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Expediente

ACONTECE

TRANSPEDROSA É TRANSPEDROSA É 
PREMIADAPREMIADA
Em novembro, a transportadora con-
quistou o Prêmio Transporte Responsá-
vel, sendo a campeã no ranking geral 
‘‘Transportes de Cargas Perigosas’’ e 
nas categorias ‘‘Desenvolvimento Hu-
mano e Segurança Veicular’’. O Prêmio 
está na sua 9ª edição e é realizado pela 
revista Transporte Mundial em parceria 

com a Fabet (Fundação Adolpho Bósio 
de Educação do Transporte).
A cerimônia de premiação aconteceu de 
maneira virtual e a Transpedrosa foi re-
presentada pelo diretor de Operações, 
Leonardo Pedrosa, que considerou uma 
grande honra alcançar tantos méritos. 
“Esse resultado só foi alcançado por-
que temos um time competente e com-
prometido que foca em entregar resul-
tados que gere valor para a sociedade. 
Temos orgulho dessa conquista”.

MÊS DE ENTREGA DO PRÊMIO MELHOR AR
E MUITO MAIS
Em novembro entregamos, com mui-
ta alegria, o Prêmio Melhor Ar. Ele é 
uma continuação do programa Des-
poluir, que é um programa ambiental. 
Por aqui, criamos o Melhor Ar e o re-
sultado tem sido muito satisfatório.

Chegamos a 13ª edição do Prêmio 
lembrando que as empresas de 
transportes rodoviário de cargas fo-
ram premiadas em duas categorias: 
ouro e prata. A primeira é para trans-
portadoras com mais de 20 veículos, 
com 85% da frota aferida e resultado 
aprovado em no mínimo 90% ou or-
ganizações entre cinco e 20 veículos, 
com frota 100% aferida e também 
resultado mínimo de 90%. Já a cate-
goria prata é destinada a empresas 
com mais de 20 veículos, com 65% 
da frota aferida e resultado aprova-
do mínimo de 90% ou de cinco a 20 
veículos, pelo menos 80% da frota 
aferida e também resultado mínimo 
de 90%.

Nos orgulhamos muito de ser a pri-
meira Federação do país a criar um 
prêmio com essa magnitude. Pode-
mos dizer que em Minas Gerais o 

setor já tem uma cultu-
ra de sustentabilidade 
econômica e ambiental. 
Exemplo disso, é o núme-
ro crescente de adesão 
ao Programa Despoluir e 
do Prêmio que bateu re-
corde de inscrições. Gos-
taria de parabenizar as 
empresas vencedoras e 
seus colaboradores, que 
estimulam e defendem 
um transporte mais lim-
po, eficiente e sustentá-
vel. Agradeço também ao 
nosso pessoal da equipe 
do Despoluir pela dedica-
ção e competência que 
realizam o seu trabalho. 

Ainda nesta edição, te-
mos uma entrevista com 
Bruno Batista, diretor 
executivo da CNT, que falou sobre o 
Programa Despoluir e a importância 
de práticas sustentáveis. Mostramos 
também o Motorista Padrão, com 
dois associados vencendo, algo que 
nos orgulha muito. 

E não menos importante, a COMJO-
VEM BH recebeu prêmio em encontro 
nacional e esta edição também mos-
tra tudo para você!

SÉRGIO PEDROSA

Presidente da Fetcemg
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SEGURANÇA LOGÍSTICA

