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Edição 199

Por Geraldo Eugênio de Assis

Até aqui 
e daqui  
para frente

A edição 200 da Entrevias traz como destaque a iniciativa do 
empresário e advogado Anderson Cordeiro, idealizador do Circuito Uai, 
lançado em junho último. O projeto abrange mais de 40 municípios e 
distritos mineiros em um percurso de cerca de 1.000 km sobre duas ro-
das. Pelo caminho, os ciclistas encontram muita beleza natural, cultura 
e calor humano – que pode ser sentido mesmo com o distanciamento 
social imposto pela pandemia da Covid-19.

Além da aventura da turma do pedal, esta edição mostra dois bons 
exemplos relacionados ao transporte rodoviário. Um deles vem lá do 
Mato Grosso: na Fazenda Botuverá, da família Bissoni, os motoristas 
que vão carregar e descarregar recebem alimentação de graça e acesso 
a uma área de convivência na qual podem tomar banho, lavar roupa 
e até fazer churrasco. Surpreso com a hospitalidade, o caminhoneiro 
Fernando de Castro postou um vídeo nas redes sociais contando sobre 
o tratamento recebido no local. O contraste com outras empresas – 
que, muitas vezes, não oferecem nem um copo d água, segundo ele –, 
é claro, “viralizou”.

Já a outra ação positiva acontece em território mineiro. Desde ju-
nho, os animais domésticos resgatados na BR-381 estão sendo enca-
minhados a clínicas veterinárias parceiras em Pouso Alegre, no Sul do 
Estado, para serem avaliados, tratados e, posteriormente, disponibiliza-
dos para adoção. 

Como “a voz da estrada”, mostramos também as perspectivas 
econômicas de representantes do TRC para o segundo semestre deste 
ano (o segundo afetado pelos efeitos nocivos do novo coronavírus); a 
pressão de entidades do setor pela construção do Rodoanel na região 
metropolitana de Belo Horizonte; o impasse entre transportadores e 
concessionárias em relação às novas regras de pesagem de caminhões; 
e a tão esperada solução para os atoleiros da BR-163, no Norte do país, 
que foi concedida à iniciativa privada.

Chegamos à marca de 200 edições com uma carga bastante exten-
sa de informação e vislumbrando um caminho de muitas outras histó-
rias a serem contadas. 
sa de informação e vislumbrando um caminho de muitas outras histó-
rias a serem contadas. 
sa de informação e vislumbrando um caminho de muitas outras histó-sa de informação e vislumbrando um caminho de muitas outras histó-
rias a serem contadas. 
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Covid-19 não acaba quando o 
paciente recebe alta hospitalar, 
infelizmente. Profissionais da saú-

de em todo o mundo descrevem várias 
sequelas que podem surgir meses após o 
quadro de infecção pelo novo coronavírus 
ter sido resolvido: problemas cardíacos, 
neurológicos, dermatológicos e pulmona-
res estão entre elas. Por isso, o Serviço So-
cial do Transporte e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) 
formaram uma rede de apoio para ajudar 
motoristas de todo o país a recuperarem a 
qualidade de vida e minimizarem os impac-
tos negativos causados pela doença.

As duas instituições estão oferecendo 
assistência integral às pessoas que já con-
traíram o vírus e também àquelas que bus-
cam melhorar a saúde de forma preventiva. 

Rede de apoio
Sest/Senat oferece 
tratamentos para 
profissionais do 
transporte afetados 
por sequelas  
da Covid-19

Aos profissionais do transporte, todos os 
serviços são ofertados gratuitamente; já à 
comunidade em geral, eles são disponibili-
zados por valores acessíveis. 

No Brasil, atualmente, há aproximada-
mente 11 milhões de pacientes curados da 
doença. Estudos indicam que 80% dos re-
cuperados apresentam ao menos um sinal 
de sequela até quatro meses após a infec-
ção. Recentemente, a Academia Nacional de 
Medicina (ANM) realizou um evento virtual 
para discutir os protocolos que devem ser 
adotados na chamada síndrome pós-Covid. 
Os especialistas defendem que as unidades 

de saúde se dediquem também ao acompa-
nhamento prolongado dos infectados. 

O presidente da ANM, Rubens Belfort 
Jr., afirmou que a pandemia está trazendo 
novos conhecimentos referentes à relação 
de doenças infecciosas com o desenvolvi-
mento de comorbidades. Durante o evento 
da entidade, cientistas apresentaram estu-
dos realizados no Brasil e no exterior de vá-
rias manifestações ocorridas depois da fase 
aguda da Covid-19. Estão sendo estudadas 
alterações gastrointestinais, pulmonares, 
de fígado e das vias biliares, bem como 
dermatológicas, renais, nas áreas do nariz, 

saúdE

A

Sest/Senat/Reprodução

Equipes multidisciplinares atendem pacientes que tiveram 
Covid-19 ou que estão em busca de melhorar a saúde
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ODONTOLOGIA:
❚  Diagnóstico e tratamento 

de lesões bucais;
❚  Avaliação da qualidade do sono;
❚  Remoção de focos infecciosos;
❚  Orientação de saúde bucal.

FISIOTERAPIA:
❚  Exercícios respiratórios;
❚  Alongamentos;
❚  Treino de equilíbrio;
❚  Exercícios ativos assistidos;
❚  Estimulação elétrica neuromuscular.

PSICOLOGIA:
❚  Terapias presenciais e a distância;
❚  Acolhimento positivo;
❚  Legitimação do luto;
❚  Assistência psicológica 

individual e em grupo;
❚  Intervenções em reações 

de oscilação emocional;
❚  Promoção de mecanismos 

de autoajuda.

NUTRIÇÃO:
❚  Prescrição de plano alimentar;
❚  Orientações de suplementos;
❚  Dicas em geral para melhorar o paladar;
❚  Sugestões de receitas e temperos 

naturais para realçar o sabor dos 
alimentos.

VeJa quais sÃO 
Os CuidadOs 
pÓs-COVid 
OFertadOs peLO 
sest/senat

do ouvido, da laringe e do trato respirató-
rio, além de problemas psicológicos e até 
mesmo na retina.

CoMo FunCiona
Na assistência integrada do Sest/Senat, o 

paciente recebe um tratamento que possibilita 
que ele retorne às suas atividades cotidianas 
o mais rapidamente possível. O atendimento 
é feito por uma equipe multiprofissional nas 
áreas de fisioterapia, psicologia, odontologia, 
nutrição e educação física.

“A pandemia deixou marcas que nunca 
serão esquecidas. E as sequelas do novo co-
ronavírus são, muitas vezes, desconhecidas. 
Considerando que a missão do Sest/Senat 
é transformar a realidade dos trabalhado-
res do transporte e dos seus dependentes, 
vamos fazer isso com uma dose extra de 

cuidado”, afirmou a diretora-executiva na-
cional do Sest/Senat, Nicole Goulart.

Ericsson Carlos Brizdo, de Ponta Grossa 
(PR), é um dos pacientes atendidos pela ini-
ciativa. Ele deu início ao tratamento depois 
de passar 28 dias internado com Covid-19, 
tendo sido 16 deles intubado. Segundo ele, 
quando saiu do hospital, não conseguia an-
dar nem falar, mas foi se recuperando aos 
poucos. “Comecei a fisioterapia no Sest/
Senat e, em uma semana, já deu resultado, 
principalmente na respiração”, contou.

Para ter acesso aos tratamentos ofere-
cidos pelos serviços, é preciso acessar o site 
do Sest/Senat (www.sestsenat.org.br/uni-
dades) e conferir a unidade mais próxima. 
O agendamento também é feito on-line por 
meio do Portal do Cliente (portaldocliente.
sestsenat.org.br). 
meio do Portal do Cliente (portaldocliente.
sestsenat.org.br). 
meio do Portal do Cliente (portaldocliente.meio do Portal do Cliente (portaldocliente.
sestsenat.org.br). 

Robson Valverde/SeS-SC

Fr
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pesquisadores identificaram uma síndrome pós-Covid: novas 
doenças aparecem até quatro meses depois da desinfecção
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ão oito anos à frente da Cooperativa Mista de Transporte 
de Cargas, Passageiros e Consumo do Estado de Minas 
Gerais (Cotracargem). De lá para cá, o faturamento, o nú-

mero de funcionários e associados e os desafios aumentaram, e 
ainda há muito que ser feito. Nesta edição da Entrevias, conversa-
mos com o presidente da instituição, Geraldo de Souza Marques.

Aos 59 anos, ele é casado, tem dois filhos e uma neta. Mar-
ques já foi mecânico e, quando comprou um caminhão, tornou-
-se um cooperado da Cotracargem. Depois, seguiu para o con-
selho fiscal da cooperativa. Ele tem fama de ser um “excelente 
administrador”, e foi justamente essa habilidade que o levou à 
presidência da entidade.

Desde a fundação, em 1996, a instituição havia sido presidida 
por José Carneiro, morto, em 2013, em um acidente na BR-040, 
em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, quan-
do voltava para casa. Carneiro tinha acabado de ganhar a eleição 
para presidir a cooperativa até 2016. Após a fatalidade, a direto-
ria decidiu realizar um novo pleito, e Marques se candidatou. Ao 
lado de Cláudio Geovane, diretor-financeiro e seu braço direito 
no empreendimento, ele assumiu a cooperativa com o desafio de 
promover o seu crescimento.

Como é a sua história com a Cotracargem?
Estou à frente da cooperativa desde 2013. O José Carneiro fale-
ceu em janeiro daquele ano, logo após a eleição que o manteria 
na presidência até 2016. O João Gonçalves era o vice dele e 
convocou novas eleições. Entrei como candidato e ganhei. Eu 
já era cooperado naquela época, tinha sido conselheiro fiscal 
e estava sempre aqui ajudando o José Carneiro. Eu tinha carre-
tas e traçados, e o José sempre me consultava a respeito desse 
segmento. Eu era um cooperado bem ativo. Em 2016, tivemos 

Há quase uma década na presidência da Cotracargem, Geraldo  
de Souza Marques fala sobre a experiência no comando da instituição,  
os desafios enfrentados e as perspectivas para os próximos anos

Uma gestão 
de desafios e 
crescimento
S

Fotos: Cotracargem/Divulgação

Cláudio Geovane (à esquerda) e Geraldo Marques 
participam de premiação do setor
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outra votação, desta vez com chapa única, e, em 2020, mais 
uma. Venci todas elas. Agora, fico pelo menos até 2024, quando 
teremos um novo pleito. 

Quando assumiu a presidência, quais eram os seus 
planos à frente da cooperativa?
Foi tudo muito repentino. Nossa intenção era continuar o traba-
lho do José Carneiro. A situação financeira não era boa, havíamos 
perdido alguns contratos grandes. Atuávamos 80% com traçado e 
20% com carreta. Nosso primeiro passo foi entender qual era a 
situação e quais eram os problemas. Começamos a reestruturar a 
parte organizacional da cooperativa de dentro para fora. Precisáva-
mos captar novos clientes porque havíamos perdido um contrato 
grande no traçado e, na área de carreta de minério, ainda estáva-
mos engatinhando. Então, sentamos e fomos ver o que tínhamos 
que fazer. Fizemos ajustes de abastecimento, cooperados, prazos de 
pagamento, pedimos ajuda em banco e trabalhamos para diminuir 
o prazo de repasse para os cooperados e conseguir crescer na área. 
Extinguimos a filial de Betim porque não tínhamos estrutura para 
mantê-la, e, então, escolhemos onde queríamos crescer. 

