sérgio Pedrosa. Essa home-
nagem foi gravada e transmitida ao vivo durante a 
solenidade.
Já ao vivo, de forma on-line, Sandro Gonzalez agra-
deceu a homenagem e enalteceu a força da família 
empresária brasileira nomeando-a com a “catego-
ria Coragem e Bravura”. “Agradeço em especial aos 
meus irmãos. Formamos um grande time! A união da 
família deve sempre prevalecer sobre os negócios”, 
afirmou.

OS HOMENAGEADOS
Também foram homenageados Dagnor Roberto Sch-
neider, vice-presidente da FETRANCESC e diretor 
da CONLOG S/A; Hugo Leal, deputado federal; Jair 
Bolsonaro, presidente da República; José Schütz 
Schwanck (in memorian), fundador/diretor da ABTI; 
Oswaldo Dias de Castro Jr., diretor da Golden Cargo 
Transportes; Oswaldo Vieira Caixeta Jr., sócio-diretor 
da Transac Transportes, diretor do Sindicamp, vice-
-presidente da Abtlp e conselheiro da NTC&Logística; 
Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Re-
gional; e a empresa Trade Vale Corretora de Seguros.

SANDRO GONZALEZ É HOMENAGEADO COM 
A MEDALHA DO MÉRITO

O presidente da Fetcemg, Sérgio Pedrosa, entregou a placa e o 
pin para Sandro em Belo Horizonte (MG).
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MERCADO
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GARANTA A SUA PARTICIPAÇÃO 
NO CONET ON-LINE
A NTC&Logística está com inscrições abertas para a 
segunda edição do CONET On-line de 2021, que será re-
alizada no dia 5 de agosto, a partir das 14h. A edição 
será transmitida ao vivo diretamente de Belo Horizonte 
(MG), tendo como entidades anfitriãs o Setcemg e a 
Fetcemg. Os inscritos poderão acompanhar e partici-
par de tudo via plataforma on-line, seguindo as orien-
tações do ministério da saúde de evitar grandes aglo-
merações.
O evento tradicional da NTC&Logística já possui mais 
de 50 anos de história e tem como objetivo debater 
e apresentar temas do segmento do transporte ro-
doviário de cargas para representantes de entidades 
e empresários do segmento transportador, trazendo 
também os resultados dos estudos da área técnica 
da entidade e que impactaram o TRC no último se-
mestre. “O CONET é o principal seminário nacional do 
transporte rodoviário de carga. Participar desse evento 
significa se atualizar sobre o que está acontecendo no 
nosso setor e obter informações para tomar as melho-
res decisões, além de ampliar o relacionamento. Por 
isso, recomendo a todos os empresários do setor que 
participem”, destaca o presidente da Federação, Sérgio 
Pedrosa.
O evento é organizado e realizado pela NTC&Logística, 
tem como entidades anfitriãs o Setcemg e a Fetcemg, 
e conta com o apoio institucional da Confederação Na-

cional do Transporte (CNT), do Sest Senat e Instituto de 
Transporte e Logística (ITL).
Acesse os sites do Setcemg, da Fetcemg ou da NTC&-
Logística e inscreva-se!

Evento será realizado no dia 5/08, com transmissão ao vivo diretamente 
de Belo Horizonte (MG).
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EVOLUINDO COM VOCÊ

O setor de transporte se mobilizou pela campanha 
Maio Amarelo, que dedica o mês às ações de cons-
cientização para um trânsito seguro. Neste ano, as 
entidades representativas acompanharam a Confede-
ração Nacional do Transporte (CNT) e o Sest Senat, 
apoiadores centrais da campanha, com o lema “Res-
peito e Responsabilidade”.

Segurança no trânsito é um bem almejado por todos 
e, principalmente, pelos transportadores que estão 
cotidianamente com seus motoristas conduzindo 
seus veículos pelas estradas do país. Por isso, as 
campanhas por segurança fazem parte das rotinas 
de trabalho das transportadoras e no mês de maio a 
atenção ao tema é redobrada.
Esse é o caso da Transpedrosa, associada ao               
Setcemg, que neste ano lançou a campanha Trânsito 
Seguro, que contou com carretas plotadas com men-
sagens importantes percorrendo as estradas do Bra-
sil. “Nossa intenção é que essas mensagens possam 
impactar os motoristas, profissionais ou não, para 
que possamos todos chegar em casa bem”, postou a 
empresa em seu LinkedIn.

ACIDENTES DE TRÂNSITO SÃO SEGUNDA MAIOR CAU-
SA DE MORTE NO PAÍS
Os acidentes de trânsito figuram como a segunda 
maior causa externa de morte no Brasil. De janeiro 
a março de 2020, o Brasil registrou 89.028 acidentes 
de trânsito. Houve 14.3 mil registros a mais que no 
mesmo período de 2019 (74.699). O Brasil segue regis-
trando uma média anual de 30 mil óbitos causados 
por acidentes.

SEGURANÇA NO TRÂNSITO E 
NAS ESTRADAS NO MAIO AMARELO

Campanha Maio Amarelo de 2021 teve o Sest Senat e a CNT como 
apoiadores centrais.

O Setcemg e a Fetcemg realizaram mais uma edição 
do Junho Verde. Durante todo o mês, as entidades 
colocaram a preservação do meio ambiente e o uso 
de recursos renováveis em pauta e propuseram uma 
reflexão sobre o desafio de despertar nas empresas 
o pensamento voltado para ações de cuidado e pre-
servação. O mote da campanha neste ano foi “Pen-
sar, agir e preservar”. 

BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS
As entidades também destacaram as boas ações 
ambientais das empresas, comprovando que o setor 
está empenhado durante todo o ano, colhendo im-
portantes resultados por Pensar, Agir e Preservar o 
meio ambiente.
A Lenarge, por exemplo, que já possui diversos pro-
gramas ambientais, decidiu inovar mais uma vez e 
lançou duas novidades neste ano. Uma delas foi a 
campanha “Eu faço a Diferença”, na qual os colabo-
radores compartilhavam ações simples que contri-
buem para um meio ambiente mais sustentável.
Além disso, a empresa lançou o “Código Verde”, docu-
mento que faz parte do Código de Ética da empresa 
e é um compromisso da Lenarge em estabelecer prá-

ticas que preservam o meio ambiente.
Além da Lenarge, compartilharam suas boas práticas 
as empresas Andrade, Transpedrosa, Patrus Trans-
portes, Transpes, Tora e D’Granel.