SETCEMG E FETCEMG HOMENAGEIAM 
INTEGRANTES DAS POLÍCIAS PELA AÇÃO DE 
COMBATE AO ROUBO DE CARGA
O Setcemg e a Fetcemg homena-
gearam membros das polícias de 
Minas Gerais e das guardas Civil 
de Contagem e Betim pelo comba-
te ao roubo de cargas no estado. 
As homenagens foram feitas du-
rante a reunião do Grupo Técnico 
de Segurança Logística – GT de 
Segurança.
O encontro aconteceu de manei-
ra híbrida – com parte do público 
presencial e participantes online. 
Os participantes tiveram a opor-
tunidade de ouvir a palestra “O 
combate ao Roubo de Cargas em 
Minas Gerais” proferida pelo su-
perintendente da Polícia Civil de 
Minas Gerais (PCMG), Márcio Na-
bak.
O superintendente mostrou os 
números e os dados sobre o tra-
balho realizado pela polícia civil 
no Estado durante 2021 e as vitó-
rias que a categoria teve em rela-
ção ao tema.
O Presidente do Setcemg, Glads-
tone Lobato, que participou pelo 
aplicativo Zoom, ressaltou a noto-
riedade do encontro para empre-
sas e motoristas.
“É de suma importância para as 
empresas, pois trata de um tema 
que é um grande problema que as 
empresas sofrem que é o roubo 
de carga e patrimônio. Além de 
segurança dos funcionários. O GT 
de Segurança agrega e traz as 
autoridades policiais criando um 
núcleo para trabalhar junto, com 
o mesmo foco, defendendo o pa-
trimônio e a carga”, esclareceu.
O diretor do Setcemg, Antônio 
Lodi, ressaltou a necessidade e a 
tranquilidade que gera o trabalho 
das forças policiais.

“O trabalho dos senhores é de 
fundamental importância para 
nós do Sindicato e empresários. 
Tenho vivido uma redução signi-
ficativa nos índices de roubo de 
carga e sem o trabalho dos se-
nhores não seria possível chegar 
ao ponto em que estamos. Somos 
muito gratos ao trabalho dos se-
nhores”, completou.

O Assessor de Segurança da      

Ao longo dos últimos quatro anos 
tivemos uma queda considerável 
nos números dos roubos de carga no 
estado através dessa integração entre 
as entidades privadas e públicas. 

Ivanildo Santos - assessor de segurança

Fetcemg, Ivanildo Santos, ressaltou a necessidade de um trabalho con-
junto entre as forças de segurança.

“Foi criado para interlocução do transportador junto às forças de segu-
rança do estado. Hoje o GT tem integração com as policiais rodoviárias, 
Militar, Civil, e as guardas dos municípios da região metropolitana. Com 
essa interlocução o GT atua no combate ao roubo de cargas. Ao longo 
dos últimos quatro anos tivemos uma queda considerável nos números 
dos roubos de carga no estado através dessa integração entre as enti-
dades privadas e públicas”, observou.

Após a palestra, o Setcemg e a Fetcemg entregaram placas a repre-
sentantes das Polícias Rodoviária Federal, Rodoviária Estadual, Militar, 
Civil e Guardas Civis de Betim e Contagem pelo trabalho realizado no 
combate ao roubo de cargas.

Placas com homenagens para Polícias de Minas Gerais e Guardas 
de Betim e Contagem
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SEGURANÇA LOGÍSTICA

ADQUIRA JÁ O CARTÃO BENEFÍCIO PARA A 
SUA EMPRESA

BENEFÍCIOS PARA A EMPRESA:

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 pa-
gamento;
5. O repasse é feito no dia 10 do mês subsequente.

O Cartão Benefício não tem custo al-
gum. Com ele, os trabalhadores têm 
um crédito, limitado e integrado à fo-
lha de pagamento. O cartão dá aces-
so a vantagens como descontos em 
compras e promoções exclusivas em 
supermercados, sacolões, restauran-
tes, farmácias e drogarias, postos 
de combustíveis, salões de beleza e 
muitos outros estabelecimentos e 
serviços especialmente credenciados 
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 com-
pras em determinados estabeleci-
mentos, terá direito a um seguro de 
acidente pessoal com auxílio funerá-
rio e, ainda, acesso a uma plataforma 
on-line de ensino de inglês que pode 
ser usada por seus dependentes.

Para saber mais sobre o Cartão Be-
nefício e fazer a implantação na sua 
empresa, entre em contato com o 
Sindicato agora mesmo: beneficios@
setcemg.org.br ou (31) 3490-0330.

