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Expediente

ACONTECE

DESAFIOS NA 
PANDEMIA
No dia 11 de agosto, o presidente 
da Fetcemg, Sérgio Pedrosa, foi 
um dos participantes do II Fórum 
Transporte Responsável, pro-
movido pela revista Transporte 
Mundial.
Ele falou sobre as adaptações do 
transporte rodoviário de cargas 
impulsionadas pela pandemia e a 

maneira como o setor vem supe-
rando esse momento dentro do 
tripé da sustentabilidade. 
Sérgio destacou que, nesse perí-
odo, os transportadores enfren-
taram todos os desafios impos-
tos pela pandemia sem parar 
um dia sequer, abastecendo as 
cidades e levando segurança à 
sociedade. “Estamos passando 
a crise com competência”, dis-
se. O debate está disponível no 
canal da Transporte Mundial no 
Youtube.

ATENÇÃO AO CUSTO DO FRETE PARA 
A SOBREVIVÊNCIA DAS EMPRESAS
O ano de 2021 também não tem sido fá-
cil para o setor de transporte rodoviário 
de carga (TRC). Desde o início da pan-
demia, assim como ocorreu com outros 
setores considerados essenciais, as 
mudanças e adequações foram feitas 
com o “caminhão na estrada” e as em-
presas transportadoras lutam dia a dia 
para se adaptar à nova realidade, mes-
mo com a alta demanda por serviços, 
cedendo às exigências dos clientes – 
que também estão em crise - reduzin-
do custos e, principalmente, tendo que 
reduzir o valor do frete.
Pesquisa nacional que mede a “inflação 
do TRC”, divulgada no início de agosto 
no CONET, um dos principais eventos do 
setor que tivemos a honra de realizá-lo 
em Belo Horizonte, nos atualizou sobre 
os dois índices mais reconhecidos pelo 
mercado de transporte de cargas: o Ín-
dice Nacional de Custos de Transporte 
de Carga Fracionada (INCTF) e o Índice 
Nacional de Custos de Transporte de 
Carga Lotação (INCTL).
Essa pesquisa, realizada semestral-
mente pela Associação Nacional do 
Transporte de Cargas e Logística     
(NTC&Logística), mostra que o desem-
penho das transportadoras no início 
deste ano alcançou variações históri-
cas: O INCTL alcançou em julho a sua 
maior variação em 12 meses desde a 
sua criação, em 2003, atingindo valor 
equivalente a 24,98%; e o INCTF, com 
22,32% - este, só teve um valor superior 
há 26 anos, em agosto de 1995. 
Some-se a essa inflação, problemas 

que nosso setor tem sentido em co-
mum com toda a sociedade desde o 
início da pandemia, como os aumentos 
sistemáticos do preço dos combustí-
veis - o diesel acumula alta de 25,78%, 
segundo o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). 
As empresas de transporte, para sua 
sobrevivência, precisam efetuar o re-
passe da inflação nos seus custos aos 
preços praticados. No entanto, conhe-
cemos muito bem o mercado: muitas 
não conseguem renegociação e aca-
bam tendo que reduzir suas operações, 
diminuir o número de funcionários e 
até mesmo fechar suas portas. 
Portanto, te convido a ler mais uma edi-
ção do informativo Minas Transportes. 
O destaque dessa edição é o CONET e 
o comunicado da NTC a todo o setor. 
É preciso ter atenção aos custos para 
sobreviver no mercado!
Além disso, você acompanha as últi-
mas ações e campanhas da Federação 
e do Setcemg; o sucesso da campanha 
Unidos Pela Vacina - com uma entre-
vista exclusiva com a CEO da Total Log, 
Patrícia Tiensoli, uma das lideranças do 
movimento no estado; o sucesso que 
foi o lançamento do Melhor AR – Prêmio 
Fetcemg de Qualidade do Ar; e muito 
mais.
Aproveito para deixar um convite es-
pecial para que você acompanhe as 
nossas ações e notícias de tudo o que 
acontece no setor nos nossos perfis 
nas redes sociais.

Agradeço mais uma vez a sua parceria 
neste nosso trabalho de fortalecimento 
do setor de transporte e logística. Boa 
leitura!

GLADSTONE LOBATO
Presidente do Setcemg
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UNIDOS PELA VACINA

Em uma grande mobilização do setor de transporte e logística, diversos municípios de Minas Gerais 
receberam insumos necessários para acelerar a vacinação da Covid-19. Saiba mais.

SETOR DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA 
UNIDO PELA VACINAÇÃO

A Fetcemg, com apoio dos seus 
Sindicatos filiados, se mobilizou 
pela campanha Unidos pela Vacina. 
A campanha é um movimento da 
sociedade civil que reúne centenas de 
entidades, empresas, associações e 
ONGs, unidas por um único propósito: 
tornar viável vacinar todos os 
brasileiros até setembro de 2021.

A entidade realizou uma ação que 
mobilizou diversos parceiros, entre 
empresas transportadoras e outras 
entidades do setor para a doação de 
insumos para 19 cidades de diversas 
regiões do estado, principalmente 
da região Norte de Minas Gerais. O 
critério utilizado para escolher as 
cidades foi por aquelas que possuem 
o menor Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) e também as que ainda 
não tinham sido amadrinhadas. A 

ação contemplou também serviços de 
transporte desses insumos.

Mais de 800 itens, entre caixas 
térmicas, produtos médicos e câmaras 
frias foram destinados aos municípios, 
conforme a necessidade relatada por 
cada um para a Fetcemg, para que o 
processo de vacinação nestes locais 
ocorra da melhor forma possível. “O 
setor logístico mostrou, mais uma vez, 
sua importância para a sociedade e sua 
grandeza, colaborando em uma causa 
fundamental para todos. Concluímos 
com êxito o que foi solicitado ao 
setor e agradeço a todos os parceiros 
envolvidos nesse desafio”, afirma 
o presidente da Fetcemg, Sérgio 
Pedrosa. A Federação das Empresas 
de Transporte de Carga e Logística no 
Estado de Santa Catarina (Fetrancesc) 
e as empresas Rodonasa, Patrus 

Transportes, Empresa de Transportes 
Martins e Aceville foram as parceiras 
da Federação nessa ação.

Em Minas Gerais, a campanha tem 
como uma das líderes a empresária do 
setor de transporte Patrícia Tiensoli, 
CEO da Total Log. “Minas Gerais é um 
desafio por si só, já que é o estado 
com maior número de municípios no 
país”, destaca a empresária.

Ela avalia que o resultado da ação 
superou as expectativas. “Tivemos 
uma adesão fantástica, com a 
participação de um grande número 
de empresas e hoje estamos com 
100% dos 853 municípios mineiros 
amadrinhados. Agora, estamos 
agilizando os processos de entrega 
de insumos e doações feitas pelas 
empresas mineiras”, finaliza.

CONFIRA NO SITE FETCEMG.ORG.BR UMA GALERIA DE FOTOS COM OS INSUMOS QUE PARTIRAM DA SEDE DA FEDERAÇÃO
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UNIDOS PELA VACINA

PATRÍCIA TIENSOLI: “A UNIÃO DOS 
EMPRESÁRIOS FOI FUNDAMENTAL 
PARA TORNAR VIÁVEL VACINAR 75% DA 
POPULAÇÃO ADULTA ATÉ SETEMBRO”
Uma das fundadoras do Grupo Mulheres do Bra-
sil em Minas Gerais, a CEO da Total Log, Patrícia 
Tiensoli, é a líder do Unidos Pela Vacina no esta-
do, ao lado de Rafael Menin, da MRV.
Em entrevista ao Minas Transportes, ela fala um 
pouco sobre a sua participação na iniciativa e os 
resultados. Confira!

COMO VOCÊ ENTROU PARA O MOVIMENTO UPV?
Sou uma das fundadoras do Grupo Mulheres do 
Brasil em Minas Gerais, idealizador do projeto 
Unidos pela Vacina, do qual tenho grande orgulho 
de fazer parte e ser a líder no estado, com Rafael 
Menin, da MRV.

QUAL A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO NESTE MOMENTO 
PARA O PAÍS? 
A vacinação é fundamental e quanto mais rapida-
mente chegar a todos, melhor será não só para 
o Brasil, mas para todos que tiveram suas vidas 
paradas em função da pandemia. Acredito que 
juntos podemos fazer a diferença. A união dos 
empresários em todo o país foi fundamental para 
tornar viável vacinar para 75% da população adul-
ta até setembro de 2021. Apartidário, o movimento 
contribuiu em diversas frentes de trabalho com o 
governo federal, com os estados, secretarias de 
saúde, municípios e meios de comunicação.

