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. Pelo menos é assim que nós entendemos a missão das nossas entidades, sobretudo, nesse último ano, quando tantos desafios foram colocados em nossas vidas. 
Este é um trabalho que nos orgulha: estar 

O valor de uma entidade representativa de classe 

se afere por sua capacidade de fazer a diferença 

no dia a dia dos seus associados e, também, no 

apoio às necessidades da sociedade. 

O Setcemg está sempre ao lado das empresas de 

transporte rodoviário de cargas!

Acompanhe o resumo de nossas ações no 

primeiro semestre de 2021!

Gladstone Lobato

Presidente do Setcemg 



COMUNICAÇÃO



APROXIMAR E INFORMAR

A comunicação é o elo entre o Setcemg, seus 
associados, os transportadores e a comunidade.

Neste trabalho de aproximar e informar, o 
Setcemg, por meio de seu departamento de 

Comunicação, utiliza os mais modernos 
recursos e ferramentas à disposição.

Está presente nas redes sociais, como o 
LinkedIn, Instagram, Facebook e Whatsapp; 
produz a newsletter semanal, o Informativo 

Minas Transportes - impresso e on-line; 
mantém o site atualizado; produz peças e 

informações para disparos de e-mail marketing 
com informações específicas, e muito mais.



CAMPANHAS

Trabalhamos com campanhas mensais que 
têm como objetivo criar elos com as 

empresas, levando uma mensagem de 
engajamento e identidade nos temas que 

impactam o transporte rodoviários de 
cargas, seus empresários e colaboradores.



Sempre ao lado 
das empresas

Com o mote “Sempre ao lado das empresas 
de TRC”, o Setcemg lançou, em dezembro 

de 2020, uma campanha de esclarecimento 
sobre sua atuação institucional e de 

informação sobre os serviços oferecidos 
pelo Sindicato e os benefícios especiais 

garantidos para suas associadas. “O 
Setcemg trabalha constantemente pelo 
desenvolvimento do setor, nos âmbitos 
regional e nacional, este por meio da 
Fetcemg, e está sempre em busca de 

inovações para oferecer para suas 
associadas”, como explica o presidente do 

Sindicato, Gladstone Lobato.



O Setcemg entrou na campanha do 
SetraBH de incentivo para doações 

de cilindros de oxigênio, insumo 
fundamental para tratar os 

pacientes internados pela covid-19. 
Se tiver cilindros vazios parados na 

sua empresa ou oficina, doe e 
ajude a salvar vidas!

 (31) 98485-1998.

Cilindros



O Setcemg apoia a campanha educativa da 
Secretaria de Estado de Saúde de Minas 

Gerais (SES-MG) para a vacinação contra a 
gripe (Influenza). A campanha informa sobre 
a importância da vacina, as etapas e prazos 

para cada grupo prioritário e a 
concomitância com a vacinação contra a 

Covid-19 e suas restrições.

Influenza



Redes de 
Comunicação
Setcemg Express

Redes sociais

Boletim Eletrônico

Informativo Minas Transportes

E-mail MKT

Site

Boletim Eletrônico Semanal



E-mail 
Marketing

Trabalhamos com a ferramenta RD Station 
para disparos de e-mail e impulsionamento, 
especialmente de treinamentos.

Disparos realizados:
• 171 e-mails MKT disparados de 

treinamentos;
• 11 de parceiros;
• 10 outros, dentre pesquisas e apoio às 

nossas entidades parceiras.



Redes sociais

Facebook: 1.223 seguidores

Instagram: 1.444 seguidores

LinkedIn: 2.193 seguidores



Newsletter

O Boletim Eletrônico Semanal é 
enviado toda sexta-feira com as 
principais notícias do setor, em 

especial as ações do Setcemg em 
apoio e defesa dos 

transportadores mineiros.
30 boletins disparados e um 

extra, em maio, com as medidas 
do governo federal em favor dos 

caminhoneiros.



Informativo 
Minas 

Transportes

Neste semestre foram 
editados e publicados três 

informativos com as notícias 
de destaque de cada 

bimestre.



WhatsApp

O Setcemg possui diversos 
grupos de WhatsApp, entre 

eles, o Setcemg Express, onde 
estabelece contato direto 
com o seu público-alvo.



MEIO 
AMBIENTE



PRINCIPAIS 

AÇÕES 

Calendário ambiental legal com as 
obrigações para o ano de 2021 aplicáveis 
ao Transporte Rodoviário de Cargas;

Ciclo de Palestra do IBAMA  - 
Obrigações legais no transporte de 
Produtos Perigosos;

Representação na Comissão Especial de 
Preparação e Resposta Rápida a 
Emergências Ambientais;



PRINCIPAIS 

AÇÕES 

Participação efetiva na elaboração do 
Termo de Referência para o Plano de 
Atendimento a Emergência (PAE);

Participação nos Grupos Técnicos para 
a Revisão da Resolução 5947/2021 que  
Atualiza o Regulamento para o 
Transporte Rodoviário de Produtos 
Perigosos e dá outras providências.