FORAM AGRACIADOS: O SUPERINTENDENTE DE INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA DA PCMG, MÁRCIO NABAK; OS 
DELEGADOS RAFAEL LOPES DE AZEVEDO, HENRIQUE JOSÉ MARQUES FREITAS E THIAGO DE CARVALHO PASSOS; O INS-
PETOR DA PRF MARCO ANTÔNIO TERRITO DE BARROS; A 4ª SUPERINTENDÊNCIA DA PRF DE MINAS GERAIS; O CORONEL 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, ROBERTO LEMOS; A 2ª RPM DE CONTAGEM; A POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL 
DE MINAS GERAIS; A GUARDA CIVIL DE BETIM; E A GUARDA CIVIL DE CONTAGEM.
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INFRAESTRUTURA

RODOVIAS PÚBLICAS BRASILEIRAS 
APRESENTAM PIORA DE QUALIDADE 
No ano em que o país registra o mais baixo investimento do go-
verno federal em infraestrutura de transportes nas últimas duas 
décadas, a CNT investe em novas tecnologias e avalia 109.103 qui-
lômetros de rodovias pavimentadas federais e estaduais. Esse 
levantamento constatou que o estado geral de 61,8% da malha 
rodoviária brasileira encontra-se classificada como regular, ruim 
ou péssimo. Desse percentual, 91% são de rodovias públicas. Os 
resultados fazem parte da 24ª edição da Pesquisa CNT de Rodo-
vias, divulgada pela Confederação Nacional do Transporte e pelo 
SEST SENAT no dia 2 de dezembro.

“Os resultados da Pesquisa CNT de Rodovias 2021 mostram um 
cenário de preocupante queda da qualidade das rodovias brasi-
leiras, questão que precisa ser enfrentada com grande rapidez e 
assertividade. A forte retomada de investimentos é urgente e ne-
cessária para prover ao país uma malha rodoviária mais moderna 
e eficiente, condição indispensável para a promoção do desen-
volvimento. E, nesse sentido, a análise técnica da CNT nesta Pes-
quisa é um importante instrumento para fomentar as melhores 
soluções”, ressalta o presidente da CNT, Vander Costa.

O estado geral das rodovias compreende três características es-
tudadas: pavimento, sinalização e geometria da via. Elas levam 
em conta, respectivamente, variáveis como condições do pavi-
mento, placas e alguns elementos da via, como as curvas. Tais 
aspectos recebem classificações que vão desde ótimo e bom a 
regular, ruim e péssimo. Nesta edição da Pesquisa, todas as cinco 
regiões do Brasil foram percorridas, durante 30 dias (28 de junho 
a 27 de julho), por 21 equipes de pesquisadores. O resultado passa 
a integrar a maior série histórica de informações rodoviárias do 
país coletada pela CNT desde 1995.

Na comparação com a edição anterior da Pesquisa, chama a 
atenção o percentual de trechos sob gestão pública. O estado 
geral na classificação ótimo e bom caiu de 32,5%, em 2019, para 
28,2%, em 2021. O mesmo ocorre na classificação negativa: a 
extensão avaliada como regular, ruim e péssimo aumentou de 
67,5%, em 2019, para 71,8% em 2021, ou seja, são mais 2.773 km de 
rodovias que estão em condições insatisfatórias de circulação. 
Na prática, é como se o motorista percorresse seis vezes, nessas 
más condições, o trecho do Rio de Janeiro a São Paulo. A condição 
de sinalização é outro agravante. Nesse quesito, os problemas 
nas rodovias públicas aumentaram 12,1 pontos percentuais nos 
últimos dois anos e passaram de 56,4% para 68,5%.

Rodovias federais públicas apresentam queda de qualidade. Após 
anos de investimentos bem-sucedidos feitos pelo governo federal 
por meio do programa BR-Legal, sua efetividade parece ter che-
gado ao fim, uma vez que a qualidade da sinalização das rodovias 
mantidas pela União em 2021 (64,7% da extensão com problemas) 
voltou ao mesmo nível de 2014 (63,1% com problemas), quando do 
início do programa.