Qual é o trabalho desempenhado pela cooperativa hoje?
Temos outros clientes, mais cooperados, e o resultado está po-
sitivo. A gente abriu uma filial em Congonhas do Campo para 
atender melhor as carretas de minério, e nossa matriz continua 
no [bairro] Jardim Canadá, em Nova Lima. No ano passado, con-
seguimos realizar um sonho do José Carneiro, que era abrir um 
posto de combustíveis para os cooperados. Como a cooperativa 

é de transporte e consumo, temos peças de caminhões a preço 
de custo. A situação financeira melhorou bastante. Compramos 
recentemente um lote para fazer nossa sede em Congonhas do 
Campo porque nossa filial lá é alugada. Em 2020, passamos de 
15 para 28 funcionários. Temos sete pessoas na diretoria-executi-
va, e todas são muito atuantes. 

Qual o tamanho da Cotracargem? 
Temos entre 350 e 450 cooperados rodando todo mês e 35 clien-
tes. Em 2013, tivemos uma média de faturamento de R$ 2 milhões. 
Agora, a média é de R$ 10 milhões a R$ 12 milhões. Trabalhamos, 
por exemplo, com transporte de minério e derivados, sucata e fer-
ro gusa, e fazemos coleta de lixo para Belo Horizonte.

Como é composta a equipe?
Somos 28 funcionários e na, diretoria, estamos eu, o Ronaldo Oliveira, 
que é o vice-presidente; o Cláudio Geovane, diretor financeiro; o Hen-
dley Ozanam, diretor comercial; e o Jairo Fernandes, diretor-secretário. 
Eu agradeço a todas as pessoas que estão comigo na cooperativa, à 
Sheila e a todos os funcionários. São todos muito importantes para 
o trabalho com os clientes e os cooperados.

Que tipo de treinamento vocês oferecem?
Fazemos treinamentos nas áreas de saúde, segurança, compor-
tamento e legislação. Temos tentado investir mais nessa questão 
e trazer o motorista para uma reciclagem. Nem todo motorista 
é um cooperado. Alguns cooperados têm mais de um caminhão. 
Portanto, há mais de um motorista.

Equipe da Cotracargem reunida na sede da instituição, em nova Lima
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Quais os principais desafios enfrentados em 2020?
Durante a pandemia, não tivemos queda no faturamento e 
ficamos bem atentos ao controle da circulação de pessoas. 
Fizemos parcerias com empresas para conseguir doações de 
máscaras e álcool em gel para os motoristas. Os treinamentos 
passaram a ser on-line e conscientizamos sobre a prevenção 
[contra o novo coronavírus] em todos eles. Mas nosso maior 
desafio ainda é interno: cuidar mais dos nossos funcionários. 
Sou bastante focado no comercial, no crescimento, então, ago-
ra, preciso também direcionar ações para os recursos humanos 
da cooperativa. É cuidar do nosso funcionário para ele cuidar 
bem dos outros. 

Como está o mercado hoje e quais as perspectivas?
Uma das maiores dificuldades que temos enfrentado é o preço 
do combustível e das peças. Um pneu que antes custava 
R$ 1.800 hoje custa R$ 2.500. O combustível ainda conse-
guimos repassar por um bom valor, mas os insumos ninguém 
considera, e eles ficam muito caros para o cooperado e para 
o caminhoneiro. Além de tudo ter encarecido, o transportador 
tem o custo adicional para manter o caminhão rodando. As 
exigências das empresas para manutenção e segurança têm 
crescido cada dia mais. Acredito que prestação de serviço e 
trabalho não vão faltar. Passamos a pandemia sem sofrer re-
dução de faturamento, mas houve queda no rendimento do 
cooperado, e isso preocupa. Se em uma viagem ele ganhava 
30%, hoje sobram 20%. Nossos cooperados são muito presen-
tes, e estou sempre pontuando o assunto da administração do 
negócio com eles: ensino a fazer os cálculos de combustível e 
frete e vamos tentando contornar. 

antes da pandemia, os treinamentos da cooperativa eram realizados presencialmente

pátio em Congonhas do Campo tem posto de 
combustíveis para atender os cooperados

EntREvista



Qual o benefício de ser um cooperado?
A vantagem é a oportunidade, o acesso a grandes empresas. O co-
operado que tem um ou dois caminhões dificilmente consegue en-
trar em uma licitação e cumprir as exigências, tanto fiscais quanto 
de segurança e saúde. A cooperativa trata de tudo isso para ele: 
gestão de tíquetes, logística, agendamento de carga e descarga 
com aplicativo, pessoas capacitadas nos sistemas usados nas 
empresas, ajuda do financeiro, consumo de peças mais baratas e 
combustível por um preço menor. Muitas vezes, o motorista preci-
sa trocar uma peça e não tem dinheiro na hora. A gente desconta 
do faturamento, e ele paga com o que rodar. O cooperado tem 
mais facilidade para ter acesso às novas frentes de serviço, o que 
sozinho ele não conseguiria. Nosso cooperado é um sócio: o que 
é melhor para todos é melhor para ele. 

E, para o cliente, quais as vantagens de contratar por 
meio da cooperativa?
O cliente não tem limite de frota. A adesão é livre, de acordo com 
a demanda. Temos mais caminhões para atendê-lo e conseguimos 
fazer aportes rápidos se ele precisar. E tem o lado social. São mui-
tas histórias por trás de cada cooperado. A prestação de serviço 
que ele pode solicitar é ilimitada e a qualidade também, porque 

estamos tratando diretamente com os donos, que são os coopera-
dos. O cuidado dele com o serviço é muito maior. 

o que é necessário faz para ser um cooperado da 
Cotracargem?
Atualmente, faço uma entrevista, vejo que tipo de caminhão a pes-
soa tem, a região em que ela atua e o tamanho da frota. Depois, 
analiso e vejo se há uma demanda local para esse tipo de veículo. O 
cooperado precisa apresentar os documentos pessoais e um seguro 
para terceiros, porque, se ele causar um dano a serviço da coopera-
tiva, o atingido pode requerer algum direito e a instituição, ser acio-
nada como corresponsável. A gente também faz essa apólice com 
um valor melhor. É necessário apresentar exame médico, atestado 
de saúde ocupacional, exame toxicológico e, claro, a habilitação na 
categoria em que for dirigir. Além disso, é preciso ter conta bancária 
para os pagamentos e ciência das taxas. 

Quais são os seus projetos para os próximos anos?
Compramos um terreno para construir a sede em Congonhas 
do Campo e já estamos pensando nesse projeto com melhorias 
de estrutura. Nosso time é bem focado no comercial. À medida 
que vamos crescendo, percebo que o funcionário também quer 
ver melhorias para ele. Então, queremos nos concentrar nessa 
proposta agora. Nossos focos são a construção da sede e a am-
pliação da área de abastecimento. 
proposta agora. Nossos focos são a construção da sede e a am-
pliação da área de abastecimento. 
proposta agora. Nossos focos são a construção da sede e a am-proposta agora. Nossos focos são a construção da sede e a am-
pliação da área de abastecimento. 

“ Em 2020, passamos de 15 para 
28 funcionários. Temos sete 
pessoas na diretoria-executiva, 
e todas são muito atuantes.”

    Geraldo de souza marques,
presidente da cotracargem
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ela primeira vez, o pavimento da BR-381 está recebendo uma manu-
tenção com a utilização de asfalto reciclado, também conhecido como 
RAP (do inglês Reclaimed Asphalt Paviment). A matéria-prima principal 

dessa tecnologia é o material proveniente da fresagem do pavimento asfáltico, 
conforme explicado pela Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o 
trecho da rodovia entre Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, 
e Guarulhos (SP).

O projeto teve início na segunda quinzena de junho último em São Sebas-
tião da Bela Vista, no Sul de Minas Gerais, na pista sentido São Paulo. A previsão 
é que os trabalhos – que abrangem aproximadamente 5 km da rodovia – sejam 

 novidade  
sustentável

Trecho da BR-381 no Sul 
de Minas está sendo 

recuperado com asfalto 
reciclado. Tecnologia 

inédita na rodovia reduz 
o volume de resíduos e 

agiliza a manutenção  
do pavimento.

P

Manutenção de trecho da BR-381 com Rap deve ser concluída até outubro

Arteris Fernão Dias/Divulgação



concluídos em quatro meses, “tempo três 
vezes mais rápido do que o da reconstru-
ção na metodologia convencional”, se-
gundo a concessionária.

A agilidade, inclusive, é um dos fatores 
que motivaram a aplicação do RAP. Para se 
ter uma ideia, segmentos de até 50 me-
tros de pistas podem ser recuperados em 
apenas um dia com o asfalto reciclado, en-
quanto no método habitual esse procedi-
mento demoraria até uma semana por con-
ta do processo de cura entre as camadas do 
pavimento. Outra vantagem apontada pela 
empresa responsável pela gestão da BR-
381 é o fato de o RAP possuir desempenho 
e vida útil iguais aos de um pavimento to-
talmente reconstruído.

Entre os principais benefícios dessa tec-
nologia também se destaca o ganho am-
biental em função da redução de resíduos, 
o que representa um ganho no processo de 
concessão, de acordo com a Arteris.

“Estamos focados em realizar um ser-
viço de qualidade que gere pouco impac-

to na vida do usuário. Nosso trabalho tem 
como premissa a qualidade, visando à du-
rabilidade do pavimento, ao conforto para 
quem trafega pela Fernão Dias e, claro, à 
segurança de todos”, afirma o gerente de 
implantação e conserva da concessionária, 
Marcos Gruba.

vantaGEns
O asfalto reciclado que vem sendo em-

pregado na manutenção de parte da BR-
381 é obtido a partir do trabalho de usina-
gem realizado pela própria concessionária 
da rodovia. A camada de fresa é retirada 
do pavimento e processada pela usina, que 
tem capacidade de produção de 60 tonela-
das/hora. O material, então, é incrementa-
do com cimento, água e emulsão e mistu-
rado em temperatura ambiente. Depois da 
usinagem, o asfalto está pronto e pode ser 
estocado por até 30 dias.

A empresa destaca ainda a mobilida-
de do equipamento como um dos fatores 
que asseguram o sucesso do projeto: a usi-

na adquirida pela concessionária pode ser 
deslocada ao longo dos 562 km de estra-
da administrados pela Arteris Fernão Dias, 
conferindo mais agilidade ao trabalho de 
recuperação da rodovia e possibilitando o 
tratamento de vários segmentos ao longo 
de um mês.

“Em 2020, nós aplicamos o projeto em 
fase-piloto em manutenções pontuais e 
conseguimos comprovar a eficácia tanto na 
agilidade quanto na qualidade do processo 
de recuperação do pavimento. Para 2021, a 
previsão é atuar em 15 km de faixa da BR-
381 com a metodologia”, conclui o coor-
denador de pavimento da concessionária, 
Hugo Florêncio. 
denador de pavimento da concessionária, 
Hugo Florêncio. 
denador de pavimento da concessionária, denador de pavimento da concessionária, 
Hugo Florêncio. 
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rafegar pelas estradas do país defi-
nitivamente não é uma tarefa fácil. 
Diariamente, os motoristas precisam 

lidar com rodovias ruins, longas jornadas, 
saudade da família, altos gastos, medo da 
violência e insegurança. Por outro lado, 
sempre existe algo que faz a esperança res-
surgir e mostrar que ainda há bons exem-
plos pelo caminho.