JUNHO VERDE: TRANSPORTADORAS 
ENGAJADAS PELO MEIO AMBIENTE

A Lenarge lançou o “Código Verde”, um documento com diversas diretrizes 
para a responsabilidade ambiental no dia a dia da empresa
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EVOLUINDO COM VOCÊ

Nos últimos meses, a Fetcemg apoiou e divulgou em 
suas mídias a campanha “A fome não pode esperar!”, 
também conhecida como “Desafio das cestas básicas”.
Idealizada pelo grupo de socorristas voluntários Anjos 
do Asfalto, a campanha arrecadou por uma vaquinha 
on-line cestas básicas para serem distribuídas a famí-
lias em situação de risco social de todo o estado. 
Como forma de agradecimento, a cada 100 cestas ar-
recadadas, o presidente do grupo, o socorrista Geraldo 
Assis, correu 10 km vestindo seu macacão de resgate 
– o que é um fator complicador, uma vez que a vesti-
menta é quente e bastante pesada.
A meta era conseguir cinco mil cestas. Se a meta fosse 
batida, o socorrista correria mais 500 km, de Belo Ho-
rizonte (MG) até São Paulo (SP), totalizando 1000km em 
nome da solidariedade.
“A meta não foi batida, infelizmente, mas conseguimos 
arrecadar 1500 cestas e eu corri mais de 150 km. O im-
portante é que conseguimos ajudar muitas pessoas, 
principalmente em tempos em que muita gente preci-
sa”, afirmou Geraldo.

A FOME NÃO PODE ESPERAR!

ACOMPANHE AS AÇÕES DO GRUPO NO INSTAGRAM

O grupo Anjos do Asfalto realiza campanhas solidárias constantemente. Acompanhe as ações do grupo pelo Instagram 
@anjosdoafaltomg ou @geraldo_assisveg e fique ligado nas próximas oportunidades.
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EVOLUINDO COM VOCÊ

Em junho, a campanha Salve – Unidos Contra a Fome 
ganhou reforço. As transportadoras VIC Logística e TG 
Transportes foram algumas das empresas que aderi-
ram à iniciativa solidária do Sesc-MG que tem apoio 
da Fecomércio e de outras entidades empresariais, 
entre elas o Setcemg e a COMJOVEM BH e Região.
Com o suporte do Mesa Brasil Sesc, a campanha ar-
recada doações para combater a fome de milhares 
de pessoas em Minas Gerais. No início do mês, foi 
apresentada uma demanda por transportes de 3 mil 
cestas básicas e 3 mil kits de higiene para Juiz de 
Fora, Montes Claros e Uberlândia e as empresas as-
sociadas ao Setcemg realizaram alguns desses trans-
portes.
“Transportamos cerca de quatro toneladas para 
a cidade de Uberlândia. A TG está sempre atenta a 

esse tipo de demanda e sempre disposta a colaborar, 
principalmente nesses tempos de pandemia, quando 
tantas famílias estão precisando de ajuda”, conta o 
diretor Comercial da empresa e diretor do Setcemg e 
da Fetcemg, Luiz Carlos Rodrigues.

PARTICIPE DO MESA BRASIL SESC
O trabalho do Mesa Brasil Sesc tem como base a par-
ceria. As empresas transportadoras de todo o estado 
podem tornar-se apoiadoras do Mesa Brasil por meio 
da prestação de serviços de transporte. Patrus Trans-
portes, Direcional Transportes, Eureka Transportes, 
Transportes Sete Lagos, VIC Logística e TG Transpor-
tes já são apoiadoras do programa. Faça parte desse 
time! Entre em contato com o Mesa Brasil pelo telefo-
ne (31) 3888-3045 ou mesabrasil@sescmg.com.br.

VIC LOGÍSTICA E TG TRANSPORTES SÃO AS 
NOVAS PARCEIRAS SOLIDÁRIAS DO MESA 
BRASIL

A VIC Logística colaborou para o programa do SESC-MG e realizou transportes de donativos para Juiz de Fora e Montes Claros.

A TG Transportes levou cerca de quatro toneladas de cestas básicas e kits de higiene para Uberlândia.



9

MOBILIDADE URBANA

Um acordo de Cooperação Técnica foi celebrado en-
tre a Agência de Desenvolvimento da Região Metro-
politana de Belo Horizonte, a Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, a Fiemg 
e a Fetcemg visando aprimorar a infraestrutura de 
transportes de Minas Gerais e o desenvolvimento de 
políticas públicas de mobilidade urbana da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte por meio da troca 
de informações estratégicas entre os participantes.
O documento celebrado diz que os recentes estu-
dos sobre a Matriz de Origem e Destino de Cargas 
promovidos pela Agência RMBH em cooperação com 
a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 
(SEFAZ/MG) contém informações relevantes que po-
derão auxiliar no desenvolvimento dos pequenos 
negócios mineiros e na captação de investimentos 
visando o aprimoramento da infraestrutura de trans-
portes no estado de Minas Gerais.
“Essa ferramenta é estratégica particularmente no 
monitoramento do fluxo de cargas na Região Me-
tropolitana e esse acordo coloca a Federação como 
protagonista das políticas públicas de mobilidade na 

RMBH”, afirma o consultor da Fetcemg e do Setcemg, 
Luciano Medrado, representante da Federação para 
o tema.

ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A AGÊNCIA 
DE DESENVOLVIMENTO DA RMBH
Protocolo dará voz à Fetcemg como uma das formuladoras das políticas públicas de mobilidade na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte

O consultor Luciano Medrado representa a Fetcemg e o Setcemg  
em câmaras e conselhos sobre Mobilidade Urbana. 
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SEGURANÇA

Em junho, o Setcemg realizou a 3ª reunião on-line do 
ano do Grupo Técnico de Segurança Logística (GT de 
Segurança), com o tema “Boas práticas na prevenção 
ao furto e roubo de cargas e veículos”. Mais de 60 pes-
soas participaram do encontro.
Nesta edição, o GT contou com as presenças do coronel 
da reserva da PMRJ e gestor de segurança da Raízen, 
Rosano Souza; do capitão da PMRv, Waldomiro Ferrei-
ra; do delegado Titular da Delegacia de Cargas, Rafael 
Azevedo; do delegado Titular da Delegacia de Roubo de 
cargas do Maranhão, Jorge Pacheco; e do Inspetor da 
PRF, Rodrigo Diniz.