O QUE TE LEVOU A ABRAÇAR A CAMPANHA? E COMO O 
SETOR EMPRESARIAL (ESPECIALMENTE O DE TRANSPORTE 
E LOGÍSTICA) PODE AJUDAR O MOVIMENTO? 
Brincamos que trocamos o pneu do carro com 
ele em movimento. E temos um desafio logísti-
co enorme. Minas Gerais é um desafio por si só, 
já que é o estado com maior número de municí-
pios no país. Assim, a atuação em conjunto com 
diversas empresas do setor de transporte para 
conseguir fazer chegar a todos os mineiros os 
insumos necessários para viabilizar a vacinação 
foi fundamental.

A atuação em conjunto com diversas 
empresas do setor de transporte foi 
fundamental.

QUAL SUA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ATÉ AGORA? QUAIS 
OS PRÓXIMOS PASSOS DO MOVIMENTO UPV?
Tivemos uma adesão fantástica, com a partici-
pação de um grande número de empresas e hoje 
estamos com 100% dos 853 municípios mineiros 
amadrinhados. Agora, estamos agilizando os pro-
cessos de entrega de insumos e doações feitas 
pelas empresas mineiras, parceiras do Unidos 
pela Vacina.

Apartidário, o movimento contribuiu 
em diversas frentes de trabalho com o 
governo federal, estados, secretarias 
de saúde, municípios e meios de 
comunicação. 
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LOGÍSTICA

“QUALIDADE E TEMPO NA ENTREGA 
PASSAM A SER MAIS VALORIZADOS DO QUE 
NUNCA!”
Com o avanço do coronavírus global-
mente, diversas áreas da economia 
foram prejudicadas, em menor ou 
maior proporção. No entanto, é senso 
comum que as empresas têm adotado 
diversas mudanças em suas opera-
ções em prol da produtividade e ma-
nutenção do bom funcionamento, te-
mendo a ocorrência de novos períodos 
de quarentena.
Para saber um pouco mais dos impac-
tos da crise e das mudanças ocorridas 
no setor de logística, o Minas Trans-
portes conversou com a presidente da 
Tora, Janaína Araújo. Confira!
 
QUAL A SUA VISÃO SOBRE O ATUAL 
MOMENTO DO MERCADO DE TRANS-
PORTE E LOGÍSTICA?
Transporte e logística foi um dos seg-
mentos que sofreu menos com a pan-
demia, dada a necessidade de trans-
portar tanto bens de consumo quanto 
bens duráveis. O setor de construção 
continuou aquecido, impulsionando a 
cadeia de suprimentos a ele relacio-
nada. Tivemos paralisação na indús-
tria automobilística logo no início da 
crise, nos meses de março e abril do 
ano passado, mas isso foi retomado 
nos meses subsequentes. Eu acre-
dito que o mercado está operando 
com volumes compatíveis ou mesmo 
maiores que antes da pandemia. O 
mercado logístico vem crescendo e se 
consolidando. O segmento de logística 
está, cada vez mais, empregando no-
vas tecnologias a todos os processos. 
Hoje, você já vê várias contratações e 
operações ocorrendo exclusivamente 
pelo meio digital.

QUAIS OS MAIORES DESAFIOS DO 
TRANSPORTE ATUALMENTE, EM ESPE-
CIAL SEU NICHO DE MERCADO?
O grande desafio que temos enfrenta-
do neste ano é em relação às flutua-
ções do preço do combustível. Nesses 
últimos meses, principalmente em 
fevereiro e março, tivemos grandes 
flutuações nesse insumo, que altera-
ram, substancialmente, nossa matriz 
de custos, exigindo repasses nas ta-
rifas de frete. Essa incerteza quanto 
aos custos dos insumos, e mesmo as 
incertezas relacionadas à economia, 
têm sido um dos maiores desafios. As-
suntos importantes em nossa agenda 

econômica, como a reforma tributária, 
reforma administrativa ou mesmo o 
Inova BR estão caminhando a passos 
lentos.
Existe uma defasagem também no va-
lor do frete. O transportador, hoje, fica 
no meio da “cadeia”: de um lado, os 
grandes fornecedores de caminhões, 
combustíveis e insumos em geral e, 
do outro, os grandes embarcadores. 
Quando falamos de carga geral, nosso 
setor ainda é extremamente pulveriza-
do, com algumas empresas com baixo 
grau de governança, baixos investi-
mentos em ativos, segurança e tecno-
logia, desbalanceando o valor do frete 
no mercado.

DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO E 
POLÍTICO, O QUE PODEMOS ESPE-
RAR PARA O SETOR EM UM FUTURO 
PRÓXIMO?
Com uma maior cobertura vacinal da 
população e o reaquecimento da eco-
nomia, acredito que vivenciaremos um 
ciclo de prosperidade nos próximos 
anos. Como obstáculos a esse senti-
mento positivo estão a dificuldade ao 
acesso ao crédito pelas pequenas e 
médias empresas e uma eventual não 
prorrogação da desoneração sobre a 
folha de pagamentos.
Processos tecnológicos que unifiquem 
e conectem toda a cadeia, cujos be-
nefícios serão eficiência, redução de 
custos e tempos de entrega, passam a 
ser fundamentais para um crescimen-
to econômico sustentável.

QUAL A IMPORTÂNCIA DO ASSOCIATI-
VISMO – E DO TRABALHO DAS EN-
TIDADES REPRESENTATIVAS – PARA O 
AMBIENTE DE NEGÓCIOS?
É extremamente importante. O setor 
de transporte de cargas é extrema-
mente fragmentado, composto por 
muitos motoristas autônomos, por 
empresas de pequeno, médio e gran-
de portes. Assim, o associativismo é 
fundamental para se organizarem e in-
teragirem com o poder público. Dessa 
forma, as empresas podem trabalhar 
na formulação de marcos regulatórios, 
vantagens econômicas, melhores prá-
ticas e, ainda, defesa mútua de inte-
resses.

QUAL SUA PROJEÇÃO PARA O FUTURO 
DO TRANSPORTE E LOGÍSTICA DEPOIS 
DA PANDEMIA?
Com a pandemia, o setor de transporte 
foi obrigado a adotar novos processos 
de prevenção à doença tanto nas ope-
rações de abastecimento quanto de 
escoamento de carga. O home office 
foi adotado pela maioria das empresas 
para as áreas de back office, manten-
do os colaboradores em escalas de re-
vezamento nas áreas operacionais. O 
crescimento do e-commerce mostrou 
a importância de um sistema de lo-
gística e transporte eficiente para ga-
rantir o consumo de bens e alimentos 
pelas famílias. Qualidade e tempo na 
entrega passam a ser mais valoriza-
dos do que nunca!

A presidente da TORA diz que o setor de logística está, cada vez mais, empregando novas 
tecnologias a todos os processos.



6

SERVIÇOS

O custo da energia elétrica está cada vez maior para os 
brasileiros. O país está enfrentando a pior crise hídrica dos 
últimos 91 anos. Além disso, as usinas termelétricas – mais 
caras e poluentes – estão sendo acionadas para garantir o 
fornecimento de energia. 
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou no 
dia 31 de agosto um novo patamar de bandeira tarifária 

para as contas de luz de todo o país. A “bandeira tarifária 
escassez hídrica”, que entrou em vigor no dia 1º de setem-
bro e adicionou R$ 14,20 às faturas para cada 100 kW/h 
consumidos.
Para ajudar os transportadores a economizarem até 17% na 
conta de energia, o Setcemg fechou parceria com a Solatio 
Energia Livre e CMU Comercializadora de Energia para o 
fornecimento de energia.
O consumidor não tem gastos com projeto ou obras e re-
cebe a energia na rede atual, graças à energia fotovoltaica 
gerada à distância.
Todo o processo é regulamentado pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL) e o desconto é possível para sua 
residência, empresa ou condomínio.