Em meados de julho último, Fernando 
de Castro gravou um vídeo contando a ex-
periência que teve na Fazenda Botuverá, 
localizada em Gaúcha do Norte (MT), para 
carregar milho – ele é caminhoneiro há três 
anos, mas acumula uma década de experi-
ência no setor de transporte de grãos. 

Fernando chegou ao local por volta 
de 13h15, já depois de muitas horas na 
estrada e sem almoçar, e seguiu até o re-

feitório para tentar comprar uma marmita. 
A atendente, então, lhe entregou a última 
refeição. Ao questionar o preço, ele foi in-
formado de que a comida não era cobrada. 
O motorista ficou ainda mais surpreso ao 
saber que, se precisasse permanecer mais 
tempo, também poderia se servir de café 
da tarde, jantar e café da manhã gratuitos.

Segundo o transportador, a fazenda 
também disponibiliza um espaço de convi-
vência com banheiro limpo, chuveiro com 
água quente, televisão, internet, lavanderia 
e um local seguro para estacionar o cami-
nhão. Tudo sem custo adicional e com o 
intuito de promover o bem-estar dos cami-
nhoneiros e empresários que frequentam o 
lugar a trabalho. “Tem local que a gente vai 
que nem água dá”, compara Fernando sem 
esconder a surpresa. 

O vídeo feito por ele foi divulgado no ca-
nal Realidade de Caminhoneiro, do Claude-
mir Travain. Rapidamente, outros caminhonei-
ros deixaram comentários parabenizando a 
fazenda pela iniciativa. “É muito raro a gente 
ter esse suporte. Geralmente, não temos lugar 
nem para descansar, não tem segurança nem 
do poder público”, afirma Fernando.

BastidorEs
Os proprietários da Fazenda Botuverá 

se espantaram com a repercussão do de-
poimento do motorista. Para eles, o tra-
tamento adequado aos profissionais que 
frequentam o espaço faz parte dos valores 
da empresa. 

“Ficamos surpresos porque é algo mui-
to natural para nós. Meu pai sempre fala 
que o que temos de mais valioso são as 

Casa, comida  
e roupa lavada
Relato de motorista sobre tratamento digno recebido na 
Fazenda Botuverá, no Mato Grosso, viraliza nas redes sociais. 
Local oferece refeições, áreas de descanso, convivência  
e banho e até internet de graça para caminhoneiros.

T

Fotos: Arquivo pessoal

Fernando de Castro 
se surpreendeu 
com a qualidade do 
atendimento recebido

Caminhoneiro gravou um vídeo 
elogiando a iniciativa e acabou 

viralizando nas redes sociais
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um atendimento digno, com comida, lugar 
para descansar, ver televisão, poder tomar um 
banho quente. Tem até lugar para lavar roupa 
e fazer um churrasco”, completa Tiago.

HistÓria
A Botuverá foi fundada em 1975 pelos 

irmãos Vilymar, Adelino e Tarciso. Os três 
eram motoristas de caminhão na época e 
transportavam grãos pelo país. Portanto, 
sabem bem o que é estar na estrada dia 
e noite. Depois, os outros dois irmãos, Glo-
mir e Santo Nicolau, mais conhecido como 
Nico, juntaram-se à sociedade.

O espaço da Fazenda Botuverá foi ad-
quirido em 1997, em uma região totalmente 
inabitada. A cidade mais perto é Gaúcha do 
Norte, a 110 km da sede. No primeiro ano, 
foi preciso melhorar as estradas de acesso à 
fazenda e construir armazém, cantina, aloja-
mento e toda estrutura necessária.

Hoje, a empresa é detentora de três 
propriedades na região: as fazendas Botu-
verá, Bom Pastor e Vó Juvita, em homena-
gem à Juvita Bissoni, a matriarca da famí-
lia, que faleceu recentemente, aos 91 anos.

Segundo Tiago, toda a produção é es-
coada por meio do transporte rodoviário. 
São 23 mil hectares de soja e 12 mil hec-
tares de milho, além de aproximadamente 
4.000 bois abatidos anualmente. “Por isso, 
recebemos cerca de 20 a 40 caminhões to-
dos os dias”, destaca. 

A Botuverá é a maior fazenda do grupo 
e abriga também 55 moradias familiares. 
Além das casas, há um alojamento para os 
trabalhadores que residem fora ou são sol-
teiros. Os funcionários que têm família mo-
ram na comunidade, que, hoje, conta com 
posto de saúde, escola para 300 alunos, 
igreja, campo de futebol, quadra de vôlei 
e academia ao ar livre. Os equipamentos 
foram construídos pela família e são con-
servados em parceria com prefeituras e fa-
zendas vizinhas.

O nome da empresa vem da cidade ho-
mônima, localizada no interior do Estado ca-
tarinense, perto de Brusque, cidade natal da 
família. Foi em Botuverá que Vicente (tam-
bém falecido) e Juvita deram início à família 
e ao grupo empresarial. De Santa Catarina, 
o negócio se estendeu até as redondezas da 
cidade de Rondonópolis (MT).  
o negócio se estendeu até as redondezas da 
cidade de Rondonópolis (MT).  
o negócio se estendeu até as redondezas da o negócio se estendeu até as redondezas da 
cidade de Rondonópolis (MT).  

pessoas, sejam elas da família, da empre-
sa ou prestadoras de serviço. É o que mais 
importa pra gente. Então, fazemos de tudo 
para que as pessoas sejam bem-tratadas”, 
garante o diretor de agropecuária da em-
presa, Tiago Bissoni, filho de Vilymar Bisso-
ni, um dos fundadores da fazenda.

“Em relação ao fornecimento de alimen-
tos, por exemplo, nem entendemos nosso 
gesto como algo diferente. Por isso, ficamos 
surpresos [com a repercussão]. Quem chega à 
fazenda tem que ter o que comer, no mínimo. 
É inadmissível pra gente alguém ficar com 
fome. Nós queremos que as pessoas tenham 

Fotos: Fazenda Botuverá/Reprodução

Fazenda Botuverá é a maior das três geridas pela família Bissoni

irmãos começaram o negócio seguindo os passos do pai no transporte

Juvita e os filhos, tarciso, vilymar, Glomir, adelino e nico: 
cuidar das pessoas é um valor importante para eles
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gravado durante a pandemia da 
Covid-19, o abandono de animais 
tem se tornado mais um dos gra-

ves problemas encontrados nas estradas 
brasileiras. Embora essa seja uma prática 
criminosa, conforme previsto pelo Artigo 
32 da Lei de Crimes Ambientais (9.605/98), 
ela tem se intensificado nos últimos meses.

Para tentar reverter esse cenário, a 
Arteris Fernão Dias, concessionária que 
administra a BR-381 entre Contagem, na 
região metropolitana de Belo Horizonte, e 
Guarulhos, na Grande São Paulo, lançou, 
em junho último, a campanha #MeAdota. 
De lá para cá, cães e gatos resgatados pela 
empresa vêm recebendo cuidados veteriná-
rios em clínicas parceiras em Pouso Alegre, 

no Sul de Minas, e, se estão saudáveis, são 
disponibilizados para adoção.

“Com a pandemia, o número de ani-
mais encontrados nas rodovias – muitos 
em estado de abandono e fragilizados – 
cresceu. Para o resgate deles, os usuários 
entram em contato com a concessionária 
pelo 0800 2830 381 ou pelo nosso canal 
no Twitter (@Arteris_AFD)”, informa a ges-
tora da BR-381.

As cadelas Pretinha e Tilápia, ambas 
de aproximadamente 1 ano, foram as pri-
meiras a receber alta e a ser consideradas 
aptas a encontrar um novo lar. Segundo 
a Arteris Fernão Dias, as pessoas interes-
sadas em adotar um animal devem entrar 
em contato diretamente com a clínica 

veterinária parceira – informada pela con-
cessionária. Para levar um bichinho para 
casa, é necessário apresentar um docu-
mento de identidade e assinar um termo 
de responsabilidade. 

“Caso alguém identifique um dos 
animais como seu, deve apresentar um 
documento que comprove a propriedade – 
como, por exemplo, uma foto ou carteira de 
vacinação”, ressalta a empresa.

De acordo com a concessionária, além 
de cães e gatos, já foram resgatados na 
BR-381 cavalos e animais silvestres como 
capivaras, corujas e cachorros-do-mato. 
A campanha #MeAdota também é rea-
lizada em outras rodovias administradas 
pela Arteris S/A. 
lizada em outras rodovias administradas 
pela Arteris S/A. 
lizada em outras rodovias administradas lizada em outras rodovias administradas 
pela Arteris S/A. 

Um novo 
caminho

Animais abandonados 
na BR-381 são 
resgatados por 
concessionária, 
recebem atendimento 
veterinário e são 
encaminhados 
para adoção 

pretinha 
(à esquerda) e 
tilápia foram 
as primeiras a 

receber alta e ser
disponibilizadas 

para adoção 
pela arteris 
Fernão dias

Fotos: Arteris Fernão Dias/Divulgação

A





20          Entrevias

ECOnOMia

   AtividAde econômicA?

CARloS RoeSel: 
Em vários setores da economia, ela vai 

crescer consideravelmente à medida que a 
vacinação estiver avançando.

SéRgio PeDRoSA:
A vacinação está avançando, e a ati-

vidade econômica, voltando ao patamar 
pré-pandemia, com alguns setores em 
processo mais avançado do que outros. Em 
Minas Gerais, especificamente, a siderurgia 
e a mineração estão bastante aquecidas. 
Após o acidente em Brumadinho, outras 
minerações do Estado ficaram aquecidas, 
o que beneficiou o setor de transporte de 
cargas em outras regiões. No Sul de Minas, 
o destaque vai para o comércio eletrônico. 
Nos últimos anos, vimos a instalação de di-
versos centros de distribuição e também de 
novas indústrias, como a Ambev. No Triân-
gulo, o agronegócio está bastante aqueci-
do, o que tem beneficiado as transportado-
ras da região.

FRAnCiSCo PeluCio:
Com o avanço da vacinação, acredita-

mos que a economia ficará mais forte, con-

O que vem  por aí?
Especialistas  

do TRC apresentam 
suas expectativas  

para o segundo 
semestre de 2021

m cenário positivo na segunda me-
tade deste ano é esperado por quem 
está à frente de instituições que re-

presentam importantes categorias do trans-
porte rodoviário de cargas (TRC). A pers-
pectiva otimista foi apresentada por alguns 
especialistas do setor durante uma conversa 
com a Entrevias.

Confira a seguir as análises macroeconômi-
cas do presidente do Sindicato dos Cegonheiros 
de Minas Gerais (Sintrauto/MG), Carlos Roesel; 
do presidente da Federação das Empresas de 
Transportes de Carga do Estado de Minas Ge-
rais (Fetcemg), Sérgio Pedrosa; e do presidente 
da Associação Nacional do Transporte de Cargas 
e Logística (NTC&Logística), Francisco Pelucio.