TRABALHO INTENSO PARA BONS RESULTADOS
Entre os destaques, o delegado Rafael Azevedo, da De-
legacia de Cargas de Belo Horizonte, falou dos traba-
lhos realizados pela delegacia de janeiro a maio deste 
ano. Segundo ele, estima-se um prejuízo para o setor 
de transporte de cargas de aproximadamente R$ 30 
milhões no período. No entanto, foram realizadas 63 
prisões/capturas, estimando uma recuperação de 7 mi-
lhões de reais.
O delegado também informou que há uma preocupa-
ção com roubos de ferro e aço, que vêm aumentando 
consideravelmente no estado. Ele também alertou para 
o surgimento de pequenas quadrilhas de roubos de 
cargas que têm se aproveitado para realizar pequenos 
furtos e alguns roubos de cargas de carnes na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte.

GT DE SEGURANÇA DEBATE BOAS PRÁTICAS 
CONTRA OS ROUBOS DE CARGAS

Acesse setcemg.org.br e conheça o trabalho da assessoria.

O GT de Segurança é coordenado pelo 
assessor de segurança do Setcemg e da 
Fetcemg, Ivanildo Santos. Acesse o site 
setcemg.org.br e conheça o trabalho da 
assessoria.
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SERVIÇOS

Com o objetivo de buscar uma solução amigável e 
não judicial de conflitos entre empregados e empre-
gadores, o Setcemg criou, em 2020, o Ninter – Núcleo 
Intersindical de Conciliações. Trata-se de um órgão 
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).
“O Ninter é uma ideia da diretoria do Setcemg, que 
busca com esse novo sistema de mediação oferecer 
soluções para empresas e trabalhadores, tendo em 
vista que o interessante é evitar os litígios e, tam-
bém, possivelmente, os passivos trabalhistas”, expli-
ca o assessor jurídico do Setcemg, Jeferson Oliveira. 
As conciliações são tratadas por um advogado re-
presentando a categoria profissional e outro, a eco-
nômica, seguindo os mesmos parâmetros da CCP. No 
entanto, os serviços do Núcleo vão além das con-
ciliações. “O núcleo 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, de toda a Região Metropolitana de Belo Horizon-
te (RMBH). Associadas ao Setcemg têm desconto de 
50% no valor da conciliação.

O Núcleo Intersindical de Conciliação fica na Avenida 
Antônio Abrahão Caram, 620, Sala 107 – Bairro São 
Luiz – BH.

NINTER: SETCEMG OFERECE ESPAÇO PARA 
CONCILIAÇÕES

48 anos de dedicação 
e comprometimento

WLM Itaipu Contagem 

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

- 40 boxes de atendimento;

- Nota 4,6 em 5,0, nas avaliações 
- 350 profissionais qualificados e;
- Mais de 2.500 peças em estoque;

Uma das mais reconhecidas 
concessionárias Scania do Brasil é 
a WLM Itaipu Contagem, que 
completou 48 anos de mercado, 
o c u p a n d o  u m a  p o s i ç ã o  d e 
referência na comercialização de 
produtos e serviços Scania. 

Nossos clientes contam com:

  comentários.
  no Google, com mais de 800   
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CAPA

A negociação entre os representantes das categorias profissional e econômica do transporte rodoviário 
de cargas teve desfecho no fim de maio.

A Fetcemg e seus Sindicatos filiados, 
em ação conjunta com as federações de 
trabalhadores, conseguiram promover o 
fechamento das negociações da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) para o exercício de 
2021/2022.
Após seis reuniões com a Federação 
dos Trabalhadores na Movimentação de 
Mercadorias em Geral de Minas Gerais 
(Fetramov-MG), representando seus 
28 sindicatos; com a Federação dos 
Trabalhadores em Transportes Rodoviários 
de Minas Gerais (Fettrominas), representando 
seus 42 sindicatos; e com o Sindicato dos 
Motoristas e Empregados em Empresas 
de Transporte de Cargas, Logística em 
Transporte e Diferenciados de Belo Horizonte 
e Região (Simeclodif), a Fetcemg conseguiu 
promover uma negociação favorável para 
todas as partes e em tempo recorde.

ACORDO AGRADOU CLASSES PATRONAL E 
DOS TRABALHADORES

O presidente da Fetcemg, Sérgio Pedrosa, 
que coordenou as tratativas representando 
a categoria patronal, avaliou positivamente 
as premissas do acordo feito. “Gostaria de 

agradecer às lideranças do lado patronal e 
do lado laboral, que sempre se posicionaram 
na direção do consenso e da harmonia. 
Conseguimos fechar a CCT no mês de maio, 
um tempo recorde, o que foi muito bom para 
as empresas e para os nossos colaboradores, 
que são o maior patrimônio das empresas. 
Gostaria de fazer um agradecimento 
especial aos presidentes das entidades dos 
trabalhadores que contribuíram bastante 
para a conclusão da CCT. Agradeço também a 
todas as lideranças de ambos os lados e da 
nossa assessoria jurídica”, afirmou.
O presidente da Fetramov-MG, Teovaldo José 
Aparecido, também avaliou as negociações 
como positivas. “A análise da nossa diretoria 
é de que foi um acordo muito agregador para 
ambos os lados. Além da manutenção dos 
planos de saúde e odontológico, tivemos êxito 
no aumento salarial, mesmo entendendo 
que o cenário está desafiante, o que deixou 
a categoria satisfeita. Agradeço a todas as 
partes pelo empenho”, afirmou.
O presidente da Fettrominas, Erivaldo Adami 
da Silva, compartilha da mesma opinião. “Foi 
um acordo tratado com toda a seriedade e 
que cada parte cedeu como pode. Mantivemos 
todas as conquistas anteriores e tivemos um 
resultado positivo para todos”, destacou.