SOLUÇÃO PARA ECONOMIZAR NA 
CONTA DE ENERGIA

Parceria do Setcemg com a Solatio ajuda os transportadores a 
economizarem até 17% na conta de energia

O Cartão Benefício não tem custo algum. Com ele, os tra-
balhadores têm um crédito, limitado e integrado à folha de 
pagamento. O cartão dá acesso a vantagens como des-
contos em compras e promoções exclusivas em super-
mercados, sacolões, restaurantes, farmácias e drogarias, 
postos de combustíveis, salões de beleza e muitos outros 
estabelecimentos e serviços especialmente credencia-
dos pela ValeCard, operadora nacional do cartão. Além da 
ampla cobertura, ao aderir ao Cartão Benefício o usuário 
fará parte do programa ValeCash, de cashback, ou seja, 
receberá créditos nas compras em determinados estabe-
lecimentos, terá direito a um seguro de acidente pessoal 
com auxílio funerário e, ainda, acesso a uma plataforma 
on-line de ensino de inglês que pode ser usada por seus 
dependentes.
Com pouco mais de 200 funcionários em Minas Gerais, a 
Empresa de Transportes Martins, associada do Setcemg, 
já fez a adesão para seus trabalhadores. Segundo conta a 
coordenadora do Departamento Pessoal da empresa, Va-
nessa Pimenta, a aceitação na empresa foi ótima e os fun-
cionários estão aproveitando os benefícios. “Vimos que 
muitos estão aproveitando o curso de inglês, principal-
mente nestes tempos de pandemia, em que as pessoas 
têm que ficar mais tempo em casa”, destaca.
Para saber mais sobre o cartão e fazer a implantação na 
sua empresa, entre em contato: beneficios@setcemg.org.br 
ou (31) 3490-0330.

SUA EMPRESA CONHECE O CARTÃO 
BENEFÍCIO?

O Cartão Benefício não tem custo algum para os trabalhadores 
do transporte.

COMO ADERIR?
1. Acesse solatioenergialivre.com.br;
2. Clique em QUERO ECONOMIZAR;
3. Preencha os campos e sigas as instruções;
4. Utilize o código SETCEMG17 para obter 17% de des-
conto;
5. Assine seu contrato eletronicamente;
6. Receba uma cópia do contrato no e-mail cadas-
trado;
7. Daqui em diante é com a Solatio e com economia 
na fatura de energia!

BENEFÍCIOS PARA A EMPRESA TAMBÉM!

1. Motivação dos colaboradores ao oferecer mais um 
benefício social;
2. Sistema “PatLite” para auxiliar o RH na seleção de 
candidatos;
3. Evitar vale ou antecipação de salário e promover 
redução de “turnover”;
4. Integração dos dados para descontos ao sistema 
de folha de pagamento;
5. O repasse é feito no dia 10 do mês subsequente.
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COMJOVEM

COMJOVEM DEBATE LIDERANÇA E 
MODELO DE TRABALHO HÍBRIDO

www.gndi.com.br

Atendimento de urgência  
e emergência 24h.  

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

Sem taxa de 
implantação.

Aprovação de 
tratamentos online.

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

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

Conheça todos os benefícios disponíveis:

O nosso plano é
cuidar do seu sorriso

Ampla linha de produtos
com coberturas locais
ou nacional.

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

Rede Credenciada com
mais de 14 mil dentistas.

No dia 6 de agosto, a NTC&Logística, por meio da COM-
JOVEM Nacional, realizou mais uma edição do Seminário 
Itinerante de forma híbrida, direto de Contagem, na Re-
gião Metropolitana de Belo Horizonte. Conduzido pelos 
coordenadores nacionais da COMJOVEM, André de Simone 
e Joyce Bessa, o evento discutiu o setor de transportes 
com os jovens empresários e teve como principal objetivo 
gerar oportunidade de novos negócios aos transportado-
res de todo o Brasil.
“Sabemos da relevância desse evento e com certeza tere-
mos um conteúdo que agregará muito aos jovens empre-
sários, não apenas de Minas Gerais, mas do Brasil todo”, 
afirmou Hudson Rabelo, Coordenador do Núcleo da COM-
JOVEM Centro-Oeste.
O presidente da Fetcemg, Sérgio Pedrosa, falou sobre a 
importância da comissão para os empresários e lamentou 
a não existência da COMJOVEM quando ele começou sua 
carreira. Ele aproveitou a ocasião para convidar todos os 
jovens empresários do TRC a participarem da comissão.

LIDERANÇA 4.0 E O MODELO HÍBRIDO DE TRABALHO
A programação do seminário contou com debates, presta-
ção de informações e aprendizados, tanto das áreas tec-
nológica e operacional, até sobre a legislação. 
A palestra “Liderança 4.0”, ministrada por Carlos Alves, da 

Fundação Dom Cabral e ITL (Instituto de Transporte e Lo-
gística), destacou pontos fundamentais da aplicação da 
tecnologia na gestão e também nas operações logísticas.
Já o assessor jurídico da NTC, Narciso Figuerôa Junior, 
subiu ao palco para falar sobre Teletrabalho/Home Office, 
quando destacou particularidades jurídicas dessa nova 
modalidade que tem ganhado cada vez mais adeptos.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O ENCONTRO NACIONAL.
O EVENTO SERÁ REALIZADO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO EM 

COSTÃO DO SANTINHO (SC). MAIS INFORMAÇÕES EM 
PORTALNTC.ORG.BR.
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EVOLUINDO COM VOCÊ

HOMENAGEM

Setcemg e Fetcemg homenagearam os motoristas durante todo 
o mês em suas redes sociais.

No dia 25 de julho, celebramos o Dia do Motorista. E o    
Setcemg e a Fetcemg realizaram campanhas durante 
todo o mês em suas redes sociais, com destaque para 
ações de empresas e entidades do transporte em ho-
menagem a quem carrega desenvolvimento pelo país.
Na campanha do Sindicato, as lideranças falaram sobre 
a relevância da função, os serviços e capacitações dis-
poníveis e também sobre o novo perfil de profissional.
Já a Federação destacou o trabalho constante pelos 
motoristas por outras entidades, como o SEST SENAT. 
Acesse as redes e confira!

DIA DOS PAIS

Setcemg homenageou os pais contando a história do Sr. Ionaldo, 
que passou para a segunda geração o amor pelo transporte.

O setor de transporte no Brasil tem como característi-
ca reunir muitas empresas familiares. Em Minas Gerais, 
esse processo sucessório pode ser encontrado em um 
grande número de empresas, entre elas a Total Log.
No Dia dos Pais, contamos um pouco da história e do 
trabalho do Sr. Ionaldo Amaral, pai da CEO da Total Log, 
Patrícia Tiensoli. A executiva assumiu a direção da em-
presa há dez anos, após trabalhar junto dele. “Sou a se-
gunda geração da empresa e tenho atuado fortemente 
para trazer inovações para o setor, mas sem perder a 
essência do trabalho do meu pai”.
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CONEXÃO FETCEMG

O transporte de cargas enfrentou altos e baixos no Brasil 
nos últimos anos. Com a pandemia do novo coronavírus, 
o país praticamente parou, causando impactos diretos no 
setor. Apesar dos esforços pela recuperação, ainda assim 
sofremos com a indústria, que continuou oscilando, so-
frendo com a alta dos custos e a falta de insumos para 
voltar a crescer.
No entanto, com o avanço da vacinação, é inegável que 
surja uma nova expectativa de recuperação da economia. 
E para reforçar esse momento e dizer que estamos uni-
dos pela retomada, a Fetcemg acaba de dar mais um pas-
so na sua comunicação e lançou a newsletter Conexão            
FETCEMG.
Quinzenalmente, a Federação apresentará as principais 
notícias da entidade e do setor para todos os seus públi-
cos de relacionamento – lideranças, empresários, traba-
lhadores e fornecedores da cadeia do transporte, autori-
dades e sociedade em geral.
“Deixaremos os leitores por dentro de todo o nosso tra-
balho que não parou, um minuto sequer, durante esse 
tempo. Seguimos representando o setor de transporte, 
levando todas as demandas até nossas autoridades, ar-
ticulando soluções para as empresas e fazendo o trans-
porte ser visto e ouvido”, afirma o presidente da entidade, 
Sérgio Pedrosa.
“Nossa diretoria acredita intensamente que devemos 

resgatar a nossa capacidade de união para realizarmos 
ações que sonhamos juntos - aquelas que os transpor-
tadores de todas as regiões têm convergência: queremos 
mais capacidade de operação, mais segurança nas estra-
das, sustentabilidade econômica, geração de mais empre-
gos e resultados”, completa.
Acompanhe nossas ações e boa leitura!

INSCREVA-SE PARA RECEBER A 
NEWSLETTER CONEXÃO FETCEMG

Estamos em um novo endereço e mais serviços disponíveis!

- Vendas de peças genuínas
- Agendamento de serviços
- Vendas de veículos novos
- Manutenção preventiva e corretiva

Rod. BR 365, KM 408, Planalto - Ao lado do Ceasa
Patos de Minas - MG

unidade PATOS DE MINAS

unidade reforma e motores
industriais 
Funcionando em um novo endereço com estrutura de 
atendimento exclusiva.