O que Os transpOrtadOres pOdem esperar nO  
segundO semestre deste anO nas seguintes áreas:

tribuindo ainda mais com a atividade eco-
nômica. Nosso setor depende disso para 
continuar crescendo e abastecendo o país.

   Acesso Ao crédito?

CARloS RoeSel:
O crédito tende a ficar mais caro, pois a 

(taxa) Selic está em tendência de elevação.

SéRgio PeDRoSA:
O custo está subindo em função da 

alta da taxa Selic (em torno de 7% ao 

U

“A atividade econômica,  
em vários setores da 

economia, vai crescer 
consideravelmente à 

medida que a vacinação 
estiver avançando.”

carlos roesel,
presidente do sintrauto/mG

Arquivo Pessoal



O que vem  por aí?

ano). Dessa forma, os bancos estão mais 
seletivos na concessão de crédito, o que 
é um gargalo que o setor de transporte 
rodoviário de cargas tem que superar. As 
linhas oferecidas pelo governo federal no 
ano passado ajudaram um pouco, mas, 
neste ano, nenhuma se encaixou no perfil 
do transportador. Por outro lado, os valores 
de insumos e equipamentos (caminhões, 
carretas, pneus, peças e serviços) subiram 
muito, em torno de 60%, e o transportador 
tem o desafio de repassar esse alto custo 

para o frete, de forma que ele não fique 
com o fluxo de caixa desequilibrado.

FRAnCiSCo PeluCio:
Nossos associados não estão tendo 

problemas com acesso ao crédito. Eviden-
temente, o momento que o país vive exige 
cautela quanto à liberação de recursos pe-
los bancos, mas nada que impacte o bom 
desenvolvimento das empresas.

 
    PolíticAs  

tributáriA 
e fiscAl?

CARloS RoeSel:
Esse tema ainda está causando muita 

incerteza, pois não se sabe exatamente o 
que será a reforma nem quanto ela irá cus-
tar ou beneficiar o setor produtivo.

SéRgio PeDRoSA:
A proposta de reforma tributária apre-

sentada é extremamente onerosa para o 
nosso setor, e nossas lideranças nacionais 
estão trabalhando com afinco em Brasília 
para que tenhamos uma simplificação sem 
aumento da carga tributária. Outra preo-

cupação é quanto à suposta desoneração 
da folha de pagamentos, que, na verdade, 
é apenas outra forma de calcular, uma vez 
que não nos tira os tributos. Esperamos 
que a gente não perca, a partir de janeiro 
de 2022, a opção de contribuir com 1,5% 
sobre a receita bruta da empresa, o que dá 
mais segurança para o empregador no caso 
de queda no faturamento. Se a forma de 
cálculo mudar, as empresas voltarão a con-
tribuir sobre 20% da folha de pagamento, 
o que poderá gerar redução no número de 
vagas e desemprego.

FRAnCiSCo PeluCio:
A NTC&Logística permanece em conta-

to com as autoridades públicas para contri-
buir com isso, e sabemos que só teremos 
avanços quando as reformas forem aprova-
das. No entanto, diante da pandemia, acre-
ditamos que essa pauta possa ser deixada 
para ser votada mais para frente.

    medidAs trAbAlhistAs  
PArA minimizAr os  
imPActos dA PAndemiA?

CARloS RoeSel:
Creio que, neste momento, com a re-

tomada gradual da economia, as medidas 
adotadas durante o início da pandemia se-
jam retiradas aos poucos.

SéRgio PeDRoSA:
As medidas continuam valendo, como 

a Medida Provisória do BEm [Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego 
e da Renda]. No entanto, no nosso setor, 
salvo pouquíssimas exceções, as empre-
sas não precisaram usar esse recurso em 
2021 em função de o transporte ter sido 
considerado uma atividade essencial e 
ela não ter parado. Foram medidas bené-
ficas, mas que, para o nosso setor, quase 
não fizeram diferença.

FRAnCiSCo PeluCio:
O governo federal publicou diversas 

medidas provisórias para este momen-
to crítico que o país vive. Muitas delas 
contribuem de alguma forma para que 
o empresariado consiga manter os com-
promissos com os colaboradores sem que 
haja demissões.
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“Temos demanda, temos 
volume de carga para 
transportar, mas vemos 
com grande preocupação 
os custos do transporte.”
sérgio Pedrosa,
presidente da fetcemg

Arquivo Fetcemg



Entre os transportadores, os se-
nhores acreditam que haja mais 
otimismo? Eles estão dispostos a 
investir em melhorias na frota, nos 
negócios etc.?

CARloS RoeSel: Os transportadores 
no Brasil, sejam autônomos sejam empre-
sas, estão acostumados com a instabilida-
de e as variações sazonais do setor. Porém, 
neste ano, está mais difícil devido à alta do 
dólar e à falta de insumos. Esse cenário po-
demos chamar de “tempestade perfeita”, 
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“Mais investimentos em 
infraestrutura e reformas 
precisam ser feitos 
para que o transporte 
de cargas continue 
cumprindo o seu papel.”
francisco Pelucio,
presidente da ntc&logística

Arquivo nTC&logística

pois o preço de caminhões e implementos 
disparou assim como o preço do óleo diesel 
e dos pneus.

SéRgio PeDRoSA: Olhando pelo lado 
da demanda, sim. Olhando pelo lado do 
custo do frete, não. Temos demanda, te-
mos volume de carga para transportar, 
mas vemos com grande preocupação os 
custos do transporte, que – repito – nem 
todas as empresas conseguem repassar 
aos seus clientes.

FRAnCiSCo PeluCio: Sempre. As em-
presas não param de investir e querem 
sempre fazer a diferença para melhorar 
os seus serviços. Muitos investimentos em 
frotas, estrutura e gestão de pessoas vêm 
sendo desenvolvidos.

Que mensagem gostariam de dei-
xar para os leitores da Entrevias?

CARloS RoeSel: Que, diante dessa 
grave crise sanitária que vivemos, passe-
mos a olhar a vida de forma mais atenta, 
que possamos ter empatia com o próxi-
mo e que passemos a olhar todos como 
irmãos. O momento é de sermos perseve-
rantes, e, com fé em Deus, vamos vencer 
mais esse obstáculo!

SéRgio PeDRoSA: As lideranças do 
setor estão trabalhando por soluções e res-
postas para a atual crise e pelo desenvol-
vimento do setor de transporte de cargas 
em geral. Aos transportadores mineiros, 
saibam que podem contar com a Fetcemg 
e com nossos sindicatos filiados para nos 
passarem suas demandas que nós as leva-
remos aos nossos governantes. Agradeço 
à entrevias pelo espaço que temos nessa 
publicação, que é referência para o nosso 
setor, e agradeço especialmente ao Geral-
do Assis pelo bonito trabalho à frente da 
revista e também no campo filantrópico, 
ajudando milhares de famílias e prestando 
apoio aos nossos motoristas nas estradas 
com o grupo Anjos do Asfalto.

FRAnCiSCo PeluCio: Quero agra-
decer a oportunidade e parabenizar todos 
vocês pelo trabalho importante que fazem 
para todos do segmento transportador. É 
uma honra poder falar com os leitores. De-
sejo mais sucesso e vida longa a vocês! 
uma honra poder falar com os leitores. De-
sejo mais sucesso e vida longa a vocês! 
uma honra poder falar com os leitores. De-
sejo mais sucesso e vida longa a vocês! 

   leGislAÇÃo do setor?

CARloS RoeSel:
O maior projeto é o Marco Regulató-

rio do Transporte, que, devido à pandemia, 
está parado no Congresso Nacional. Pro-
vavelmente, à medida que as atividades 
no parlamento voltarem, essa matéria re-
tornará à pauta.

 
SéRgio PeDRoSA:
Tivemos a criação do Documento Ele-

trônico de Transporte (DT-e), uma proposta 
para unificar a documentação. O objetivo 
era estabelecer um documento único, emi-
tido por meio eletrônico, que substituiria 
todos os utilizados atualmente em opera-
ções de transporte. No entanto, vejo com 
preocupação, pois, até o momento, ele não 
se tornou um só documento, mas, sim, mais 
um, o que onera as empresas. Hoje, são 

mais de 30 documentos associados direta 
ou indiretamente a operações de transpor-
tes no Brasil. O DT-e traz mais burocracia, 
mais um sistema para implantar e mais um 
custo. Entendo que ainda temos um longo 
caminho pela frente, pois, para ele funcio-
nar plenamente, precisará de acordos en-
tre os Estados. A expectativa é que o DT-e 
realmente se torne um documento único e 
simplifique nossas operações, mas, no mo-
mento, ele está sendo prejudicial.

 
FRAnCiSCo PeDRoSA:
Temos acompanhado os esforços do 

ministro da Infraestrutura para garantir que 
a atividade transportadora funcione de ma-
neira adequada. Precisamos ainda de um 
olhar mais atento para as necessidades do 
setor, por parte de todas as áreas, uma vez 
que nossa atividade impacta a sociedade 
como um todo. Mais investimentos em in-
fraestrutura e reformas precisam ser feitos 
para que o transporte de cargas continue 
cumprindo o seu papel. 
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iclistas, corredores, caminhantes e 
trilheiros que percorrem o Circui-
to Uai vivenciam uma experiência 

inesquecível. O percurso de 1.041 km de 
trilhas e estradas compõe uma rota que 
interliga 42 municípios e distritos do entor-
no de Belo Horizonte. O trajeto é marcado 
por planaltos, depressões, vales, serras, pi-

cos e muitos atrativos como lagos, lagoas, 
grutas, museus, cavernas, rios, cachoeiras, 
campos ondulados, florestas, afloramentos 
minerais, diversas coberturas vegetais, be-
las paisagens e terras férteis e generosas 
habitadas por um povo muito hospitaleiro.

A iniciativa teve início em Sabará, na 
região metropolitana da capital mineira – 

cidade escolhida para ser o marco zero –, 
em 5 de junho último. A ideia embrionária, 
contudo, surgiu em 2015. “Foi quando eu 
recebi o convite para percorrer o caminho 
de Santiago de Compostela, na Espanha. 
Fiquei pensando se não podíamos fazer 
algo por aqui, na Grande BH. O pessoal 
fala que nossas trilhas e serras são uns dos 

aventura 
com sotaque 
mineiro
Circuito Uai interliga 42 municípios e distritos próximos a Belo Horizonte 
em um desafi o de ciclismo repleto de cultura e belezas naturais

C

Anderson Cordeiro/Arquivo pessoal

O pôr do sol é uma das 
belezas naturais que 
podem ser admiradas pelos 
participantes do Circuito Uai



 Entrevias          25

“Pedalei bastante tentando 
descobrir as melhores 

estradas e sugeri  
alterações quando  

percebia qualquer tipo de 
monotonia no percurso.”

Annibal theotonio baptista neto,
engenheiro e colaborador do circuito uai

melhores locais para a prática do mountain 
bike. Então, por que tínhamos que ir para 
tão longe para encontrarmos lugares legais, 
com alto investimento financeiro, logística 
complexa e durante um longo período de 
tempo? Eu já conhecia muitas trilhas, mas 
faltavam outras. Tinha 70% da rota na mi-
nha cabeça. Aí, chamei os amigos para me 
ajudarem na elaboração do circuito. Assim 
nasceu o projeto”, relembra o idealizador 
do Circuito Uai, o empresário e advogado 
Anderson Cordeiro.