CCT’S 2021/2022 FECHADAS EM TEMPO 
RECORDE
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

CLÁUSULAS
REAJUSTE

NOMINAL EFETIVO
REAJUSTE SALARIAL:

5,00% A PARTIR DE MAIO INCIDENTE SOBRE 
ABRIL/21, COMPENSANDO OS AUMENTOS E 
ANTECIPAÇÕES LEGAIS E ESPONTÂNEOS

2,59% A PARTIR DE AGOSTO INCIDENTE SOBRE 
MAIO/21

REAJUSTES LIMITADOS AO SALÁRIO DE ATÉ 
R$ 3.000,00, O QUE EXCEDER TERÁ LIVRE 

NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES.
DIFERENÇA SALARIAL:

DE MAIO SERÁ PAGA NA FOLHA DE JUNHO

7,59% 7,00%

PPR:
R$ 440,88 EM DUAS PARCELAS DE R$ 220,44.

PAGAMENTO EM JULHO/21 E JANEIRO/22.
7,59% 7,59%

AJUDA ALIMENTAÇÃO:
A PARTIR DE MAIO, R$ 15,00 POR DIA EFETIVO 

DE TRABALHO.
A DIFERENÇA DE MAIO SERÁ PAGA NA FOLHA 

DE JUNHO

11,28% 11,28%

DIÁRIA DE VIAGEM:
A PARTIR DE MAIO R$ 50,00.

A DIFERENÇA DE MAIO SERÁ PAGA NA FOLHA 
DE JUNHO

13,30% 13,30%

PLANO DE SAÚDE:
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA A PARTIR DE 

MAIO,
POR EMPREGADO, R$ 195,79.

6,00% 6,00%

PLANO ODONTOLÓGICO:
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA A PARTIR DE 

MAIO,
POR EMPREGADO, R$ 15,90.

6,00% 6,00%

REAJUSTE: SALÁRIO: NOMINAL 7,59% EFETIVO 7,00%. BENEFÍCIOS: NOMINAL 11,8% EFETIVO 11,8%.
INPC 10,24% > BENEFÍCIOS: GANHO REAL 1,415%

AS DEMAIS CLÁUSULAS DA CCT ANTERIOR PERMANECEM BASICAMENTE INALTERADAS

RESUMO DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS
CCT MAIO/19 A ABRIL/21

INPC ACUMULADO 10,24%

ACESSE SETCEMG.ORG.BR E CONFIRA AS CONVENÇÕES NA ÍNTEGRA.

FUNÇÃO / PISO
SALÁRIO R$

MAIO AGOSTO

MOTORISTA DE CARRETA (COM-
POSIÇÃO COM UMA ARTICULAÇÃO) 2.050,41 2.103,52

MOTORISTA DE VEÍCULO NÃO ARTICU-
LADO. PESO BRUTO ACIMA DE 9000 

KG
1.585,21 1.626,27

MOTORISTA OUTROS E OPERADOR DE 
EMPILHADEIRA 1.395,65 1.431,80

CONFERENTE 1.257,81 1.290,39

AJUDANTE, ARRUMADOR E CARREGA-
DOR 1.155,00 1.184,91

JOVEM APRENDIZ E SALÁRIO DE IN-
GRESSO (EXCETO P/FUNÇÕES ACIMA) 1.155,00 1.184,91
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GIRO POR MINAS

SETCJF: TÁ NA DÚVIDA? 
O SETCJF RESPONDE

SETTRIM: RESPEITO E RESPONSABILIDADE 
NO TRÂNSITO
Em 2021, a campanha Maio Ama-
relo teve como tema “Respeito 
e Responsabilidade: pratique no 
trânsito”. O objetivo foi promover 
a empatia e a humanização diante 
das estatísticas de acidentes de 
trânsito e chamar a atenção sobre 
como a impaciência e a intolerância 
refletem nas atitudes das pessoas 
quando estão dirigindo.
Segundo o presidente do Sindica-
to das Empresas de Transporte de 
Cargas do Triângulo Mineiro (Set-
trim), Cleiton Cesar da Silva, o papel 
da entidade durante a campanha 
foi promover um trânsito mais se-
guro. “Buscamos a conscientização 
de todos da sociedade no sentido 
de praticarmos um trânsito mais 
seguro, promovendo, de todas as 
formas possíveis, mecanismos que 
colaborem com este objetivo”, afir-
ma. 
Para ele, o Brasil cresce de forma 
exponencial, assim como a frota de 
veículos, e esse fato preocupa, pois, 
as rodovias, na grande maioria, não 

se adequaram na mesma proporção 
para suportar a demanda. “Nossa 
demanda é enorme e isso pede uma 
malha rodoviária funcional. Quando 
isso falha, o número de acidente 

graves com mortes ou feridos cres-
ce, como estamos observando a 
cada ano. Campanhas como o Maio 
Amarelo colaboram de forma incisi-
va para a redução de acidentes”.

O presidente do Settrim, Cleiton César, destaca a importância de campanhas como o Maio Amarelo.

O Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas de Juiz de 
Fora e da Zona da Mata minei-
ra (SETCJF) iniciou, em 2020, uma 
campanha de informação e escla-
recimento em suas redes sociais: 
a série de publicações denominada 

“Tá na dúvida? SETCJF responde!”, 
que surgiu a partir da percepção 
da necessidade de reunir infor-
mações concretas sobre diversos 
assuntos ligados direta ou indire-
tamente ao transporte de cargas, 
como questões legais, dúvidas ge-
rais e significados de siglas que fa-

zem parte da rotina nas estradas.
“Sabemos que, muitas vezes, com 
a correria do dia a dia, os trabalha-
dores do setor não conseguem se 
manter 100% informados, com to-
dos os detalhes e atualizações que 
surgem a todo momento. É muito 
comum recebermos mensagens 
e ligações de pessoas confusas 
com informações difusas”, afirma 
Osvaldo Filho, gerente do SETCJF 
e um dos idealizadores do projeto.
Desde abril, com a atualização do 
CTB, a campanha passou a focar 
em tópicos fundamentais da legis-
lação. Assim, as novas regras serão 
o foco principal da campanha. Con-
sideramos a disseminação dessas 
informações como mais uma das 
formas que o SETCJF encontra para 
manter seu compromisso junto às 
associadas e à sociedade.
Siga o SETCJF nas redes sociais 
para se manter sempre informado 
sobre tudo o que é fundamental 
para o transporte.