Avenida Coronel Jove Soares Nogueira, 360 - Inconfidentes
Contagem – MG

Conheça as novas unidades 
WLM ITAIPU!

Antes DEPOIS

Faz diferença ser WLM Scania!

WLM Itaipu - Patos de Minas

(34) 3822-5555 |      (21) 3974-6550

WLM Itaipu - Reforma e Motores Industriais

(31) 2116-4840 |      (21) 3974-6550

wlmscania |www.itaipumg.com.br

ACESSE FETCEMG.ORG.BR E INSCREVA-SE NO FORMULÁRIO 
DISPONÍVEL NA HOME OU ENVIE UM E-MAIL PARA 

COMUNICACAO@FETCEMG.ORG.BR.
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MOBILIDADE URBANA

OS DESAFIOS DAS ENTREGAS DO 
E-COMMERCE 
No fim de julho, o consultor em 
Transportes, Logística e Mobilidade 
do Setcemg e da Fetcemg, Luciano 
Medrado, participou do evento “En-
contro com o Mercado”, promovido 
pela FACE/UFMG. Ele apresentou o 
painel “Os Desafios de Desempe-
nho das Entregas do e-Commerce”.
Medrado falou como os operado-
res logísticos se adaptaram para 
dar suporte à transformação di-
gital pela qual o setor passou em 
quase sua totalidade dos negócios 
durante a pandemia. “Teremos o 
ponto de vista de um dos maiores 
conhecedores do setor de trans-
portes do Brasil, o Luciano Medra-
do”, destacou o professor Ricardo 
Martins, no convite para o evento.
Medrado fez uma contextualização 
do abastecimento das cidades ao 
longo da história até o presente, 
com destaque para o crescimento 
exponencial do e-commerce nos 
últimos anos, sobretudo o pico re-
gistrado de 42% em 2020, na pri-
meira onda da pandemia.
APROXIMAÇÃO COM A UNIVERSIDADE

No desenvolvimento do conhe-
cimento e pesquisa para o setor 
de transporte e logística, a apro-
ximação com a academia é funda-
mental e o Setcemg e a Fetcemg 
têm essa parceria com diversas 
universidades. “Essa é uma forma 
de levar nossas demandas e nosso 

conhecimento, nossas práticas de 
mercado, para que nossos pesqui-
sadores compatibilizem com todo 
o conhecimento teórico que eles 
já possuem e desenvolvam ainda 
mais sua capacidade de desenvol-
vimento tecnológico”, afirma Lucia-
no Medrado.
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SEGURANÇA

No dia 18 de agosto, a Fetcemg participou de reunião que 
tratou dos últimos ajustes da reforma do novo prédio da 
Delegacia Especializada em Roubo de Cargas e Crimes Ru-
rais. O novo prédio, cedido pelo Governo de Minas, passa 
por reforma patrocinada por diversas entidades empre-
sariais, entre elas, a Fetcemg. As novas instalações fi-
cam próximas ao Departamento de Estradas de Rodagem 
(DER), nas imediações da Avenida Teresa Cristina.
A reunião foi realizada na sede da Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG) e 
contou com a presença do deputado Antônio Carlos Aran-
tes, além de representantes da Polícia Civil e de todas as 
entidades que estão envolvidas e investindo na reforma, 
como a FETCEMG, FAEMG, SICOOB, Sindicato da Indústria 
de Laticínios do Estado Minas Gerais (SILEMG), Associa-
ção das Indústrias Sucroenergéticas do Estado de Minas 
Gerais (SIAMIG) e Conselho Comunitário de Contagem. O 
presidente da Fetcemg, Sérgio Pedrosa; o consultor em 
Transportes, Logística e Mobilidade, Luciano Medrado – 
representando também o assessor de Segurança Ivanildo 
Santos; e a gerente da entidade, Vanessa Borges, repre-
sentaram o setor de transporte na ocasião.

IMPORTÂNCIA DA DELEGACIA PARA O SETOR
Há muitos anos, a FETCEMG, atenta à questão dos rou-
bos de carga no estado e inteiramente aberta a cooperar 
tanto com a polícia quanto com os transportadores, pos-
sui convênio com o Governo de Minas, por meio da Polí-
cia Civil, para o estabelecimento de base de cooperação 
mútua e administrativa por uma delegacia especializada 
para atender todo o estado de Minas Gerais. “O roubo de 

cargas é um tema muito importante para o setor e essa 
cooperação entre diversas entidades dará mais condições 
e estrutura para a polícia desenvolver um trabalho ainda 
melhor frente ao roubo de cargas”, destaca o presidente 
da FETCEMG, Sérgio Pedrosa.
“O roubo de cargas tem sido um elemento importante 
para desagregar a economia brasileira e neste ano deve 
chegar próximo a R$ 3 bi no Brasil, o que onera sobre-
maneira o custo da logística, pois as empresas têm que 
se cercar de tecnologias de prevenção, além de incorrer 
sobre todo o ônus que o seguro da carga tem que ter, 
portanto, a delegacia especializada é parte importante da 
sociedade para prevenir esse tipo de crime”, afirma o con-
sultor Luciano Medrado.

COOPERAÇÃO PELA SEGURANÇA PÚBLICA

Reunião tratou dos últimos ajustes para a inauguração da 
delegacia.
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CAPA

Sérgio Pedrosa, presidente da Fetcemg; Vander Costa, presidente da CNT; Agostinho Patrus, presidente da ALMG; Francisco 
Pelúcio, presidente da NTC&Logística; Lucas Gonzalez, deputado federal; e Gladstone Lobato, presidente do Setcemg, entidade 
anfitriã do evento. De forma remota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Evento ocorreu com pequeno público presente no auditório do Setra-BH/Sintran e mais de 300 participantes 
de forma remota. 

As presenças de lideranças políticas e empresariais 
de destaque nacional e regional marcaram a segunda 
edição do ano do Conet&Intersindical, realizado no 
início de agosto, em Belo Horizonte (MG), de forma 
híbrida.

Compuseram a mesa de abertura os presidentes da 
NTC&Logística, Francisco Pelucio; da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT), Vander Costa; da 
Fetcemg, Sérgio Pedrosa; do Setcemg, Gladstone 
Lobato; da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG), Agostinho Patrus; e o deputado Lucas Gonzalez. 
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também 
participou da solenidade de abertura, mas de forma 
remota.

Na abertura do evento, o presidente da NTC&Logística, 
Francisco Pelucio, destacou a importância do Conet ao 
reunir empresários e lideranças de todo o país para 
discutir as questões do transporte rodoviário cargas. 
Já o presidente do Setcemg, entidade anfitriã do Conet, 
Gladstone Lobato, observou que a forma híbrida do 
encontro, com apenas quatro horas de duração, exige 
capacidade de síntese de todos para tornar o evento 
produtivo com discussões relevantes para o setor.

ADVERSIDADES, ENTRAVES E SOLUÇÕES

O presidente da CNT, Vander Costa, fez um breve relato 
das pautas da confederação em defesa do setor. Já 
o presidente da Fetcemg, Sérgio Pedrosa, exaltou 
o trabalho atento da CNT no campo da legislação, 
contribuindo para diminuir os entraves para os negócios 
dos transportadores.

O presidente da ALMG, Agostinho Patrus, destacou 
que o setor de transportes tem mostrado o que tem 
de melhor diante das adversidades. “Em nome da 
Assembleia Legislativa e dos 22 milhões de mineiros, 
cumprimento todos os transportadores do Brasil pela 
luta, pela garra, pela vontade de manter nosso país 
caminhando em frente por um futuro melhor para 
todos”, destacou.

O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, 
falou da importância do setor para o país e pontuou 
questões para voltar a crescer com estabilidade, 
destacando quatro pilares: o enfrentamento à 
pandemia; uma frente de preservação absoluta em 
defesa da democracia; a valorização da educação para 
a construção de um país mais progressista; e o 

CONET REÚNE LIDERANÇAS E 
AUTORIDADES PARA DEBATES SOBRE O 
SETOR EM BH
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CONFIRA NO SITE SETCEMG.ORG.BR UMA GALERIA DE FOTOS DO CONET DE BELO HORIZONTE.