Um dos que contribuíram com a elabo-
ração do desafio foi o engenheiro Annibal 
Theotonio Baptista Neto, ciclista desde o 
início dos anos 2000. “Minha participação 
foi muito compromissada com a diversão: 
pedalei bastante tentando descobrir as me-
lhores estradas e sugeri alterações quando 
percebia qualquer tipo de monotonia no 
percurso. Eu escutava e tentava colocar em 
prática as orientações dos ‘embaixadores’ 
e, de alguma maneira, sempre consegui 
corrigir o percurso a partir das sugestões 
dessas pessoas. Confesso que nossas reu-
niões não eram muito produtivas, mas, 
quando saíamos para a estrada, a diversão 
era garantida”, diz.

Para Baptista Neto, o ponto forte do 
projeto é que ele foi idealizado por ciclis-
tas, corredores e caminhantes para cami-
nhantes, corredores e ciclistas com o único 
propósito de conduzi-los pelos caminhos 
mais interessantes. “Além disso, os nativos 
que conheciam cada palmo da região su-
geriam sempre os melhores traçados e os 
diversos desvios que, obviamente, davam 
acesso aos locais mais interessantes. Ou-
tro diferencial do circuito é ter um traçado 
quase exclusivo por estradinhas de terra. 
Os idealizadores tentaram evitar o asfalto 
ao máximo”, afirma o engenheiro.

O servidor público Israel Tomaz Fer-
reira, que há 22 anos treina e compete 
na modalidade mountain bike, também 
ajudou a traçar parte do circuito. “Sem 
dúvida, o diferencial dele é a riqueza das 
paisagens características da região do en-
torno de Belo Horizonte: formações mon-
tanhosas admiráveis e repletas de histó-
rias, cachoeiras bem-conservadas, bioma 
diversificado, uma vegetação de transição 
entre a Mata Atlântica e o Cerrado, trilhas 
agradáveis e um clima muito favorável à 

“Vamos curtir o agora, 
vamos curtir muito  

o Circuito Uai.”
Anderson cordeiro,

empresário, advogado  
e idealizador do circuito uai

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

prática de esportes ao ar livre. Outro pon-
to positivo é poder percorrer os mais de 
1.000 km do circuito mantendo-se a uma 
distância máxima de 100 km da capital, 
sendo esse um facilitador para quem de-
seja concluí-lo em diversas etapas, seja 
por opção ou por não se dispor de 10 a 
15 dias consecutivos para completá-lo de 
uma única vez”, ressalta Ferreira.

ExpEriênCia úniCa
O Circuito Uai promove o turismo de 

aventura ao mesmo tempo em que pro-
porciona aos participantes a oportunidade 
de se conectarem com a natureza, a co-
munidade local, a cultura regional, a gas-
tronomia e o patrimônio artístico-cultural. 
Atualmente, dois grupos participam do de-
safio: um está na quarta etapa, e o outro, 
na segunda. 

“A maioria das rotas de cicloturismo 
tenta ressuscitar algum tipo de caminho, 
seja ele religioso, seja histórico, ou um local 
que une cidades com o intuito de fomen-
tar o turismo e o comércio, por exemplo. 
Já o Circuito Uai estimula amizades e a 
satisfação em pedalar, além de possibilitar 
que seja feito algo que pode influenciar 
outras pessoas positivamente. Uma coisa 
que aprendi com essa experiência é que, 
por mais lindos que sejam os lugares por 
onde passamos em qualquer região do 
mundo, sempre podemos ter uma surpresa 
agradável ao fazer uma curva, ao chegar 
ao topo de uma montanha ou ao entrar em 
uma cachoeira ao lado de casa. Toda a rota 
fica em um raio inferior a 100 km da capi-
tal mineira e, sinceramente, nunca imaginei 
encontrar tanta coisa legal tão próxima. Te-
nho certeza de que será uma surpresa para 
outros também”, garante Baptista Neto.

A administradora Gleisiele Henriques, 
que pratica mountain bike há um ano e 
meio, concorda com o engenheiro. “Além 
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da nota 10 na organização do pessoal da 
Tour Bike e dos idealizadores do Circuito 
Uai, a jornada está sendo uma das melho-
res experiências que estou vivendo neste 
meu curto tempo de pedal. Uma experiência 
indescritível e cheia de surpresas. Não tem 
como saber o que nos espera na próxima 
etapa porque cada uma tem as suas carac-
terísticas, belezas, dificuldades e particulari-
dades. Enfim, cada etapa é única”, afirma.

Para ela, o encantamento vem da união 
do apoio e da empatia dos participantes 
com o cenário de beleza e riqueza únicas 
do Estado. “A receptividade da galera é fe-
nomenal, uma energia e uma sintonia sem 
igual”, avalia Gleisiele.

BELEZa naturaL QuE dEsaFia
O experiente atleta Carlos Leônidas 

da Silva, que soma 28 anos de estrada na 
modalidade mountain bike, também enfa-
tiza a originalidade do projeto. Educador 

Fotos: gleisiele Henriques/Arquivo pessoal

“Em cada caminho 
percorrido, seja nos 
vilarejos e/ou 
cidadezinhas, somos 
recebidos com 
gestos de cortesia 
e até mesmo frases 
de incentivo.”
Gleisiele henriques,
Administradora

Arquivo pessoal
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gleisiele Henriques/Arquivo pessoal

físico, ele conta que nunca havia feito uma 
cicloviagem (rota percorrida durante dias 
seguidos) por um percurso tão especial. 
“Recebi o convite do Anderson para fazer o 
circuito em menos de 11 dias. Como estava 
sem participar de competições por causa 
da pandemia, topei pela oportunidade de 
fazer algo diferente”, revela.

Até o fechamento desta edição, Silva 
havia percorrido 570 km em cinco dias. “Eu 
tinha planejado percorrer 200 km por dia, 
mas subestimei o trajeto e as condições cli-
máticas. É um desafio pessoal difícil, pois 
pegamos muita serra, vento, poeira e frio. 
Nesta época do ano, a temperatura é muito 
baixa. No começo, estava muito exigen-
te comigo mesmo, mas notei que estava 
perdendo a oportunidade de aproveitar os 
lugares, que possuem muita riqueza histó-
rica e cultural e me trazem lembranças das 
competições de mountain bike”, recorda o 
educador físico.

Gleisiele faz coro. Segundo ela, cada 
percurso tem as suas particularidades, e 
cabe aos participantes superá-las e enfren-
tá-las com maestria, respeitando sempre as 
próprias limitações. “Devemos ter cuidado 
para não exigirmos além do que o nosso 
organismo nos oferece. Na terceira etapa, 

a administradora Gleisiele 
Henriques pratica mountain 
bike há um ano e meio e 
topou o desafio de percorrer 
mais de 1.000 km

Fotos: israel Tomaz Ferreira/Arquivo pessoal

Ciclistas percorrem o trecho 
do Circuito Uai entre pará de 
Minas e pequi, na região Central
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enfrentei um desafio que realmente supe-
rou os meus limites: o conhecido e temido 
Morro Caboclo, localizando entre Santo 
Antônio do Alto e Lavras Novas. Quem co-
nhece a região sabe que a inclinação é de 
tirar totalmente o fôlego. O morro mais pa-
recia uma parede. Quando cheguei ao topo 
de Lavras Novas, nem acreditei. Olhei para 
mim e disse: ‘É, eu consegui, eu subi, eu 
superei!’. Essa sensação é boa demais!”, 
confidencia a administradora.

Baptista Neto reforça que algumas 
subidas são, de fato, extremamente de-
safiadoras. “Entretanto, se o turista não 
estiver de mau humor, levantar a cabeça 
e observar ao redor, o ganho de altimetria 
será menos perceptível e até mesmo agra-
dável”, aconselha.

O idealizador da aventura, Anderson 
Cordeiro, sublinha que alguns trechos do 
Circuito Uai cruzam percursos de provas 
estaduais, nacionais e até mundiais de 
ciclismo. Além disso, o trajeto é dinâmi-
co e sofre pequenas mudanças ao longo 
do caminho para se tornar cada vez mais 
off-road. Em Pará de Minas, por exemplo, 
os participantes agora vão passar por uma 
linha férrea recentemente inaugurada. “É 

natureza e patrimônio 
cultural são as marcas 
registradas do projeto

“A boa prosa, o cafezinho 
e a esperança em dias 

melhores nos tornam mais 
humanos e espiritualizados 

ao término dessa 
espetacular jornada.”

israel tomaz ferreira,
servidor público e colaborador 

do circuito uai

Arquivo pessoal
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importante ressaltar que se trata de uma 
rota pública, aberta a todos. Nesse senti-
do, qualquer pessoa pode fazer o Circuito 
Uai”, esclarece o empresário.

GEntE aCoLHEdora
A população local é um destaque à 

parte no Circuito Uai. Conforme salientado 

pelos organizadores, os moradores dos mu-
nicípios e distritos abrangidos pelo projeto 
contribuíram muito com a orientação do 
percurso e também desempenharam outro 
papel fundamental: a recepção calorosa aos 
participantes. “Recordo-me bem da primeira 
etapa, que, para mim, foi até agora uma das 
que mais me encantaram. No fim da rota, 

Fotos: Carlos leônidas /Arquivo pessoal

“No começo, estava muito 
exigente comigo mesmo, 

mas notei que estava 
perdendo a oportunidade 
de aproveitar os lugares.”

carlos leônidas da silva,
atleta e educador físico

Arquivo pessoal
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fizemos uma parada em uma pousada na 
linda Catas Altas e fomos muito bem-recep-
cionados. Em cada caminho percorrido, seja 
nos vilarejos e/ou cidadezinhas, somos rece-

bidos com gestos de cortesia e até mesmo 
frases de incentivo como ‘vai lá, galera’ ou 
‘eita povo animado’”, encanta-se Gleisiele.

Em Minas Gerais, a acolhida normal-

mente vem acompanhada da culinária 
tradicional, e, durante o circuito, não é 
diferente. Os participantes podem desfru-
tar do sabor e da riqueza da gastronomia 
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Fotos: israel Tomaz Ferreira/Arquivo pessoal

Capelinha em Onça do pitangui e igreja matriz em Catas altas, na região Central de Minas, são alguns dos atrativos do circuito
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Arquivo pessoal

Educador físico e 
ciclista experiente, 

Carlos Leônidas 
da silva se rendeu 

aos encantos 
do percurso

israel Tomaz Ferreira/Arquivo pessoal

local, como o bife com casca de banana, o 
tropeiro, o frango caipira, o pequi, a carne 
seca e o famoso pão de queijo. “É sempre 
muito cordial e calorosa a recepção. A boa 
prosa, o cafezinho e a esperança em dias 
melhores nos tornam mais humanos e es-
piritualizados ao término dessa espetacu-
lar jornada”, avalia Ferreira.

sEGuranÇa: piLar FundaMEntaL
É importante pontuar que todas as 

atividades do Circuito Uai contam com o 
apoio da organização para garantir que a 
experiência seja segura. Os participantes 
são acompanhados por profissionais e ve-
ículos de suporte e também contam com 
aplicativos de orientação sobre o trajeto. O 

percurso dialoga muito com a natureza em 
espaços abertos que minimizam o risco de 
contaminação pelo novo coronavírus. “O 
uso de máscaras e a assepsia frequente, 
além do distanciamento social, são regras 
mínimas a serem observadas e em nada 
comprometem as atividades no circuito”, 
assegura o servidor público.