Campanha do SETCJF tira dúvidas das associadas sobre aspectos do transporte.
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GIRO POR MINAS

Após várias rodadas de negociação, o Sindicato das 
Empresas de Transportes de Carga do Sul de Minas 
Gerais (SETSUL) concluiu as negociações da Conven-
ção Coletiva de Trabalho (CCT) 2021/2022, tanto com 
o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodo-
viário de Pouso Alegre, não filiado à Federação dos 
Trabalhadores em Transportes Rodoviários (FETTRO-
MINAS), bem como, juntamente com a Fetcemg, com 
os demais sindicatos laborais de sua base territorial 
e filiados à FETTROMINAS, sendo eles: Alfenas, Lavras, 
Passos, Poços de Caldas e Varginha, cujas negocia-
ções ocorreram sob a coordenação da Federação.
Em conformidade com as normas sanitárias impostas 
pelas autoridades de saúde em razão da Covid-19, a 
maior parte das reuniões foram realizadas de forma 
virtual. No entanto, segundo os dirigentes, todas fo-
ram muito bem-sucedidas, vez que, da mesma forma, 
todos os atendimentos rotineiros dos sindicatos tam-
bém estão ocorrendo dessa forma.
Segundo o presidente do Setsul, Néliton Bastos, “fo-
ram muitos debates e ao final prevaleceu o consen-
so em relação às concessões recíprocas que sempre 
nortearam as negociações que, ao final, resultaram 
exitosas para todos”, destacou.

SETSUL: FECHAMENTO DA CCT
2021/2022

Néliton Bastos, presidente do Setsul, destacou que no fim 
prevaleceu o consenso e as negociações foram exitosas.
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CNT/SEST SENAT

FETCEMG PARTICIPA DA REDE SOLIDÁRIA 
CHICO DA BOLEIA

No dia 23 de junho, a Confedera-
ção Nacional do Transporte (CNT) 
realizou, em Brasília (DF) a entrega 
da Ordem do Mérito  do Transporte, 
conhecida como Medalha JK.
O presidente do Conselho Diretor 
da Associação Nacional das Em-

presas de Transportes Urbanos 
(NTU), Eurico Divon Galhardi, rece-
beu a comenda no grau Grã-Cruz 
(honraria máxima). Outras 12 perso-
nalidades, que se destacaram pela 
prestação de serviços relevantes 
ao setor de transporte em 2020, 
nas diferentes modalidades, tam-

bém foram agraciadas.
A Medalha JK é o símbolo maior 
do reconhecimento dos transpor-
tadores brasileiros àqueles que 
doaram talentos, competências e 
esforços pessoais pela melhoria 
do setor no Brasil. Instituída em 
1991, tem como patrono o ex-pre-
sidente da República Juscelino 
Kubitschek, fundador de Brasília e 
um dos principais incentivadores 
do desenvolvimento do Brasil.

CNT HOMENAGEIA 
PERSONALIDADES DO TRANSPORTE

Medalha é o símbolo maior do reconhecimento dos transportadores brasileiros.

Uma ação conjunta da Fetcemg, do 
Programa Despoluir e do Sest Se-
nat com o jornalista Chico da Boleia 
movimentou as saídas da BR-040, 
na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. 
A atividade fez parte da Rede Soli-
dária Chico da Boleia que desde o 
ano passado percorre as principais 
rodovias do país em um trabalho de 
apoio e orientação aos motoristas 
de caminhão sobre os cuidados 
com a saúde e em especial à Co-
vid-19.
Em Minas Gerais, o grupo reuniu-se 
no início de junho. Teve distribuição 
de kits de higiene, cestas básicas e 
o Cartão Saúde Caminhoneiro.
“Participar da Rede Solidária é uma 
forma ativa da Federação dar sua 
contribuição nesse momento de 
pandemia, criando uma proximida-
de com os motoristas e levando a 
solidariedade do setor para esses 
profissionais”, afirma a gerente da 
Fetcemg, Vanessa Borges.

CARTÃO SAÚDE CAMINHONEIRO
Lançado em 2020 pelo Ministério da 
Saúde e pelo Sest Senat, o cartão 
reúne informações clínicas do usu-
ário, como resultados de exames, 

calendário de vacinas, medicamen-
tos em uso e índices corporais, 
além de histórico de atendimentos 
médicos. Saiba mais sobre o cartão 
no site cnt.org.br.

Federação apoiou ação realizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Confira a lista completa 
com os nomes dos agra-
ciados nas categorias 
Grande Oficial e Oficial 

no site da CNT:
cnt.org.br.
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DESPOLUIR

LANÇAMENTO

MANUAL 15 Edição15 Edição15 Edição

 Manual de Produtos e Resíduos Perigosos

ambipar.com
vendas@ambipar.com

Saiba mais:

VEM AÍ O MELHOR AR - PRÊMIO FETCEMG 
DE QUALIDADE DO AR 2021
É dada a largada para a maior premiação do transporte ro-
doviário de cargas em Minas Gerais. De 5 de julho a 23 de 
agosto de 2021, a Fetcemg receberá inscrições para a 13ª 
edição do Melhor AR – Prêmio FETCEMG de Qualidade do Ar.
O prêmio é concedido às empresas do setor que monitoram a 
emissão de poluentes de suas frotas por meio do Programa 
Despoluir, da CNT, e que são ambientalmente responsáveis.

COMO PARTICIPAR
Poderão participar todas empresas associadas aos Sindica-
tos filiados à Federação que preencherem os critérios defi-
nidos pela premiação. Assim como em 2020, o maior prêmio 
ambiental para o setor de transporte no estado terá um for-
mato diferente, no qual a Fetcemg levará o troféu até cada 
empresa premiada em uma breve solenidade, respeitando 
todas as normas de segurança recomendadas pelos órgãos 
de saúde.
As entregas vão acontecer em todo o estado, como forma de 
reconhecer o esforço das empresas de transporte rodoviário 
de carga que, mesmo em tempos de pandemia, não deixaram 
de participar do Despoluir.
“No ano passado, foram premiadas 47 transportadoras, 
sendo 9 na categoria Prata e 38 na categoria Ouro, em um 
formato diferente que proporcionou, mesmo em tempos de 
pandemia, ainda mais proximidade entre a Federação, seus 
Sindicatos filiados e empresas. Neste ano, a expectativa é 

de que seja ainda melhor, pois os técnicos continuam tendo 
uma ótima produtividade nos atendimentos e as empresas 
continuam nos procurando para realizar as aferições nos 
veículos da frota”, conta a coordenadora do Despoluir em 
Minas Gerais, Amália Pedrosa.
Portanto, não fique de fora! Acesse o site fetcemg.org.br, 
confira o edital e inscreva a sua empresa!