COMUNICADO CONET 
DE AGOSTO DE 2021
O Índice Nacional de Custos de Transporte de Carga Lota-
ção (INCTL) alcançou em julho a sua maior variação em 12 
meses desde a sua criação em 2003, atingindo valor equi-
valente a 24,98%. O Índice Nacional de Custos de Trans-
porte de Carga Fracionada (INCTF) alcançou 22,32% - só 
teve um valor superior há 26 anos, em agosto de 1995. As 
empresas de transporte para sua sobrevivência necessi-
tam efetuar o repasse da inflação nos seus custos aos 
preços praticados, o que vem sendo feito mediante nego-
ciação com os clientes.

Nesse momento, preocupa a falta do recebimento pelas 
empresas dos demais componentes tarifários, como o 
frete-valor, que banca os custos dos riscos legais da ati-
vidade, e o GRIS, que remunera os custos inerentes às 
medidas de combate ao roubo de carga.

Cabe observar também que muitas vezes os custos adi-
cionais, decorrentes de serviços eventuais, são superio-
res ao próprio frete peso e, muitas vezes eles não são 
reconhecidos adequadamente pelo mercado, situação que 
precisa ser resolvida a fim de evitar prejuízos ocultos.

Há também que se destacar, neste momento em que a 
taxa de juros vem crescendo, um aumento do custo finan-
ceiro dado pelo prazo dilatado de recebimento do frete, 

que não ocorre à vista.

Concluindo, é oportuno lembrar que estamos passando 
por um período difícil, com os combustíveis acumulando 
uma alta de quase 50% em 12 meses, o estado de pande-
mia que persiste e ocasiona queda na demanda de carga, 
aliados a aumentos de custos dos demais insumos na 
casa de 20% a 30%. Agravando ainda mais a situação, veri-
fica-se que, mesmo com valores altos, há falta de insumos 
e persiste a condição em que muitos transportadores não 
conseguiram reajustar seus fretes adequadamente com-
prometendo bastante o caixa das empresas, razão pela 
qual, necessário o alerta de caráter vital para a preserva-
ção da saúde financeira e da capacidade de investimento 
das empresas do setor.

É aconselhável e prudente que o transportador e seus 
contratantes negociem o repasse da inflação do período 
e das defasagens anteriores, a fim de manter o equilíbrio 
de seus contratos e a manutenção da qualidade e a ga-
rantia dos serviços de transporte de forma sustentável. 
Até porque, tudo indica que deveremos ter um segundo 
semestre bem aquecido, com alta demanda para o serviço 
de transporte. Associação Nacional de Transporte de 
Cargas e Logística - NTC&Logística.

O CONET contou com a presença das principais lideranças do 
setor, autoridades e especialistas em transporte.

Da direita para a esquerda: Vander Costa, Clésio Andrade, 
Agostinho Patrus, Francisco Pelucio e Lauro Valdivia.

CONET&INTERSINDICAL

desenvolvimento econômico sustentável.

Encerrando os pronunciamentos, o deputado federal, 
também transportador, Lucas Gonzalez, lembrou uma 
frase do seu avô, Tarcísio, fundador da Transpes: “lugar 
de caminhão é na estrada”, se referindo à retomada do 
crescimento do país.

PALESTRAS SOBRE TRIBUTAÇÃO, REFORMA TRABALHISTA E 
NEGOCIAÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO

No evento, também foram proferidas palestras sobre a 
simplificação normativa trabalhista, com a assessora 
da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia, Tatiana Vasconcelos; o balanço das 
negociações coletivas, com o assessor da NTC&Logística, 
Narcísio Figueirôa; o impacto da reforma tributária no TRC, 
com o especialista em Direito Tributário, Tiago Brasileiro. 

Participaram também do Conet o ex-presidente da CNT, 
Clésio Andrade, e o deputado federal Jerônimo Goergen (RS).
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GIRO POR MINAS

SETSUL: TRANSPORTADORES DO 
SUL CONFIANTES NA RETOMADA DO 
CRESCIMENTO

SETCJF: CCT’s DA ZONA DA MATA SÃO 
HOMOLOGADAS
O Sindicato das Empresas de Trans-
porte de Cargas de Juiz de Fora (SE-
TCJF), que abrange também os 142 
municípios da Zona da Mata minei-
ra, informou que, até o final de ju-
lho, todas as Convenções Coletivas 
de Trabalho (CCTs) das cidades que 
representa já estavam com as suas 
negociações concluídas.

Segundo o gerente do SETCJF, Os-
valdo Filho, a conclusão das nego-
ciações é fundamental ao setor, 
uma vez que “é fundamental que as 
empresas mineiras, associadas ou 
não, tenham respaldo e segurança 
jurídica, tendo suas obrigações e 
direitos todos descritos de forma 
clara e homogênea a todo o setor. 
Além disso, essa segurança atinge 
não só o empregador como todos 
os seus empregados, numa relação 
clara e legal para ambos os lados.”

Dessa forma, o Sindicato reitera o 
seu compromisso com o setor de 

transporte ao representar e auxiliar 
não somente as suas associadas, 
como todas as empresas do setor, 
que são alcançadas por meio das 

CCTs. Em caso de dúvidas, o Sindi-
cato está disponível pelo (32) 3215-
7367, de segunda à sexta, ou pelo 
e-mail atendimento@setcjf.org.br.

Embora o ano tenha começado com 
muitas incertezas para o cenário 
econômico, como a redução do auxí-
lio emergencial, que traria impactos 
sobre o consumo, e as expectativas 
em torno da inflação, diversos seto-
res continuaram se movimentando e 

apresentaram recuperação, entre eles, 
o transporte de cargas. “O setor não 
parou durante a pandemia. Além dis-
so, a alta projeção do PIB, o cenário 
ainda de juros baixos, a expectativa 
em torno da vacina contra a covid-19 
e o crescimento do e-commerce, além 

do baixo impacto que a pandemia teve 
sobre o agronegócio brasileiro, colabo-
raram para as transportadoras de ma-
neira geral”, destaca o presidente do 
Sindicato das Empresas de Transporte 
de Cargas do Sul de Minas (Setsul), Né-
liton Antônio Bastos.
Segundo pesquisa da CNT, o Produto 
Interno Bruto (PIB) do setor cresceu 
3,6% em volume de serviços no pri-
meiro trimestre de 2021 em relação ao 
trimestre anterior. 
Assim, a prestação de serviços às 
transportadoras do Sul de Minas se-
guiu a todo vapor. O Setsul tem re-
gistrado boa movimentação nas fro-
tas e o crescimento de aberturas de 
empresas na região. “A expectativa é 
das melhores, principalmente porque 
temos projeções positivas de outros 
setores. Ainda temos desafios para 
superar, como a alta do diesel, mas o 
setor está se preparando, qualificando 
e investindo”, finaliza Néliton.
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GIRO POR MINAS

SETTRIM: TRIÂNGULO TAMBÉM CONCLUI 
CCT’s 

A região do Triângulo Mineiro é res-
ponsável por grande parte da movi-
mentação de cargas de todo o país e 
o Sindicato das Empresas do Trans-
porte de Cargas do Triângulo Mineiro 
(Settrim) vem mostrando a sua força 
em toda a região.   
Localizado em Uberlândia, o Settrim 

congrega mais de 35 municípios e 
tem em sua base cerca de quatro mil 
empresas, carregando uma história 
cheia de episódios de luta em favor do 
transporte de cargas brasileiro. 
Após se reunir com empresários em 
Uberlândia, Uberaba e Ituiutaba, além 
da Federação dos Trabalhadores da 

Movimentação de Mercadorias em Ge-
ral e Operações de Logística do Estado 
de Minas Gerais (Fetramov), assinou 
as Convenções Coletivas de Trabalho 
(CCTs), ato que mostra o empenho do 
Settrim na união e fortalecimento do 
transporte de cargas.
“Nosso objetivo é atuar em defesa dos 
direitos e interesses das empresas, 
bem como na melhoria constante do 
ambiente de negócios do setor. A as-
sinatura da CCT é um ato que oferece 
equilíbrio entre a atividade patronal 
e laboral, garantido na Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), que preser-
va benefícios e garantias legais para 
empregado e empregador. Portanto, 
orientamos que todas as empresas 
façam cumprir o que determina a CCT, 
com o propósito de evitar futuros pas-
sivos trabalhistas e/ou sanções, como 
multas ou ações judiciais, gerando 
perpetuidade econômica para empre-
sas”, orienta o presidente do Settrim, 
Cleiton César Silva. 