Baptista Neto conta que pedalou for-
temente pelo Circuito Uai durante a pan-
demia da Covid-19 e fez cinco testes em 
momentos em que não se sentiu 100%. 
“Os resultados garantem que não fui con-
taminado nem passei a doença para nin-
guém. Felizmente, tomei a primeira dose da 
vacina e me sinto ainda mais seguro neste 
momento. Vale ressaltar que o distancia-
mento social foi – e ainda é – uma cons-
tante nesses pedais”, conclui.

Garantidos a segurança sanitária e o 
bem-estar, Cordeiro já tem em mente um 
novo projeto. “Tenho a ideia de elaborar 
um contorno a partir das extremidades 
de Minas Gerais, que dá cerca de 5.300 km, 
para contemplar todos os extremos por 
estradas de terra. Contudo, vamos curtir 
o agora, vamos curtir muito o Circuito 
Uai”, finaliza. 
o agora, vamos curtir muito o Circuito 
Uai”, finaliza. 
o agora, vamos curtir muito o Circuito o agora, vamos curtir muito o Circuito 
Uai”, finaliza. 

trecho da trilha entre sabará e Caeté, na região metropolitana, precisa ser percorrido a pé

Divulgação

dinâmico, o Circuito Uai tinha 
1.012 km de extensão, inicialmente. 
Hoje, ele soma 1.041 km.
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oram anos de atoleiros e filas de 
caminhões parados na BR-163, 
no Norte do país, por causa da 

situação precária da rodovia. Agora, o 
Ministério da Infraestrutura (Minfra) 
anunciou que o trecho entre Sinop (MT) 
e Miritituba (PA) será concedido à inicia-
tiva privada e receberá cerca de R$ 3 bi-
lhões em investimentos.

O ápice dos problemas da via foi regis-
trado em 2018, quando o “inverno amazô-
nico” – sinônimo de muita chuva na região 
Norte – foi rigoroso. Parte do agronegócio 
brasileiro ficou parada na estrada, e a si-
tuação ainda apresentou risco aos traba-
lhadores do transporte. Dali em diante, 
após muitas reivindicações, as obras foram 
retomadas com a ajuda do Exército e con-
cluídas no início do ano passado, conforme 
mostrado pela entrevias na época.

A rodovia tem um tráfego diário de 
cerca de 70 mil veículos, sendo 68% de 
caminhões. Toneladas de grãos, especial-
mente a soja, passam por lá todos os dias. 
Hoje, a BR-163 é o principal corredor lo-
gístico para o escoamento da safra agrí-
cola do Mato Grosso, com mais de 1.000 km 
de extensão. 

O leilão ocorreu em 8 de julho, na 
Bolsa de Valores de São Paulo. A rodovia 

da lama ao leilão
Famosa pelos atoleiros constantes, BR-163 é, enfim, concedida 
à iniciativa privada. Previsão é que trecho receba investimentos 
da ordem de R$ 3 bilhões ao longo de uma década.

será administrada, nos próximos dez anos, 
pelo consórcio Via Brasil BR-163, forma-
do pelas empresas Conasa Infraestrutura 
S.A., Zeta Infraestrutura S.A., Construtora 
Rocha Cavalcante Ltda., Engenharia de 
Materiais Ltda. e M4 Investimentos e Par-
ticipações Ltda.

“Estamos transformando a logística 
do Brasil, interiorizando-a e tornando nos-
so produtor mais competitivo. Esse é um 

movimento que não vai parar”, afirmou o 
ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas, após o anúncio do vencedor do 
pregão. A expectativa é que as intervenções 
na rodovia gerem em torno de 29 mil em-
pregos ao longo da próxima década.

A proposta apresentada pelo con-
sórcio Via Brasil BR-163 foi de uma 
tarifa de pedágio de R$ 0,07867 por 
quilômetro, um deságio de 8,09%. Com 

F

tarcísio Gomes de Freitas e representantes do consórcio via Brasil 
BR-163 batem o martelo e assinam o contrato de concessão

Ricardo Botelho/Minfra



mentadas faixas adicionais, vias marginais 
e acostamentos e acessos aos terminais 
portuários de Miritituba, Santarenzinho e 
Itapacurá, por meio dos quais a carga se-
gue pela hidrovia do Tapajós.

No projeto de concessão, consta ainda 
a construção de dois pontos de parada e 
descanso para os profissionais do trans-
porte. Os usuários de dispositivos de paga-
mento eletrônico (tags) terão 5% de des-
conto no pedágio, e a praça de Trairão, no 
Pará, terá cobrança apenas para veículos 
comerciais com mais de quatro eixos por se 
tratar de um trecho urbano.

Desde 2019, o Minfra concedeu 71 
empreendimentos à iniciativa privada, to-
talizando R$ 64 bilhões em investimentos. 
Somente em 2021, já foram realizados 
30 leilões com R$ 20 bilhões envolvidos. 
O objetivo da pasta é alcançar R$ 100 bilhões 
até o fim do ano e fechar 2022 com ao 
menos R$ 250 bilhões em empreendimen-
tos concedidos. 
menos R$ 250 bilhões em empreendimen-
tos concedidos. 
menos R$ 250 bilhões em empreendimen-menos R$ 250 bilhões em empreendimen-
tos concedidos. 

a concessão, serão investidos aproxima-
damente R$ 3 bilhões na rodovia, o que, 
de acordo com o governo federal, repre-
senta um passo importante para a conso-
lidação do Arco Norte, o corredor logístico 
de exportação de grãos do país.

MELHorias 
Com a pavimentação da BR-163 con-

cluída em 2020, o custo do frete reduziu 

e os portos do Arco Norte registraram um 
crescimento de cerca de 20% na expor-
tação de grãos, igualando-se ao porto de 
Santos (SP) e gerando uma economia de 
US$ 20 por tonelada transportada, se-
gundo o Minfra.

Após o início da gestão do consórcio, 
as principais melhorias na rodovia deve-
rão ocorrer até o quinto ano do contrato, 
de acordo com o ministério. Serão imple-

no início de 2020, o presidente da República e o ministro da infraestrutura inauguraram a pavimentação da BR-163

José Dias/PR

O ápice dos atoleiros ocorreu em 2018, 
quando dezenas de caminhões passaram 
mais de dez dias parados na rodovia

veículos pesados que tentavam chegar aos portos 
da região norte do país formaram uma imensa 
fila na BR-163 há aproximadamente três anos

Fotos: Arquivo entrevias
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governo federal certificou, em junho, mais 11 pontos de para-
da e descanso (PPDs) para motoristas profissionais, elevando 
para 50 o total de instalações no país. As novas certificações 

ocorreram em rodovias de São Paulo, Rio Grande do Sul, Maranhão, 
Piauí e Santa Catarina. 

No Estado paulista, há quatro novos pontos: três na BR-116, 
em Pindamonhangaba, Silveiras e Guararema, e um na BR-153, em 
Ourinhos. Os três PPDs mais recentes do Rio Grande do Sul estão na 
BR-290, em Gravataí; na BR-386, em Carazinho; e na BR-116, em 
Eldorado do Sul. No território maranhense, eles estão distribuídos 
pela BR-135, em São Luís, e BR-316, em Santa Inês. Também foi cer-
tificado um ponto de parada e descanso na BR-316, em Barro Duro, 
no Piauí; e outro em Santa Catarina, na BR-101, em Itajaí.

Os PPDs foram instituídos pelas Leis 12.619/2012 e 13.103/2015, 
conhecidas como Leis do Caminhoneiro. Os dois textos tratam do exer-
cício da profissão de motorista de transporte de cargas e passageiros 
com enfoque na regra da jornada de trabalho e do tempo de direção. 
Para o cumprimento do expediente estabelecido pela legislação, foram 
então criados os pontos de parada e descanso, que são locais seguros 
instalados à beira das estradas para o repouso do profissional. 

rEQuisitos
Um PPD, segundo o Ministério da Infraestrutura, precisa cum-

prir integralmente requisitos e condições sanitárias, de segurança 
e conforto previstos em lei. A pasta garante que vistorias são feitas 
regularmente para identificar o cumprimento das regras.

Na avaliação dos órgãos do sistema de transporte, a implantação 
dos pontos traz benefícios não apenas para profissionais, mas para 
os estabelecimentos nos quais eles são instalados e para a socieda-
de. Entre eles estão a diminuição dos acidentes por falhas humanas 
devido ao cansaço; a redução de furtos e roubos; o desestímulo às 
práticas de prostituição e uso de drogas; e o incentivo à modernização 
dos estabelecimentos que estão instalados às margens das rodovias.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) afirma 
que, para que um estabelecimento comercial possa requisitar o 
reconhecimento como PPD, é preciso ter um Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica ativo e um alvará de funcionamento expedido 
pela prefeitura, bem como não vender nem permitir o consumo de 

sobe para 50 o total
Onze pontos de parada e descanso 
para motoristas profi ssionais foram 
recentemente certifi cados pela 
União em rodovias de cinco Estados

de ppds no Brasil

bebidas alcoólicas no local. No site da ANTT (antt.gov.br), há um 
formulário para preenchimento eletrônico.

A pausa obrigatória – importante para o bem-estar físico e emocional 
do motorista – é de 30 minutos a cada quatro horas rodadas. Especialistas 
recomendam fazer uma caminhada leve nesse momento de parada para 
repor as energias. Uma refeição balanceada também é indicada. 

Como os PPDs possuem um pátio no qual o caminhão pode 
ficar estacionado, é importante priorizar uma boa noite de sono. 
A legislação determina que haja ao menos 11 horas de descanso 
entre uma jornada e outra. As paradas também servem para con-
ferir o combustível e outros itens do veículo, como água, óleo e 
fluido. Rever o trajeto e fazer boas amizades são outras formas de 
aproveitar o período de descanso. 
fluido. Rever o trajeto e fazer boas amizades são outras formas de 
aproveitar o período de descanso. 
fluido. Rever o trajeto e fazer boas amizades são outras formas de fluido. Rever o trajeto e fazer boas amizades são outras formas de 
aproveitar o período de descanso. 

governo federal/Reprodução

pontos de parada e descanso podem ser 
instalados em postos de combustíveis do país

Charles de Moura/PMSJC

novas concessões rodoviárias exigem a instalação 
de ppds, como a da via dutra e a da Rio-santos

Tânia Rêgo/Agência Brasil

na falta de locais adequados, motoristas são obrigados 
a estacionar às margens das rodovias para descansar

O
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Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) aprovou, no fim de 
julho, a Lei 23.830, que autoriza 

o uso de recursos provenientes do acordo 
judicial firmado com a Vale pelo rompimen-
to da barragem da mina Córrego do Feijão, 
em Brumadinho, na Grande BH. A matéria 
já foi sancionada pelo governador Romeu 
Zema (Novo). É daí que partirão os investi-
mentos para a construção do Rodoanel da 
região metropolitana de Belo Horizonte.