Em 2020, a Fetcemg premiou 47 transportadoras do estado.
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JURÍDICO – TRIBUTÁRIO

No dia 12 de maio, o deputado Aguinaldo Ribeiro fez a 
leitura do Relatório Final da Comissão Mista da PEC 45.
A PEC 45 visa promover a reforma da tributação so-
bre o consumo no Brasil, criando o Imposto sobre Valor 
Agregado (IVA), e unificando nele toda a incidência tri-
butária sobre o consumo, IPI, PIS/COFINS, ICMS e ISSQN.
A Comissão Especial promoveu um longo debate entre 
todos os envolvidos: estados, municípios, União e con-
tribuintes.
O Relatório Final da PEC 45 congregou diversos pontos 
apresentados por todos os envolvidos, mas o seu tex-
to ainda merece aprimoramentos, principalmente para 
que a Reforma Tributária não tenha um impacto nega-
tivo, com aumento de carga tributária para o setor de 
serviços, e em especial, para o setor de transportes.

A PEC foi proposta com o objetivo principal de simpli-
ficação do sistema tributário sobre o consumo, não 
tendo sido objeto dela as incidências sobre as demais 
bases econômicas (trabalho, renda e patrimônio).
Apesar dos grandes avanços trazidos pelo texto da PEC 
45, devemos apontar que existem pontos nela que pre-
cisam ser melhorados para que ela não gere aumento 
da carga tributária do setor de transportes:

• O texto final deverá garantir a ampla utilização dos 
créditos do setor, principalmente quanto aos insumos, 
subcontratação e mão de obra;
• Deve ser adotado critério claro para definição do des-
tino da prestação, a fim de se evitar o conflito de com-
petência que ainda vigora no ISSQN, entre domicílio do 
prestador e local da prestação;
• Vedação expressa de aumento de carga tributária;
• Regulamentação e garantia de utilização dos créditos 
acumulados até a entrada em vigor total do novo sis-
tema tributário;
• Preservação do crédito decorrente das aquisições de 
bens de capital;

Sendo esses pontos preservados no texto Constitucio-
nal, acreditamos que a PEC 45 irá ao encontro dos an-
seios do setor transportador, de simplificação do siste-
ma tributário, com segurança jurídica e sem aumento 
de carga tributária.
Esses pilares devem ser preservados não só no texto 
da PEC 45, como em qualquer outro texto que venha a 
ser analisado e aprovado pelo Congresso Nacional.
Por fim, a Comissão Especial da PEC 45 foi extinta por 
ato do presidente da Câmara, e o seu trabalho será 

aproveitado na tramitação da reforma tributária, que 
após acordo entre o Senado e a Câmara, será mais am-
pla, abrangendo consumo, renda e trabalho, e os traba-
lhos serão divididos entre as casas legislativas.

Como o relatório final da PEC 45 será aproveitado nes-
sa tramitação, os pilares que propomos devem nortear 
esse novo texto também. Esperamos que a reforma 
tributária tenha andamento e finalização num futuro 
próximo, para que isso possa ajudar no crescimento 
econômico do país e do setor.

REINALDO LAGE RODRIGUES DE ARAÚJO 
Assessor jurídico do

Setcemg e da Fetcemg

REFORMA TRIBUTÁRIA - PARECER FINAL 
DA PEC 45

O Relatório Final da PEC 45 congregou 
diversos pontos apresentados por 
todos os envolvidos, mas o seu texto 
ainda merece aprimoramentos.

Acreditamos que a PEC 45 irá ao 
encontro dos anseios do setor 
transportador, de simplificação do 
sistema tributário, com segurança 
jurídica e sem aumento de carga 
tributária.
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 JURÍDICO - TRABALHISTA

É comum nos deparamos com a concessão de bolsa 
estudo pelas empresas aos seus empregados. Na re-
lação de emprego, ela tem dupla função social. Ao em-
pregado, temos a melhoria da sua qualificação profis-
sional e grade curricular. Ao empregador, um prestador 
de serviços qualificado e melhor preparado.
Nos termos do inciso II, do §2º, do art. 458, da CLT, a 
educação, em estabelecimento de ensino próprio ou 
de terceiros, não se incorpora ao salário para qualquer 
fim.
Contudo, não se pode conceder bolsa de estudo ao em-
pregado sem observar alguns requisitos mínimos, sob 
pena de ser afastada a sua natureza indenizatória e 
gerar encargos trabalhistas e tributários. 
Nos termos da legislação para que a empresa conceda 
o auxílio educação aos seus empregados, há necessi-
dade de serem observadas (Lei 8.212/91, art. 28 § 9º) as 
seguintes premissas, sob pena de incidir contribuição 
previdenciária: 1 - o curso esteja vinculado às ativida-
des desenvolvidas pela empresa, à educação profis-
sional e tecnológica dos empregados (cursos técnicos, 
por exemplo); 2 -  não seja utilizado em substituição de 
parcela salarial; e 3 - valor mensal da bolsa de estudo, 

considerado individualmente, não ultrapasse 5% (cin-
co por cento) da remuneração do empregado a que se 
destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o 
valor do limite mínimo mensal do salário-de-contribui-
ção, o que for maior. 
A concessão de bolsa estudo exige ainda que o empre-
gado entregue/comprove regularmente e mensalmente 
ao empregador: I -  prova de matrícula e frequência 
escolar; e II - nota fiscal emitida e o boleto referente à 
mensalidade e matricula paga do curso. 
Ressalto que, apenas as despesas com matrícula, men-
salidade, anuidade, livros e material didático podem 
fazer parte da bolsa estudo (art. 458, §2, inciso II da 
CLT). As concessões de vale transporte, alimentação, 
lanche e outros ao empregado para realizar o curso 
custeado pela empresa, seja total ou parcialmente, não 
estão previstos na legislação e podem ser reconheci-
dos como parcela de natureza salarial. Normalmente 
essas despesas são suportadas pelo empregado como 
contrapartida pelo benefício concedido pelo emprega-
dor, já que a qualificação profissional e conhecimento 