Concessão – Em situação relativamente estável estão as rodo-
vias pavimentadas sob concessão da iniciativa privada. O estado 
geral da malha rodoviária concedida em 2021 se manteve pratica-
mente como em 2019. A avaliação do trecho aferido como ótimo 
e bom foi de 74,2% este ano. Em 2019, esse percentual tinha sido 
de 74,7%. O mesmo se deu com essa composição da extensão de 
rodovia identificada como regular, ruim e péssimo. Em 2019, isso 
representava 25,3% da malha pesquisada e, em 2021, fechou em 
25,8%.
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COMJOVEM BH E REGIÃO

O IV Encontro Nacional da Comjovem, realizado 
no início de novembro de 2021, foi marcado pela 
emoção do reencontro e pela superação. Depois 
de quase dois anos de encontros online, sem 
nenhuma proximidade, devido à pandemia da 
Covid-19, jovens e veteranos do transporte rodo-
viário de cargas puderam se encontrar, contar 
suas histórias e trocar experiências.
Para iniciar o encontro, a coordenação nacional 
da Comjovem apresentou uma retrospectiva 
com depoimentos sobre como os “Comjovens” 
enfrentaram esse tempo de pandemia trazendo 
elementos da vida pessoal e profissional.
Complementando a emoção da noite, foram pre-

miadas as comjovens que bateram as metas de-
finidas pela Comissão. 
Dentre elas, a Comjovem de Belo Horizonte e Re-
gião, que foi representada por seu coordenador, 
Antônio Lodi. Ele falou da dedicação de todos 
para que as metas fossem cumpridas e ressal-
tou a importância do trabalho desenvolvido.
“Ganhamos o prêmio de desempenho por ter 
cumprido todas as metas. Gostaria de agrade-
cer aos membros do nosso núcleo e em espe-
cial aos vices coordenadores Ana Paula e Tulio e 
também aos nossos presidentes Sérgio Pedrosa 
e Gladstone Lobato. O prêmio é de todos nós”, 
observou Lodi.

COMJOVEM BH E REGIÃO RECEBE PRÊMIO 
EM ENCONTRO NACIONAL

André Gonzalez, da Transpes; Sérgio Pedrosa, presidente da Fetcemg; Antônio Lodi, coordenador da Comjovem 
BH; Gladstone Lobato, presidente do Setcemg; deputado Lucas Gonzalez, membro da Comjovem BH; e Alana 
Gonzalez, da Transpes

Ganhamos o prêmio de desempenho por ter cumprido todas as metas. Gostaria de 
agradecer aos membros do nosso núcleo e em especial aos vices coordenadores Ana 
Paula e Tulio e também aos nossos presidentes Sérgio Pedrosa e Gladstone Lobato. O 
prêmio é de todos nós. 

Antônio Lodi - coordenador da COMJOVEM BH e Região.
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SERVIÇOS

Omnisafe
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EMITA OU RENOVE SEU CERTIFICADO 
DIGITAL COM O SETCEMG
O Setcemg é seu aliado na aquisição ou renovação do 
Certificado Digital. Isso porque, em uma parceria com a 
Certdata Certificadora Digital, o Sindicato oferece con-
dições especiais para suas associadas na aquisição do 
serviço.

Um Certificado Digital nada mais é que um arquivo ele-
trônico que funciona como uma assinatura, um “RG do 
mundo digital” para pessoas físicas e jurídicas, com 
validade judicial. Com ele, é possível agilizar processos, 
reduzir custos e, principalmente, garantir a segurança, 
confidencialidade e validade jurídica de dados, pois iden-
tifica de forma inquestionável pessoas e empresas no 
meio eletrônico.

ENTRE AS VANTAGENS DE SE TER UM CERTIFICADO ESTÃO:
SEGURANÇA - O certificado digital permite que qualquer 
tipo de documento eletrônico seja assinado com valor ju-
rídico, evitando fraude e alteração.

REDUÇÃO DE CUSTOS - Diminui a necessidade de impres-
são, gastos com cartórios e transporte para o envio de 
documentos físicos.

SUSTENTABILIDADE - Evita a impressão de documentos e 
necessidade de transporte.

MOBILIDADE - Pode ser enviado para qualquer lugar, ne-
cessitando apenas de e-mail e acesso à internet. 