Fetramov e Settrim no fechamento das Convenções Coletivas.
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CNT/SEST SENAT/ITL

PROJETO TALKS OFERECE CONTEÚDO CURTO 
E DE QUALIDADE PARA O SETOR

Em 2021, o mundo dos negócios des-
pertou para o potencial do ESG, que se 
traduz em ambiental, social e gover-
nança. A sigla deixou de ser um jargão 
do mercado financeiro e passou a de-

signar uma agenda de boas práticas 
a serem perseguidas pelas empresas, 
sob o olhar de consumidores cada vez 
mais exigentes. Essa reorganização 
de valores alcança o setor de trans-

porte, que precisa estar atento a opor-
tunidades e eventuais cobranças.

Com o intuito de esclarecer conceitos 
e apontar caminhos, a Agência CNT 
preparou um material especial, que 
inclui um podcast, um vídeo e uma 
publicação. Esta última resume a sé-
rie de três reportagens sobre o tema 
publicada pela Revista CNT Transporte 
Atual entre os meses de março e maio 
de 2021. Para explicar cada letra da si-
gla ESG, foram ouvidos especialistas, 
como Sandra Guerra (Better Gover-
nance), Aron Belinky (ABC Associados) 
e Marcella Ungaretti (XP).

O material está disponível na Agên-
cia CNT Transporte Atual e no canal 
da Confederação no Spotify. O PDF da 
publicação pode ser baixado no site 
da CNT e nos sites da Fetcemg e do 
Setcemg.

SISTEMA CNT LANÇA MATERIAL 
ESPECIAL SOBRE ESG

Estão disponíveis os conteúdos de se-
tembro do projeto Talks, o novo modelo 
de palestras de curta duração desen-
volvido pelo SEST SENAT. Ele apresenta 
informações e conhecimentos rápidos 
e de qualidade para você assistir quan-
do e onde quiser.
Neste mês, foram lançados três novos 
vídeos. O primeiro aborda as novas re-
gras de trânsito e a lei n.º 14.071/2020, 
com o instrutor Francisco Monteiro. O 
segundo fala sobre o futuro do trans-
porte e o meio ambiente, apresentado 
pelo instrutor Erivelto Salles. O terceiro 
aborda as quatro tecnologias de trans-
porte que mudarão o setor, com o ins-
trutor Marcello Vasconcelos.
A cada mês, serão divulgados três no-
vos vídeos, que ficarão disponíveis por 
tempo determinado. Cada vídeo fica 
disponível por 30 dias. A iniciativa foi 
lançada no início de agosto.
As palestras têm duração de cinco a 12 
minutos e abordam temas nas áreas 
de saúde, qualidade de vida e qualifi-

cação profissional, de forma dinâmica 
e atrativa.

CONTEÚDO PARA GESTORES

A outra novidade é o Talks for Business, 
que traz conteúdo destinado a líderes 
e gestores. Mais informações e acesso 
à plataforma no site sestsenat.org.br.

Palestras têm duração de cinco a 12 minutos e abordam diversos temas.

Podcast, publicação e vídeo produzidos pela Agência CNT Transporte Atual explicam por que as boas 
práticas ambientais, sociais e de governança se tornaram essenciais para os negócios.
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Saiba mais:

MOBILIZAÇÃO CONTRA O USO DE ÁLCOOL E 
DROGAS
De 23 a 27 de agosto, o SEST SENAT realizou a Mobilização 
Nacional de Combate ao Uso de Álcool e Drogas nas Ro-
dovias. Com o tema “Não espere chegar ao limite. O SEST         
SENAT ajuda você”, a iniciativa teve o objetivo de provocar 
uma reflexão sobre a importância de procurar ajuda antes 
que seja tarde demais. Além da tradicional conscientização 
sobre os riscos do consumo de álcool e drogas, a ação cha-
mou a atenção para aspectos da saúde física e emocional 
que servem como gatilhos para o uso dessas substâncias.

A mobilização ocorreu em todo o Brasil, em postos de gasoli-
na, empresas, terminais e nos principais locais de trânsito e 
de parada de motoristas profissionais do transporte rodoviá-
rio de cargas e de passageiros. Em alguns deles, também fo-
ram aplicadas vacinas contra covid-19 e influenza. Em Minas 
Gerais, as empresas TG Transportes, Confins Transportes e 
Empreendimentos Rodeiro, todas associadas ao Setcemg, 
foram pontos de atendimento.

É PRECISO PROCURAR AJUDA
Especialistas afirmam que procurar ajuda não é fácil devido 
à vergonha por admitir o uso das substâncias e ao medo de 
represálias. “Abrir mão da rotina com o filho ou de algumas 
datas comemorativas, tudo isso impacta e, por vezes, gera 

uma alteração no aspecto psicológico do indivíduo: tensão, 
ansiedade, taquicardia e sudorese. Por desconhecimento ou 
até por preconceito, muitos não buscam avaliação psicoló-
gica ou ajuda médica psiquiátrica e optam por qualquer tipo 
de droga que eventualmente possa ajudar a minimizar esse 
desconforto”, explica a psicóloga do SEST SENAT, Célia Maria 
da Silva.

A sede da TG Transportes, em BH, foi um dos pontos de atendimento.
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DESPOLUIR/PRÊMIO MELHOR AR

Superando todas as expectativas, 95 empresas de 
transporte de carga de todo o estado aderiram à 13a 
edição do Melhor Ar - Prêmio Fetcemg de Qualidade do 
Ar. O período de inscrições ocorreu entre os dias 5 de 
julho e 23 de agosto.

O Melhor Ar foi criado pela Federação para homenage-
ar e incentivar as empresas mineiras ambientalmente 
responsáveis que monitoram a emissão de poluentes 
de suas frotas, preocupando-se com a melhoria da 
qualidade do ar e com o uso racional do combustível.

Neste ano, a Fetcemg e o programa Despoluir nova-
mente irão até as empresas vencedoras para entre-

gar o troféu e registrar a homenagem. Dessa forma, 
seguirão os protocolos definidos pelos órgãos de saú-
de para o enfrentamento da crise sanitária provocada 
pela Covid-19.

“Agora, as inscrições serão apuradas e as equipes da 
Federação e do Despoluir vão definir o cronograma 
de entregas dos prêmios em cada região. As entre-
gas deverão acontecer no fim de outubro e início de 
novembro”, adianta a coordenadora do Despoluir em 
Minas Gerais, Amália Pedrosa.

Fique ligado no site, nas redes sociais, na newsletter 
Conexão Fetcemg e no Boletim Eletrônico Semanal do 
Setcemg para não perder as novidades do prêmio!

AVALIAÇÃO VEICULAR AMBIENTAL NO ESTADO
A Fetcemg é gestora do DESPOLUIR no setor de trans-
porte rodoviário de   cargas em Minas Gerais. Uma 
das ações do DESPOLUIR é o controle das emissões 
de poluentes trazendo como consequência a melhoria 
da qualidade do ar e o uso racional dos combustíveis.

Nesse trabalho, a Fetcemg, que conta com seis unida-
des móveis de avaliação veicular, realizou de janeiro 
a junho de 2021, 8.383 aferições, com mais de 98% de 
veículos aprovados nos testes.

O trabalho de aferição realizado pela Fetcemg é gra-
tuito para as empresas associadas aos Sindicatos 
filiados. Os interessados poderão entrar em contato 
com a coordenação do Programa na Federação pelo 
e-mail despoluir@fetcemg.org.br ou no sindicato da 
sua base.

MAIS DE 90 EMPRESAS ESTÃO 
CONCORRENDO AO PRÊMIO MELHOR AR

As entregas deverão ocorrer no fim 
de outubro e início de novembro.

Amália Pedrosa, coordenadora do programa em Minas Gerais.

CONFIRA OS LOCAIS ONDE A FEDERAÇÃO POSSUI UNIDADES MÓVEIS DO DESPOLUIR. SE A SUA EMPRESA ESTIVER FORA 
DESSAS ÁREAS, NÃO SE PREOCUPE. ENTRE EM CONTATO COM A FETCEMG QUE A ENTIDADE ENTRARÁ EM CONTATO 
PARA UMA VISITA NA SUA EMPRESA.