adquiridos farão parte da sua carreira para o resto da 
vida. 
É recomendável na concessão de bolsa estudo a cele-
bração de acordo escrito estabelecendo o percentual 
da bolsa, o período de concessão, o compromisso de 
zelar pela conclusão do curso, a obrigação de ressar-
cimento a empresa dos valores pagos em casos de 
desistência ou reprovação, assim como a garantia de 
não ser rescindido o contrato de trabalho pelo período 
mínimo de 2 (dois) anos. A garantia de não rescisão do 
contrato de trabalho pelo empregado no período míni-
mo de 2 anos decorre do fato de que o aproveitamento 
da força de trabalho ocorrerá após a conclusão do cur-
so, sendo que a qualificação profissional ficará integra-
da ao currículo profissional do trabalhador independen-
temente da continuidade do contrato de trabalho.
Assim, a empresa precisa observar a legislação per-
tinente e firmar acordo escrito com o empregado na 
concessão de bolsa estudo, visando evitar passivo tra-
balhista e tributário, assim como a perda prematura do 
trabalhador agraciado com o benefício após a conclu-
são do curso.

JEFERSON OLIVEIRA 
Assessor jurídico do Setcemg e da Fetcemg

CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO

Não se pode conceder bolsa de estudo 
ao empregado sem observar alguns 
requisitos mínimos, sob pena de ser 
afastada a sua natureza indenizatória e 
gerar encargos trabalhistas e tributários.

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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SUSTENTABILIDADE EM FOCO

Em 1972, na Assembleia Geral das Nações Unidas, foi 
criado e escolhido o dia 05 de junho para comemorar o 
Dia Mundial do Meio Ambiente. 
Mesmo hoje, quase 50 anos depois, a conferência man-
tém sua importância devido à criação do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e à apro-
vação da Declaração da ONU sobre o Meio Ambiente.
Em 2021, a partir do tema “Reimagine. Recrie. Restau-
re”, a ONU propôs reflexões sobre a revitalização e pro-
teção dos ecossistemas naturais.
A urgente reflexão sobre sustentabilidade e revitaliza-
ção ambiental apresenta cenários cada vez mais com-
plexos.

Olhando por cima do muro e pensando nos próximos 
anos da década recém-inaugurada, é primordial alinhar 
os negócios aos princípios do ESG e demonstrar quais 
práticas de gestão foram adotadas para sustentar, no 
longo prazo, a redução dos impactos ambientais, espe-
cialmente em questões relacionadas ao aquecimento 
global, à emissão de carbono, à eficiência energética, à 
gestão de resíduos sólidos e ao uso racional dos recur-
sos naturais, dentre outros.
Voltando à SIGLA do ESG, além da letra E (environment 
ou meio ambiente), temos, com a letra S, a inclusão da 
dimensão social que se inicia com o relacionamento 
justo do negócio com seus fornecedores e estende-se 
a outros temas como inclusão, diversidade, privacida-
de, proteção de dados, relações de trabalho e relações 
com as comunidades onde atuamos.
Por sua vez, a letra G vem de governança, que se tra-
duz como conjunto de práticas de gestão corporativa 
que fortalecerão as empresas no enfrentamento dos 
desafios apresentados pela Sociedade 5.0, tais como: 
diversidade nos conselhos e boards (diretorias), ética 
e transparência, canais de denúncia de desvios, para 
citar alguns exemplos apenas.
Por tudo isso, nunca foi tão importante pensar nossos 
negócios para torná-los cada vez mais eficientes, sus-
tentáveis, diversos: antifrágeis. 
O conceito de Sociedade 5.0 traz consigo importante 
passo evolutivo focado no uso das novas e disruptivas 
tecnologias – Big Data, Inteligência Artificial, Internet 
das Coisas, para criação de soluções para as necessi-
dades humanas (e não empresariais).
Assim, ganharão cada vez mais relevância valores 
como sustentabilidade, qualidade de vida e inclusão 
social. O mercado de trabalho começa a entender a 
transformação da digitalização, do anywhere office, da 

diversidade intergeracional e da super comunicação.
Cada vez mais, as equipes de trabalho deverão de-
monstrar suas Real Skills. Para inspirar e influenciar 
clientes, consumidores e colaboradores é necessário 
alinhar o discurso à prática para manutenção de nossa 
credibilidade pessoal, profissional e empresarial.
Logo, pensar em como precisamos nos posicionar pro-
ativamente é a grande chave para causar impactos po-
sitivos nas pessoas que estão ao nosso redor.
Por fim, é importante lembrar que devemos trabalhar 
com vistas à chamada inovação para o passado – vol-
tando nossos olhos para a melhoria dos processos já 
existentes e, principalmente, à inovação para o futuro 
– verdadeiramente disruptiva, investindo recursos no 
desenvolvimento de produtos e serviços que tenham 
no DNA o respeito ao meio ambiente, às comunidades 
onde atuamos e à sociedade em geral.
Pensar na nova era pós-digital é pensar em nosso pro-
pósito e em nosso legado. É saber que somos respon-
sáveis pela qualidade de vida de nossa geração e de 
todas aquelas que sobrevirão.

WALTER CERQUEIRA 
Assessor juridicoambiental do

Setcemg e da Fetcemg

MEIO AMBIENTE, ESG E A SOCIEDADE 
PÓS-DIGITAL

(...) nunca foi tão importante pensar 
nossos negócios para torná-los cada vez 
mais eficientes, sustentáveis, diversos: 

antifrágeis.
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O Departamento Jurídico da Fetcemg 
obteve sentença favorável na Ação 
Civil Coletiva nº 1005061-
70.2018.4.01.3800 movida contra o 
Conselho Federal de Farmácia e o 
Conselho Regional de Farmácia de 
Minas Gerais em favor das empre-
sas associadas às entidades sindi-
cais que compõem a Federação.
Nos termos da sentença, os Con-
selhos de Farmácia deverão se 
abster de exigir das empresas que 
realizam o transporte de drogas, 
medicamentos, insumos farma-
cêuticos e correlatos, ou tenham 
farmacêuticos contratados, que 
estas realizem e mantenham ins-
crição junto ao CRF/MG e ainda que 
se abstenham de exigir que tais 
empresas mantenham em seus 
quadros funcionais profissionais 
farmacêuticos como responsáveis 
técnicos para as operações de 
transporte em todo o período de 