O governo do Estado receberá R$ 11,06 
bilhões. Desse montante, R$ 1,5 bilhão se-
rão destinados aos 853 municípios de acor-

do com o número de habitantes de cada um. 
O total do acordo judicial feito com a mine-
radora ultrapassa os R$ 37 bilhões. 

O recurso poderá ser empregado em 
várias demandas da população, a exemplo 
das ambientais e relativas a serviços pú-
blicos. Também foram autorizados investi-
mentos na complementação dos recursos 
federais para a ampliação do metrô, na re-
cuperação de rodovias em piores condições 
e em intervenções em hospitais regionais.

Enquanto a ALMG discute o projeto do 
Rodoanel, entidades ligadas ao transporte 
rodoviário de cargas reivindicam, em caráter 

Rodoanel:

Entidades ligadas ao transporte rodoviário 
de cargas criticam a morosidade do governo 
mineiro para tirar do papel o projeto de uma 
via alternativa ao Anel Rodoviário. Acordo 
firmado com a Vale pode acelerar o processo.

urgente
demanda

EstRadas

A

Willian Dias/Arquivo AlMg

deputados estaduais discutem projeto de lei que prevê 
o repasse de recursos da vale aos municípios

Divino Advincula/Arquivo PBH

Representantes do transporte 
rodoviário de cargas afirmam 
que o anel Rodoviário é uma 
vergonha e não atende as 
necessidades do setor



“Não dá para um Estado como 
Minas Gerais ter como ligação 
entre as regiões uma avenida 
dentro da capital, que é o que 
virou o Anel Rodoviário.”
Geraldo eugênio de Assis,
presidente do grupo Anjos do Asfalto-mG 
e vice-presidente da Prevenir truck
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de urgência, o início das obras da via que 
promete desafogar o Anel Rodoviário de 
Belo Horizonte e garantir mais segurança 
de tráfego aos trabalhadores do setor.

O Sindicato das Empresas de Transpor-
te de Cargas e Logística de Minas Gerais 
(Setcemg) e a Federação das Empresas 
de Transporte de Cargas de Minas Gerais 
(Fetcemg) participaram das audiências pú-
blicas referentes ao Rodoanel e levaram 
propostas alinhadas ao edital de consulta 
pública. Segundo o presidente do Setcemg 
e vice-presidente da Fetcemg, Gladstone 
Lobato, é importante que a rodovia seja 
construída com toda a tecnologia disponí-
vel, além de pontos de parada e descanso, 
áreas de escape e pedágio tipo free-flow. 

Segundo ele, o Rodoanel é uma obra 
urgente. “O transportador de Minas Gerais 
é altamente carente de infraestrutura. Nosso 
Estado tem um custo muito alto de trans-
porte porque não temos estradas, vias de 
fácil acesso nem boa infraestrutura. As que 
temos são precárias. Nossa reivindicação é 
imensa para ver se essa obra sai logo. A gen-
te só perde com essas amarras burocráticas 
jurídicas e do governo”, disse Gladstone.

O presidente do Setcemg é categórico 
quanto ao uso do dinheiro da tragédia de 
Brumadinho para a construção da via. “É 
uma vergonha para os políticos mineiros. Se 
não fosse essa tragédia, não ia ter Rodoa-
nel? Quase 300 pessoas precisaram morrer 
para termos essa rodovia? O Anel Rodoviá-

rio é um atraso de vida, e essa obra é urgen-
te”, afirmou, referindo-se à morte de 272 
pessoas em decorrência do rompimento da 
barragem, em 25 de janeiro de 2019.

apELo do sEtor
O presidente do Sindicato dos Cegonhei-

ros de Minas Gerais, Carlos Roesel, também 
lamenta o excesso de burocracia para que o 
Rodoanel saia do papel. Ele ressalta que o 
Estado precisa de vias melhores, com mais 
segurança e tecnologia. “Minas tem a maior 
malha viária do país e estradas ruins. Isso 
dificulta a circulação dos veículos, aumenta 
o custo e o risco de acidentes. O Rodoanel 
é uma obra urgente. É um absurdo ter que 
acontecer um desastre como o da barragem 
de Brumadinho para o Estado investir no Ro-
doanel, que é uma via estratégica e impor-
tante para o país”, afirmou Roesel.

Para o presidente do grupo de resga-
te voluntário Anjos do Asfalto-MG e vice-
-presidente da Prevenir Truck, Geraldo Eu-
gênio de Assis, o processo de elaboração e 
aprovação do projeto do Rodoanel foi tão 
burocrático e moroso que, agora, o poder 
público conta com os recursos de uma tra-
gédia para construir e entregar a via. 

“O investimento em infraestrutura rodo-
viária precisa ser priorizado, e a concretiza-
ção de todas as alças previstas no Rodoanel 
é urgente. A via vai aumentar a competitivi-
dade do Estado, proporcionar mais seguran-
ça aos caminhoneiros e reduzir custos. Não 
dá para um Estado como Minas Gerais ter 
como ligação entre as regiões uma avenida 
dentro da capital, que é o que virou o Anel 
Rodoviário”, ressaltou Assis.

A reivindicação geral é para que a nova 
rodovia tenha um padrão internacional de 
mobilidade, tecnologia e infraestrutura. O 
contorno apresentado pela Secretaria de Es-
tado de Infraestrutura e Mobilidade em au-
diências públicas tem 100 km de extensão e 
conta com pistas duplas, acostamentos, can-
teiros centrais e áreas de escape, passando 
por dez municípios da região metropolitana: 
Betim, Brumadinho, Contagem, Ibirité, Nova 
Lima, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, 
Sabará, Santa Luzia e Vespasiano.

A expectativa é que as obras fiquem 
prontas em 60 meses e sejam feitas por 
meio de uma parceria público-privada com 
concessão de 30 anos. 
meio de uma parceria público-privada com 
concessão de 30 anos. 
meio de uma parceria público-privada com meio de uma parceria público-privada com 
concessão de 30 anos. Co
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tragédia de Brumadinho 
causou a morte de quase 

300 pessoas em 2019
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sob análise
Plano de Outorga da BR-116/RJ/MG 
e da BR-465/493/RJ foi enviado 
pela ANTT ao TCU para ser avaliado. 
Projeto prevê a concessão de 
724,8 km de rodovias por três décadas.

análise do Plano de Outorga e das minutas de edital e con-
trato de concessão do Sistema Rodoviário Rio de Janeiro 
– Governador Valadares está em andamento no Tribunal 

de Contas da União (TCU). Os documentos foram enviados ao ór-
gão pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) após a 
aprovação do Ministério da Infraestrutura no fim de junho último.

O projeto de concessão compreende 724,8 km de rodovias – sen-
do 534,5 km de pista simples e 190,3 km de pista dupla – que com-
põem a única rota disponível para se contornar a Baía de Guanabara 
a partir da capital fluminense, permitindo o acesso à região dos Lagos, 
ao Norte do Estado, e às regiões Norte e Nordeste do país.

“O objetivo é melhorar o nível do serviço ofertado, asseguran-
do maior fluidez e confiabilidade, bem como garantir a segurança 
do transporte de carga e de passageiros, reduzindo a ocorrência 
de acidentes, o tempo de viagem e o custo logístico”, afirma a 
ANTT, destacando que o trecho, que faz a ligação entre o território 
carioca e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, é estratégi-
co pela extensão e pelo volume de tráfego.

O Plano de Outorga prevê algumas inovações para o pregão, 
como critério híbrido de julgamento (menor tarifa + maior outor-
ga); tarifa diferenciada para pista dupla e pista simples; desconto 
de 5% para usuários de dispositivos de pagamento eletrônico; 
pontos de parada para caminhoneiros; e estoque de melhorias, 
com a possibilidade de execução de obras ao longo da concessão.

MudanÇas pLanEJadas
De acordo com a ANTT, a previsão é que sejam investidos 

R$ 9,01 bilhões na BR-116/RJ/MG e na BR-465/493/RJ. Já os cus-
tos operacionais estão estimados em R$ 8,27 bilhões. Ao longo 
de 30 anos de concessão, deverão ser gerados 137.950 empregos 
diretos, indiretos e de efeito-renda.

Entre as principais intervenções previstas pelo Programa de 
Exploração da Rodovia estão 309,52 km de obras de duplicação; 
245,32 km de faixas adicionais; 61,32 km de vias marginais; 28 
dispositivos em desnível; 775 melhorias de acessos; 65 passarelas; 
e 68 passagens de fauna; bem como a implantação de iluminação 
inteligente em toda a extensão das rodovias BR-465/RJ, BR-493/
RJ e nos trechos críticos da BR-116/RJ, incluindo a serra de Teresó-
polis, que contará também com três áreas de escape.

Depois de ser concedido à iniciativa privada, o Sistema Rodo-
viário Rio de Janeiro – Governador Valadares deverá ter 12 praças 
de pedágio: dez na BR-116 (sendo sete em território mineiro e 
três no Estado vizinho) e duas na BR-493 (RJ).

HistÓria
O trecho de 142,5 km da BR-116 entre Além Paraíba, na Zona 

da Mata, e Teresópolis, na região serrana fluminense, no entron-
camento com a BR-040/RJ, foi concedido à Concessionária Rio-
-Teresópolis em 1995 por um prazo de 25 anos ainda na primeira 
etapa do Programa de Concessão de Rodovias Federais. 

No ano passado, o projeto da nova concessão foi objeto da Au-
diência Pública nº 11/2020, com três sessões virtuais e extensa par-
ticipação social, de acordo com a ANTT. Durante o período disponibi-
lizado, 189 manifestações foram protocoladas, compreendendo 656 
contribuições válidas analisadas pela equipe técnica da agência. 
lizado, 189 manifestações foram protocoladas, compreendendo 656 
contribuições válidas analisadas pela equipe técnica da agência. 
lizado, 189 manifestações foram protocoladas, compreendendo 656 lizado, 189 manifestações foram protocoladas, compreendendo 656 
contribuições válidas analisadas pela equipe técnica da agência. 

AnTT/Divulgação

programa de Exploração da Rodovia prevê um 
investimento de R$ 9,01 bilhões no sistema 
Rodoviário Rio de Janeiro – Governador valadares

trecho de 724,8 km é a única rota disponível para se contornar 
a Baía de Guanabara a partir da cidade do Rio de Janeiro

AnTT/Divulgação

A
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stá em vigor, desde 2 de julho, a 
Resolução 5.947/21 da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT), que atualiza o Regulamento para 
o Transporte Rodoviário de Produtos Peri-
gosos em vias públicas. A nova norma es-
tabelece a revogação tácita da Resolução 
5.232, de 14 de dezembro de 2016, e da 
Resolução 5.848, de 25 de junho de 2019, 
que aprovavam as instruções complemen-
tares ao Regulamento Terrestre do Trans-
porte de Produtos Perigosos.

Agora, essas determinações estão incor-
poradas ao anexo da Resolução 5.947/21 e 
poderão ser consultadas no site da agência 
(www.antt.gov.br). É importante esclarecer 
que não houve nenhuma alteração nos pro-
cedimentos, apenas a consolidação das duas 
diretrizes em uma só.

De acordo com o parágrafo único do 
art. 3º da nova resolução, a classificação 
de produtos como perigosos para fins de 
transporte deve atender ao disposto nas 
instruções complementares, competindo 
à ANTT estabelecer os padrões e as nor-
mas técnicas relativos a essas operações, 
bem como determinar as proibições em 
casos específicos.