RMBH - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FETCEMG)

CONTATO: DESPOLUIR@FETCEMG.ORG.BR

ZONA DA MATA - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS DE JUIZ DE FORA (SETCJF)

CONTATO: GERENCIA@SETCJF.ORG.BR

SUL DE MINAS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS DO SUL DE MINAS (SETSUL)

CONTATO: SETSUL@POCOS-NET.COM.BR

TRIÂNGULO MINEIRO - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS DO TRIÂNGULO MINEIRO (SETTRIM)

CONTATO: SETTRIM@SETTRIM.ORG.BR

NORTE DE MINAS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGA DO NORTE DE MINAS (SINDINOR)

CONTATO: SINDINOR@HOTMAIL.ORG.BR
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 JURÍDICO - TRABALHISTA

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ar-
guição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
– ADPF nº 324, firmou o entendimento de que é possível 
terceirizar quaisquer atividades. “A terceirização das 
atividades-meio ou das atividades-fim de uma em-
presa tem amparo nos princípios constitucionais da 
livre iniciativa e da livre concorrência, que assegu-
ram aos agentes econômicos a liberdade de formular 
estratégias negociais indutoras de maior eficiência 
econômica e competitividade” (Ementa ADPF nº 324, 
p. 1).
A terceirização das atividades, seja fim ou de meio, é 
regulamentada pela Lei nº 6.019/74. Nela, constam os 
requisitos e as responsabilidades da terceirização dos 
serviços, sendo alguns deles: contratação com pessoa 
jurídica; prestadores de serviços empregados ou o pró-
prio sócio; especificidade ou customização da presta-
ção dos serviços; local da prestação de serviços que 
pode ser no estabelecimento do tomador ou fora dele; 
responsabilidade subsidiária do tomador pelos créditos 
trabalhistas e previdenciários; e proibição de reapro-
veitamento, pelo período de 18 meses após a rescisão, 
de pessoas que na qualidade de empregado ou traba-
lhador sem vínculo empregatício tenham tido contrato 
com o tomador.
O art. 442-B da CLT também permite a terceirização 
dos serviços por meio de pessoas físicas sem vínculo 

empregatício. “A contratação do autônomo, cumpri-
das por este todas as formalidades legais, com ou 
sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta 
a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta 
Consolidação”.
Contudo, na terceirização por meio de pessoas físicas, 
há necessidade de serem observados alguns cuidados, 
sob pena de a terceirização ser classificada como frau-
de, o que poderá ensejar o reconhecimento da relação 
de emprego. A contratação de profissionais específicos 
como Transportador Autônomo ou Representante Co-
mercial, por exemplo, ou de atividades específicas são 
terceirizações válidas e aceitas pelo Poder Judiciário, 
desde que não exista (configure) os requisitos do art. 3º 
da CLT ou subordinação com o tomador dos serviços e 
que seja cumprida a legislação especifica de cada pro-
fissão ou atividade econômica. A utilização de pessoa 
física por interposta pessoa jurídica é uma modalidade 
de contratação por exceção e deve atender as exigên-
cias da Lei nº 6.019/74.

A substituição de pessoas ligadas à dinâmica da em-
presa, como gerentes, encarregados, e outros, por 
prestadores de serviços como PJ-MEI, mas estrita-
mente vinculados à organização e sujeitos a ordens 
é modalidade reconhecida pelo Poder Judiciário como 
fraudulenta. O Judiciário Trabalhista vem proferindo 
decisões reconhecendo vínculo de emprego com os to-
madores de serviços que se utilizam da terceirização 
de pessoas físicas por meio de pessoa jurídica sem o 
cumprimento da legislação.
Portanto, para a terceirização das atividades, seja por 
meio de pessoa jurídica ou pessoa física, exige-se que 
sejam observados os requisitos da Lei nº 6.019/74 e o 
art. 442-B, da CLT, além da legislação especifica do pro-
fissional ou da atividade econômica (ex. Lei 11.442/2007), 
sob pena de ser reconhecido o vínculo de emprego do 
prestador de serviços pessoa física com o tomador.

JEFERSON OLIVEIRA
Assessor jurídico do Setcemg e da Fetcemg

OS LIMITES DA TERCEIRIZAÇÃO

A substituição de pessoas ligadas à 
dinâmica da empresa, como gerentes, 
encarregados, e outros, por prestadores 
de serviços como PJ-MEI, mas estritamente 
vinculados à organização e sujeitos a 
ordens é modalidade reconhecida pelo 
Poder Judiciário como fraudulenta.

CONHEÇA A ASSESSORIA JURÍDICA DO SETCEMG

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

Desde que veio a público, o Relatório IPCC 2021 tem 
sido intensamente repercutido pela mídia e debatido 
em outros campos da ciência e da sociedade. Emba-
sado em mais de 14 mil estudos, o relatório traz as 
mais importantes conclusões sobre as mudanças cli-
máticas já produzidas até o momento.
O aumento da acuidade e da credibilidade das infor-
mações devido à evolução da ciência climática e ao 
aprimoramento de suas ferramentas e tecnologias 
permitiram conhecer o clima do planeta mais profun-
damente. Pesquisadores estão aptos a analisar um 
evento e determinar se o aquecimento global o cau-
sou ou quais as probabilidades de tê-lo causado.
A humanidade enfrentará um período de 30 anos de 
agravamento dos impactos climáticos negativos do 
aquecimento global. O relatório, contudo, demonstra 
que está aberta uma CURTÍSSIMA janela de tempo 
para redução das emissões de carbono e adoção de 
medidas que restabeleçam um clima mais positivo e 
sustentável, sendo imprescindível alcançar o objetivo 
de limitar o aumento das temperaturas a 1,5° graus 
celsius até o ano de 2040, conforme estabelecido pelo 
Acordo de Paris.
Mas por que todo empresário deve internalizar os 
conceitos trazidos pelo IPCC? As informações sobre 
as crescentes catástrofes climáticas não deixam 
dúvidas de que os prejuízos por elas causados não 
serão igualados às eventuais economias advindas da 
persistência de modelos de negócios baseados no 
carbono e na queima de combustíveis fósseis. 
Para ficar com um exemplo, basta analisar os preju-
ízos causados às lavouras brasileiras de café, cana-
-de-açúcar, milho e cítricos pelas recentes geadas e 
secas. Quantas toneladas de produtos deixaram de 
ser comercializadas, transportadas e consumidas? Os 
cálculos ainda estão em andamento, mas se fala em 
prejuízos bilionários.
Porém, esses prejuízos serão apenas o início. Com a 
publicação do último relatório do IPCC, ganham força 
teses de que as mudanças climáticas e os danos de-
las decorrentes podem ser atribuídos a determinadas 
atividades e, porque não, às empresas e aos governos 
que delas se beneficiam.
Em matéria de Direito Ambiental, aplicam-se os Prin-
cípios da Precaução e da Prevenção. O primeiro visa 
evitar o mero RISCO DE DANO ao meio ambiente, atu-
ando, portanto, principalmente nos casos de incerte-
za ou dúvida científica. Já o segundo, visa prevenir 
o PERIGO DE DANO ao meio ambiente já conhecido e 
comprovado pela ciência.
Apesar de próximos, tais princípios têm tempo e 
modo de aplicação distintos, sendo que, quanto mais 
concreta for a possibilidade de ocorrência de um dano 
ambiental, mais flagrante será o desrespeito ao prin-
cípio da prevenção e, portanto, mais palpável a pos-
sibilidade de desencadeamento da responsabilização 
ambiental.
Logo, ao lado dos prejuízos contabilizados pelas per-
das nas diversas atividades econômicas, o avanço 
da pesquisa de atribuição trará fundamentos fáticos 
para a reparação dos danos provocados pelas mudan-
ças climáticas.
Entrará em pauta, a litigância climática - inicialmente, 

voltada aos policymakers mas também extensível às 
entidades privadas e particulares - como uma nova 
possibilidade de impulsionar a regulação climática e 
de obter a responsabilização por meio de decisões 
judiciais.
Diante disso, empreendimentos baseados em cadeias 
de suprimentos com más práticas socioambientais 
vão perder espaço. Será cada vez mais difícil e caro 
não adotar boas práticas socioambientais que pos-
sam ser demonstradas a clientes e ao mercado.
Portanto, os empresários devem estar atentos às no-
vas conclusões do IPCC porque, ao adotarem políticas 
ESG claras e demonstráveis, aumentarão o retorno 
sobre o capital investido de seus negócios, facilitarão 
o fluxo de atração de investimentos e, por fim, cum-
prirão seus propósitos em deixar um mundo melhor 
para suas próximas gerações. Leia o artigo comple-
to em setcemg.org.br/blog.