funcionamento das empresas, es-
pecialmente com jornada integral 
de 40 horas semanais. Não cabe 
mais recurso da decisão.
Também foi acolhido o pedido para 
determinar ao CRF/MG a expedi-
ção de Certidão de Regularidade 
Técnica das empresas associadas 
às entidades filiadas ao Requeren-
te que a pleitearem, documento 
indispensável 
para a obten-
ção e renova-
ção dos alvarás 
sanitários, da 
autorização de 
funcionamento 
e da emissão 
de licença ne-
cessária para 
o exercício da 
atividade de 
transporte e 
que se abste-

nham de lavrar autos de infração e 
aplicar multas decorrentes do não 
atendimento de tais exigências.
Destaca-se que as Secretarias Es-
tadual e Municipais de Saúde vêm 
impondo exigências similares, que 
devem ser combatidas em ações 
próprias, a serem propostas por 
cada empresa, nas bases de sua 
atuação.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

CONQUISTA EM FAVOR DE 
TRANSPORTADORAS DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

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.

Participe do movimento “Unidos pela Vacina”, que 
visa buscar todas as formas necessárias para agi-
lizar o processo de vacinação no Brasil. A Fetcemg 
e a COMJOVEM BH e Região já entraram nessa luta. 
Agora, a entidade e a comissão convidam sua em-
presa para entrar também! 
Faça seu cadastro como parceiro no site unidos-
pelavacina.org.br. Existem diversas formas de co-
laborar.

MOBILIZAÇÃO DO SETOR
A Fetcemg, com seus Sindicatos filiados, irá fazer 
uma doação de insumos para 20 cidades da região 
Norte de Minas Gerais. O critério utilizado para es-
colher as cidades foi por aquelas que possuem o 
menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e 
as que ainda não tinham sido apadrinhadas. Agora, 
as principais demandas desses municípios estão 
sendo levantadas para uma melhor distribuição 
dos recursos.
Além disso, por solicitação do governador Romeu 
Zema, foi criado um grupo de apoio logístico no 
WhatsApp no qual as demandas por serviço de 
transporte serão distribuídas. 
Acesse fetcemg,org.br Fetcemg para novidades!

PARTICIPE DO MOVIMENTO 
UNIDOS PELA VACINA

A Fetcemg e seus Sindicatos filiados, entre eles o Setcemg, apoiam o 
movimento e farão uma mobilizaçao que beneficiará 20 cidades do estado.
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-
-MG) está com inscrições abertas para a 61ª edição  
do Prêmio Motorista e Motociclista Padrão de Minas 
Gerais. Há anos a Fetcemg e o Setcemg apoiam inte-
gralmente a iniciativa e participam da comissão julga-
dora para a escolha dos profissionais que atuam no 
transporte rodoviário de cargas.
A premiação tem como objetivo homenagear condu-
tores que tenham se destacado por boas práticas 
e bons exemplos na direção dos veículos e, assim, 
valorizar e incentivar o condutor que demonstra ati-
tudes cidadãs no dia a dia no trânsito, de forma res-
ponsável, solidária e comprometida com a segurança 
viária. 
Para participar do concurso, os motoristas devem 
ter, no mínimo, três anos de habilitação nas cate-
gorias A, B, C, D ou E, além de conduzir veículos de 
transporte escolar; táxi; transporte coletivo de pas-
sageiros; transporte de carga; transporte de emer-
gência hospitalar; de órgãos públicos para transpor-
te de pessoas ou cargas; motocicleta e transporte de 
pessoa ou carga (mototaxista ou motofretista).
Na última edição, foram premiados na categoria 
Transporte de Cargas os motoristas Leonardo Mi-
guel Santos Cotta (STEEL LOG – Comércio, Logística, 
Transportadora e Serviços Ltda), em 1º lugar; e Car-

los Alberto de Assis Ribeiro (SESÉ Logística do Brasil 
Ltda), em 2º lugar.
As inscrições vão até o dia 15 de agosto. O edital do 
concurso e o formulário de inscrição estão disponí-
veis no site detran.mg.gov.br.

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O 
61º PRÊMIO MOTORISTA PADRÃO DE MG

 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.
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APOIADORES DO SETCEMG

O Setcemg trabalha incansavel-
mente para fortalecer o segmento 
do transporte rodoviário de car-
gas e logística no estado de Minas 
Gerais e uma das frentes traba-
lhadas é junto das empresas da 
cadeia produtiva, cruciais para o 
desenvolvimento do setor. 
Dessa forma, o Setcemg possui, 
desde 2016, o projeto Apoiadores 
do Setcemg. “Ganham as empre-
sas e os transportadores. As em-
presas têm sua marca e serviços 
divulgados amplamente e por 
diversos canais para as trans-
portadoras de cargas associadas 
ao Sindicato. Por outro lado, as 
associadas têm vantagens e opor-
tunidades com seus principais for-
necedores”, destaca o gerente do 
Setcemg, Renato Marques. 
Hoje, pelo projeto Apoiadores, os 
transportadores têm benefícios 
na aquisição de produtos e servi-
ços de atendimento a emergência 
ambiental, borracha para recapa-
gem de pneus, concessionárias de 

veículos, gerenciamento de risco, 
exame toxicológico, plano odonto-
lógico, rastreamento e seguros.
Portanto, se você é um fornecedor 
do setor de transporte e logísti-
ca, não perca tempo e junte-se ao   
Setcemg. Com o projeto Apoiado-
res, você coloca sua marca aliada 
à maior entidade do setor no esta-
do, fica em contato com os toma-
dores de decisão das empresas e 
amplia o network da sua equipe de 

vendedores e consultores. Entre 
em contato com o Sindicato pelo 
e-mail gerencia@setcemg.org.br.
Transportador, aproveite essa opor-
tunidade com nossos parceiros. Fe-
che bons negócios para a sua em-
presa.

GRANDES PARCERIAS, BONS NEGÓCIOS

ACESSE SETCEMG.ORG.BR E 
SAIBA MAIS SOBRE O PROJETO 
APOIADORES.