CadastraMEnto
Para a realização do transporte rodo-

viário remunerado de produtos perigosos, 
o profissional deve estar devidamente ins-
crito na categoria específica do Registro 
Nacional de Transportadores Rodoviários 
de Cargas e comprovar a prévia inscrição 

diretrizes 
consolidadas
Regulamentação do transporte de produtos perigosos 
é atualizada pela ANTT. Nova resolução já está em vigor.

no Cadastro Técnico Federal de Atividade 
Potencialmente Poluidora, do Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis, quando ela for exigi-
da. Também pode ser necessário apresentar 
a avaliação de conformidade dos veículos 
e equipamentos para cargas a granel por 
meio de inspeção ou certificação.

A nova resolução da ANTT ressalta 
ainda que os veículos ou equipamentos 
contendo produtos perigosos somente 
podem circular em vias públicas acom-

panhados dos seguintes documentos 
preenchidos corretamente e legíveis: ori-
ginais dos certificados de inspeção para 
o transporte de produtos perigosos pelos 
órgãos competentes; documento para o 
transporte de produtos perigosos conten-
do as informações relativas aos produtos 
transportados, podendo ser o documento 
que caracteriza a operação de transporte; 
Declaração do Expedidor e outros docu-
mentos ou declarações exigidos nos ter-
mos das instruções complementares. 
mentos ou declarações exigidos nos ter-
mos das instruções complementares. 
mentos ou declarações exigidos nos ter-mentos ou declarações exigidos nos ter-
mos das instruções complementares. 

E
Marcello Casal Jr./Agência Brasil

duas resoluções da antt foram consolidadas em uma única norma
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sem consenso
Mudanças nas regras para pesagem de caminhões opõem setores de 
transporte e infraestrutura rodoviária em debate na Câmara dos Deputados

atualização dos limites de tolerân-
cia de peso por eixo no transporte 
de carga, estabelecida pela Medi-

da Provisória (MP) 1.050/21, dividiu opini-
ões entre representantes do segmento e do 
setor de infraestrutura rodoviária durante 
um debate promovido pela Comissão de 
Viação e Transporte da Câmara dos Depu-
tados no fim de junho. 

As novas regras, que já estão em vigor, 
conforme mostrado pela entrevias na últi-
ma edição, determinam que veículos com 
peso bruto total de até 50 toneladas não 
precisam mais se submeter à pesagem por 
eixo nas rodovias federais. Já aqueles com 
capacidade de carga maior continuam sen-
do pesados, mas podem extrapolar o peso 
total por eixo em até 12,5% sem serem 
autuados. Antes da MP, a tolerância era de 
10% para qualquer veículo de transporte 
de carga ou de passageiros.

Para os transportadores, as mudanças 
contribuem para evitar a aplicação de mul-
tas decorrentes da movimentação da carga 
durante o trajeto. A categoria também ale-
ga que o excesso de peso nos eixos interfe-
re pouco no desgaste normal do pavimento 
asfáltico, uma vez que a tolerância em re-
lação ao peso bruto total do veículo (5%) 
não foi alterada.

O argumento, no entanto, foi reba-
tido pelas concessionárias e empresas 
públicas e privadas que realizam obras 
em rodovias. Segundo elas, é necessário 
realizar um estudo minucioso sobre os 
impactos da MP na segurança viária, na 
deterioração das estradas e sobre os cus-
tos para a população.

duas vias
Presente no debate, o diretor do De-

partamento Nacional de Trânsito (Dena-
tran), Frederico Carneiro, afirmou que a 
medida provisória se baseia em um es-
tudo da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres que considera tanto os impac-
tos na pavimentação asfáltica quanto os 

Alex Ribeiro/Agência Pará

Mp 1.050/21 tem dividido opiniões quanto à tolerância de peso por eixo no transporte de carga

A



benefícios para a eficiência do setor.
“O que se via era um volume enorme 

de autuações em que a tolerância de 5% 
do peso bruto total era respeitada, po-
rém havia pequenos excessos em algum 
eixo do veículo, com volumes da ordem 
de 100 kg ou 150 kg, gerando diversas 
autuações”, disse Carneiro. “O acréscimo 
estimado no custo de manutenção do pa-
vimento não chega a 2%”, acrescentou, 
citando um estudo da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul.

Segundo o diretor do Denatran, a in-
tensificação da fiscalização é que deve 
combater os danos às rodovias. Ele afir-
mou também que a nova tolerância de 
12,5% já considera a margem de erro das 
balanças utilizadas no sistema de pesa-
gem em movimento.

O diretor da Associação Nacional do 
Transporte de Cargas e Logística, Marco Auré-
lio Ribeiro, reforçou o argumento de Carneiro 
e destacou ainda que é impossível controlar o 
peso sobre cada eixo durante o trajeto.

“As regras não podem ser engessadas 
nem atender ao interesse exclusivo da con-
cessionária da rodovia, que é quem defende 
até diminuir os limites de tolerância. É sa-
lutar que veículos de até 50 toneladas não 
sejam pesados por eixo”, declarou Ribeiro.

Já o presidente da Confederação Na-
cional do Transporte, Vander Costa, alegou 
que um eventual excesso de peso sobre 
os eixos dos veículos de carga pode, sim, 
reduzir a vida útil do pavimento. “Preci-
samos saber quanto e se isso justifica o 
novo limite de tolerância proposto a fim 
de evitar autuações”.

pondEraÇÕEs 
Para o deputado Vicentinho Júnior 

(PL-TO), relator da matéria, o custo da lo-
gística de transportes no Brasil precisa ser 
colocado em um patamar mais competitivo, 
mas sem ignorar questões como segurança. 
“Precisamos dar competitividade sem dani-
ficar as nossas rodovias, o que já tem de-
mandado atenção do governo federal e das 

concessionárias”, pontuou o parlamentar.
A falta de diálogo com os setores afe-

tados pela MP 1.050/21 foi criticada pelo 
presidente da Associação Brasileira dos 
Concessionários de Rodovias, Marco Au-
rélio Barcelos: “Faltou, na nossa avaliação, 
uma análise no impacto regulatório. Sim, 
existem setores beneficiados. Agora é hora 
de ponderarmos sobre todos os que sofre-
ram com os efeitos da medida provisória”.

De acordo com Barcelos, flexibilizar 
os limites de tolerância do peso por eixo 
prejudica a segurança dos caminhonei-
ros, promove um esfarelamento da pavi-
mentação viária e pode resultar em au-
mento de custos, incluindo reajustes nas 
tarifas de pedágio. 

“São as empresas que sustentam a 
obrigação de manter as rodovias. Os atuais 
contratos não estão dimensionados para as 
medidas previstas”, completou o presiden-
te da Associação Nacional das Empresas de 
Obras Rodoviárias, Daniel Zveiter. (Com a 
Agência Câmara de Notícias) Agência Câmara de Notícias) 

(Com a (Com a 
Agência Câmara de Notícias) 
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Legislativo cobra
Má conservação das estradas 
mineiras pauta audiência 
pública realizada na Assembleia. 
Secretário de Infraestrutura e 
Mobilidade é sabatinado.

precariedade da malha rodoviária mineira e a demanda 
urgente por obras nortearam uma audiência pública re-
alizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais em 2 

de julho último. A pauta foi tratada dentro do programa Assem-
bleia Fiscaliza, criado em 2019 para supervisionar as ações do 
Executivo. O governo do Estado foi representado pelo secretário 
de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato.

Segundo os deputados, a má qualidade das rodovias estadu-
ais e das federais sob gestão do Estado compromete a mobilidade 
e impede o pleno desenvolvimento dos municípios mineiros. Pre-
sidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, a 
deputada Rosângela Reis (Pode) cobrou mais atenção às estradas 
da região Leste, destacando a recuperação da pavimentação da 
LMG-760 e a continuidade da duplicação da BR-381.

Já o deputado Celinho Sintrocel (PCdoB) fez diversas co-
branças para o Vale do Aço, entre elas a recuperação do trecho 
que liga a MG-900 à BR-381. O deputado Fenando Pacheco 
(PV), por sua vez, reivindicou a conclusão das obras do contorno 
rodoviário de Cataguases, na Zona da Mata, já que as empresas 
que venceram a primeira licitação teriam abandonado a obra. 
De acordo com Marcato, com a abertura de propostas da nova 
licitação ainda neste semestre, a conclusão das intervenções de-
verá ocorrer em, no máximo, 12 meses.

Charles Santos (Republicanos) questionou o andamento da 
segunda rodada de concessões da malha rodoviária estadual, so-
bretudo no que diz respeito a rodovias do Triângulo Mineiro e do 
Sul. O secretário de Infraestrutura e Mobilidade afirmou, nesse 
caso, que o leilão está previsto para novembro deste ano.

Seguindo na mesma direção de Santos, Raul Belém (PSC) re-
forçou a necessidade de se avançar mais rapidamente no proces-
so de concessões.

De uma maneira geral, o representante do governo mineiro 
na audiência defendeu justamente a gestão privada das rodovias 
como a melhor alternativa para a realização de melhorias na ma-
lha rodoviária local, bem como a adesão de Minas ao Regime de 
Recuperação Fiscal. “Isso permitirá que o Estado volte a se endi-

melhorias rodoviárias

vidar e, por isso, reforçamos a necessidade de que ele [o regime] 
seja votado o mais rapidamente possível nesta Casa”, disse.

outras rEivindiCaÇÕEs
A necessidade de haver intervenções e de recuperar as estra-

das do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha também foi 
apontada por vários parlamentares na ocasião. De acordo com 
Marcato, a ligação de Nanuque (Jequitinhonha/Mucuri) à divisa 
do Espirito Santo pela BR-418 é um trecho que está sendo priori-
zado no planejamento do Executivo mineiro. 
do Espirito Santo pela BR-418 é um trecho que está sendo priori-
zado no planejamento do Executivo mineiro. 
do Espirito Santo pela BR-418 é um trecho que está sendo priori-do Espirito Santo pela BR-418 é um trecho que está sendo priori-
zado no planejamento do Executivo mineiro. 

deputada Rosângela Reis comandou a sabatina 
a Fernando Marcato na assembleia Legislativa

secretário de Estado de infraestrutura e Mobilidade 
representou o governo de Minas na audiência

A

Fotos: Clarissa Barçante/AlMg





MAIS DE 130 MIL VEÍCULOS MOVIMENTADOS POR MÊS E UMA FROTA
COM MAIS DE 800 EQUIPAMENTOS RODANDO NO BRASIL E MERCOSUL.
Na Autoport somos especialistas em transporte de automóveis e logística em todos os segmentos. Já são mais 
de 25 anos como referência em diversas atividades, como operações portuárias, transporte de veículos 
e de peças, gestão de pátios, armazenagem, logística de movimentação interna em montadoras, além 
de atendimento a locadoras e frotistas. Com tecnologia, inovação, segurança e uma frota peso-pesado, a gente 
entrega excelência todos os dias.

CENTRAL DE ATENDIMENTO:

comercial@autoport.com.br 
(011) 4336-2509  |  (011) 4357-8973 

AUTOPORT.COM.BR
Acesse o código e saiba mais.

UMA POTÊNCIA
EM TRANSPORTES
E LOGÍSTICA.