AÇÕES EM 
NÚMEROS

CIRCULARES 18

ARTIGOS 3

REUNIÕES 27

ATENDIMENTOS POR TELEFONE 153

ATENDIMENTOS POR E-MAIL 112

ATENDIMENTOS POR WHATSAPP 207

EVENTOS/TREINAMENTOS 16

Emergência Ambiental - Acompanhamento dos associados 

junto ao NEA e as empresas embarcadoras dos produtos 

perigosos

34

DEFESAS ADMINISTRATIVAS 3



ASSESSORIA JURÍDICA 
TRIBUTÁRIA, 

TRABALHISTA E CÍVIL



Principais ações

Fechamento das convenções coletivas de 
trabalho;

Pedido de amicus curiae no TRT a respeito do 
julgamento sobre a responsabilidade do 
empregado pelos honorários sucumbenciais na 
Justiça do Trabalho;

Pedido de amicus curiae no TRT a respeito de 
contaminação pela covid no trabalho e 
responsabilidade objetiva do transportador;

Melhoria na prestação de serviços aos 
associados com aumento da franquia nas 
ações trabalhistas e defesas administrativas, 
novos serviços de consultoria na área 
societária e revisão de contratos simples nas 
áreas trabalhistas e cível;

Fortalecimento da representatividade sindical com 
o combate a abertura do sindicato de bebida por 
pessoa estranha ao seguimento do transporte de 
cargas;

Entrevista para a Rede Globo sobre o exame 
toxicológico periódico;
 
Live com o Detran para esclarecimentos as 
associadas a respeito do exame toxicológico e novas 
regras da CNH;

Confirmação da decisão proferida na ação coletiva 
movida pela Fetcemg e Setcemg (processo 
1005061-70.2018.4.01.3800) contra a exigência dos 
Conselhos de Farmácia que obrigavam as empresas 
de transporte de medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos a ter registro junto aos 
Conselhos Federal e Regional de Farmácia no 
sentido de manter farmacêuticos em tempo 
integral.



CIRCULARES 44
ARTIGOS 13

REUNIÕES 50
ATENDIMENTOS POR TELEFONE 1.132

ATENDIMENTOS POR E-MAIL 3.753
ATENDIMENTOS POR WHATSAPP 953

TREINAMENTOS 13
PROCESSOS 162

DEFESAS ADMINISTRATIVAS 39

Principais ações em números



RELAÇÕES COM 
O MERCADO



O Setcemg atua com os órgãos do 
poder público levando as principais 
bandeiras dos transportadores. Tem 
uma participação ativa nas principais 

câmaras e comissões temáticas de 
diversos órgãos, sugerindo melhorias 
na legislação incidente sobre o setor 

e também apoiando e divulgando 
todas as suas ações em Minas Gerais.

AÇÕES



RNTRC

3.591 inclusões de novos veículos;

9.948 atualizações de dados ou 
exclusões de veículos; 

 Total de serviços: 13.539.



SEGURANÇA



AÇÕES
Coordenação do GT de Segurança - 

realização de três reuniões on-line com 

debates sobre os seguintes temas:

Trabalho da CNT na prevenção ao roubo 

de cargas e a parceira com Ministério da 

Justiça e o Cenário de roubo de cargas no 

Brasil;

Uso da tecnologia no combate ao roubo 

de cargas durante a pandemia; e

Boas práticas na prevenção ao furto e 

roubo de cargas e veículos.



AÇÕES
Acompanhamento do início das obras 

da reforma da futura delegacia de 

cargas e crimes rurais;

Acompanhamento de ocorrências de 

roubos de cargas de associados com a 

polícia do estado de Goiás;

Trabalho constante de aproximação 

do setor de transportes com os 

responsáveis pela segurança pública 

de nosso estado.



FURTO E ROUBO DE CARGAS EM MG - 
Janeiro a julho/2021

ESTADO 2019 2020 2021 TOTAL

ROUBO 356 314 182 852

FURTO 317 331 206 854

TOTAL: 676 645 388 (JAN/JULHO)



PARCERIAS 

O Setcemg mantém 
parcerias estratégicas com 

algumas empresas que 
oferecem serviços 
especiais para suas 

associadas.



Labtest
Certdata 

Unidoctum
Solatio



ASSOCIAÇÃO

Mesmo em um período 
de tantas dificuldades de 

enfrentamento à 
pandemia, associamos 

mais sete empresas.



TREINAMENTOS

De fevereiro a julho 2021 – 35 
503 participantes



CONVENÇÃO 
COLETIVA

Convenção Coletiva fechada em 
tempo recorde, facilitando  sua 

aplicação pelas  empresas de 
transporte de cargas.

A Assembleia Geral Extraordinária, em 
sua Segunda Sessão realizada no dia 28 
de maio, aprovou as negociações e os 
termos das Convenções Coletivas de 

Trabalho para o exercício de 1º de maio 
de 2021 a 30 de abril de 2022 para todos 

os sindicatos profissionais nos 420 
municípios que compõem a base 

territorial do Setcemg.



DESTAQUES 

Medalha de Mérito do 
Transporte – NTC: Sandro 

Gonzalez

Em 2021, foram agraciadas nove 
personalidades do transporte rodoviário de 

cargas escolhidas pelo Conselho Superior da 
NTC, entre elas, o mineiro Sandro Gonzalez, 

CEO da Transpes, empresa associada ao 
Setcemg.