WALTER CERQUEIRA
Assessor juridicoambiental do Setcemg e da Fetcemg

POR QUE TODO EMPRESÁRIO DEVE FICAR 
ATENTO ÀS CONCLUSÕES DO NOVO 
RELATÓRIO DO IPCC?
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Conforme mostrado na edição nº 
238, foi apresentada, em junho, 
uma demanda por transportes de 
3 mil cestas básicas e 3 mil kits de 
higiene para Juiz de Fora, Montes 
Claros e Uberlândia e as empre-
sas associadas ao Setcemg reali-
zaram alguns desses transportes. 
“A campanha conseguiu entregar 
a maioria das cestas com o apoio 
do Setcemg. Todo mês eles estão 
informando o quantitativo de do-
nativos para enviar para diversas 
cidades e estão pedindo o nosso 
apoio nessas demandas”, conta o 
gestor administrativo do Setcemg, 
Renato Marques.

PARTICIPE DO MESA BRASIL SESC
O Setcemg e a COMJOVEM BH e Re-
gião convidam você, trabalhador ou 
empresário do setor de transporte, 
a conhecer o programa Mesa Brasil 

Sesc, uma rede nacional de banco 
de alimentos que atua no combate 
ao desperdício de alimentos e re-
dução da fome no país.

O trabalho do Mesa Brasil Sesc 
tem como base a parceria. As 
transportadoras de todo o estado 
podem fazer como o Setcemg e a 
COMJOVEM BH 
e se tornarem 
também apoia-
doras do Mesa 
Brasil, por meio 
da prestação 
de serviços 
de transporte. 
“É uma opor-
tunidade para 
as empresas 
de transporte 
pa r t i c i pa rem 
de um projeto 

social muito importante, doando o 
que elas fazem de melhor: o ser-
viço de transporte”, destaca Mar-
ques.

Faça parte desse time! Entre em 
contato com o Mesa Brasil pelo te-
lefone (31) 3888-3045 ou mesabra-
sil@sescmg.com.br.

MESA BRASIL

CHAMADA PARA CAMPANHA 
CONTRA A FOME
Várias associadas do Setcemg aderiram à iniciativa solidária do Sesc-MG que tem apoio da Fecomércio e de outras 
entidades empresariais
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O presidente da Fetcemg, Sérgio Pedrosa, participou do 
evento de assinatura do Acordo de Cooperação Técnica en-
tre o Ministério da Infraestrutura e o Governo do Rio Gran-
de do Sul e lançamento da Plataforma do Documento de 
Transporte Eletrônico (DT-e), realizado no dia 30 de agosto, 
em Porto Alegre (RS).
Promovido pelo Sistema Fetransul (Federação das Empre-
sas de Logística e Transporte de Cargas do RS), o evento 
contou com a presença de autoridades, como o Ministro 
Tarcísio Freitas e o deputado Jerônimo Goergen; de lide-
ranças do setor, como o presidente da CNT, Vander Costa, e 
o presidente da NTC&Logística, Francisco Pelucio, além de 
representantes e presidentes de associações, federações, 
sindicatos e empresários do transporte e da logística.

DT-e TRAZ SIMPLIFICAÇÃO ÀS OPERAÇÕES
O objetivo do DT-e é reunir em um único documento dados 
sobre obrigações administrativas, licenças, registros, con-
dições contratuais, sanitárias, de segurança, ambientais e 
comerciais. O DT-e deve conter, por exemplo, informações 
da carga, da origem e do destino e da forma de pagamento 
do frete. O objetivo futuro é que o DT-e seja uma grande 
plataforma digital das operações de transporte.
A unificação de documentos e demais obrigações no DT-e 
deverá dispensar o transportador ou o condutor do veículo 
de portar versão física deles durante o transporte.

MULTIMODALIDADE E BR-381 NA PAUTA
O presidente da Fetcemg cumpriu outras agendas no Rio 
Grande do Sul. Sérgio participou de uma visita à planta da 

CMPC Celulose, que contou com a presença do ministro da 
Infraestrutura e de demais lideranças do transporte. O gru-
po conheceu a estrutura da empresa e a integração dos 
modais hidroviário e rodoviário.
Além da visita, Sérgio se reuniu com o ministro Tarcísio 
Freitas para falar sobre a concessão da BR-381 (BH-Gover-
nador Valadares) e da BR-262 (BH-Viana), que já tem data 
marcada para o próximo dia 25 de novembro, e também so-
bre a concessão da ampliação do metrô de Belo Horizonte, 
que deverá ocorrer no 1º trimestre de 2022.

ACORDO PARA O 
LANÇAMENTO DO DT-e

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas; o presidente da Fetcemg, 
Sérgio Pedrosa; e o deputado Jerônimo Goergen.

32 99923 1634

harald.castilho@omnilink.com.br
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ASSOCIADA

A Jamef, especializada em soluções logísticas para cargas 
fracionadas associada ao Setcemg, acaba de anunciar seu 
novo endereço no interior de Minas Gerais. A estrutura se-
gue os padrões da empresa e está localizada dentro do 
Condomínio Logístico Cimalog, Galpão 9, na Rodovia Anel 
Viário Ayrton Senna, no Distrito Industrial, em Uberlândia, 
MG, uma área de grande facilidade de escoamento.
O novo endereço da Jamef Uberlândia conta com 1100 m² 
de área construída e uma estrutura totalmente moderna e 
tecnológica, com um sistema crossdocking de capacidade 
operacional ainda mais eficiente para dar maior velocida-
de, fluidez e segurança durante todo processo de coletas 
e entregas.
“Com o propósito de expansão, desenvolvemos um plane-
jamento muito bem estruturado de ampliação das nossas 
unidades, objetivando melhores performances operacio-
nais para garantir aos clientes uma solução completa e o 
melhor nível de serviço para o transporte de cargas fra-
cionadas”, explica Pedro Maniscalco, diretor de operações 
da Jamef.
A escolha do local foi motivada pela localização privilegia-
da de Uberlândia, ligação entre o Sudeste e o centro-Oeste 
do país.
Soma-se a isso o seu destaque econômico. Uberlândia 
tem o 4° maior PIB entre os municípios do interior do país, 
de acordo com o IBGE. Em Minas Gerais, a cidade tem a se-
gunda maior economia do estado, atrás apenas da capital.
Dos setores que mais cresceram, a indústria se destaca, 

gerando uma receita de mais de R$ 9 bilhões para a eco-
nomia.
Aliada à estratégia de crescimento, a Jamef oferece novas 
oportunidades de trabalho, de profissionalização e espe-
cialização. Com informações divulgadas no Facebook.

JAMEF ESTÁ COM NOVA FILIAL 
EM UBERLÂNDIA

 PARA O SEU NEGÓCIO IR DE VENTO
 EM POPA, PEÇAS É NA CENTRO-OESTE.

PROMOÇÃO

10%
OFF

 

3369-3600 31
382101-1343 

TELEVENDAS
BETIM/MG

MONTES CLAROS/MG
Consulte o regulamento. Imagem meramente ilustrativa.

Novo endereço conta com 1100 m² de área construída e uma estrutura 
totalmente moderna e tecnológica, com um sistema crossdocking
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ASSOCIE-SE AO SETCEMG

Fator de fundamental importância 
para a associação a um Sindicato é o 
entendimento do que isso representa 
politicamente. É participar de um gru-
po que representa não só as empre-
sas, mas o mercado. É fazer parte de 
uma turma de liderança dos negócios 
do transporte em Minas Gerais e no 
Brasil. É ter voz e levar as demandas 
do setor às autoridades e também 
ter benefícios exclusivos como ca-
pacitações específicas para o setor 
e assessoria jurídica, ambiental e de 
segurança em tempo integral. É ter 
acesso a eventos de network e estar 
ao lado de quem pode compartilhar 
desafios e soluções em comum com 
o seu negócio.
Além disso, nossas associadas con-
tam com benefícios dos nossos apoia-
dores, que oferecem vantagens na 
aquisição de produtos e serviços de 
atendimento a emergência ambiental, 
borracha para recapagem de pneus, 

concessionárias de veículos, geren-
ciamento de risco, exame toxicológico, 
plano odontológico, rastreamento e 
seguros.
Nos últimos meses, diversas empre-
sas juntaram-se ao Sindicato, como 
a Bridge Transportes e Logística, 
José Orlando de Melo, Transtassi, Jo-
laz Transportes, JFW Transportadora, 
Transportes Cavalinho, ABC Transpor-

tes e Comércio e G&F Transportes e 
Logística. 
Portanto, não perca tempo e junte-se 
ao Setcemg! Comece já a aproveitar to-
dos os benefícios!

UNIÃO PARA TER REPRESENTATIVIDADE E 
GERAR BONS NEGÓCIOS

ACESSE SETCEMG.ORG.BR OU 
ENTRE EM CONTATO PELO E-MAIL 
ASSOCIACAO@SETCEMG.ORG.BR.