AGORA QUE VOCÊ JÁ CONHECE AS VANTAGENS, SAIBA 
COMO É FÁCIL ADQUIRIR O SERVIÇO COM O SETCEMG:
O atendimento para a certificação poderá ser on-line 
ou presencial nos diversos postos de atendimento da 
Certdata na Região Metropolitana de Belo Horizonte e 
nas principais cidades do Brasil. O atendimento presen-
cial acontece de segunda a sexta-feira, em horário co-
mercial. Se o interessado já tiver a mídia e a biometria 
cadastrada no ICP-Brasil, o serviço de renovação pode 
ser totalmente on-line. Se ainda não tiver a mídia e a 
biometria cadastrada, o processo pode ser feito de for-
ma virtual, no entanto, deve ser finalizado em um ponto 
presencial.

A parceria funciona da seguinte forma: o interessado vai 
acessar a plataforma da Certdata pelo link https://www.
certdata.com.br/parceiro/setcemg e adquirir o certifica-
do normalmente. No momento do pagamento, aplicará 
um cupom de desconto de 10% nos produtos que deve 
ser previamente solicitado ao Setcemg pelo e-mail se-
cretaria@setcemg.org.br ou pelo telefone (31) 3490-0330.

PARA MAIS INFORMAÇÕES OU SOLICITAÇÃO DO SEU CUPOM DE 
DESCONTO, ENTRE EM CONTATO COM O SETCEMG: 

SECRETARIA@SETCEMG.ORG.BR 
OU PELO TELEFONE (31) 3490-0330.
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MOTORISTA PADRÃO 2021

D’GRANEL VENCE O PRÊMIO 
MOTORISTA PADRÃO 2021

A empresa D’Granel Transportes, associada do 
Setcemg, teve dois motoristas agraciados, no 
Prêmio Motorista Padrão 2021, promovido pela Po-
lícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com cerimônia 
realizada no auditório do Detran-MG, no centro de 
Belo Horizonte, em novembro.
Os motoristas Márcio Luiz Pereira e Willian Cus-
tódio Machado foram escolhidos os motoristas 
padrão de 2021 na categoria Transporte de Car-
ga, por estimularem atitudes responsáveis no 
trânsito e posturas cidadãs na condução de seus 
veículos, sempre tendo como foco a valorização 
da vida. Eles receberam os prêmios das mãos de 
Renato Marques, gerente do Setcemg, e Vanes-
sa Borges, gerente da Fetcemg. Na 61ª edição do 
prêmio, 641 profissionais se inscreveram em bus-
ca de um troféu.
Para Márcio Luiz Pereira, é importante receber 
esse reconhecimento. “É uma satisfação muito 
grande, a gente sente o reconhecimento do tra-
balho que fazemos. Temos consciência do trânsi-
to, que envolve vidas, e a gente ser homenageado 
é por que estamos fazendo o trabalho conforme 
deve ser feito”, salientou.
Willian Custódio Machado reconheceu o quanto 
é importante receber a premiação nos tempos 

atuais, com o trânsito cada vez mais complicado.
“Sinto muito honrado, a dificuldade que a gen-
te passa no trânsito é muito grande. Tudo mui-
to violento, então a gente fica honrado porque 
passamos por situações difíceis, e conseguimos 
chegar aqui sem multas, sem acidentes, sem pro-
blemas”, completou.
Para Renato Marques a dupla premiação dada a 
D’Granel “é fruto do trabalho sério realizado ao 
longo dos anos pela transportadora. Muito trei-
namento, orientação e condições de trabalho. Es-
tamos honrados em ter a D’Granel como nossa 
associada”.
O chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, delega-
do Joaquim Francisco Neto e Silva, reforçou que 
a premiação mostra o quanto é desafiador, mas 
gratificante o resultado de todo trabalho feito. 
“Todos os homenageados representam, como 
deve ser, a real conduta segura dos motoristas. O 
trabalho de vocês demonstra o quanto são apai-
xonados pelo que fazem, mesmo diante dos de-
safios se dedicam e se especializam na condução 
dos veículos. Essa experiência incrível em poder 
estar aqui hoje entregando essa premiação, deve 
ser um marco na trajetória profissional de todos 
vocês”, concluiu.

Márcio Luiz Pereira ganhou um dos prêmios do Motorista Padrão
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MOTORISTA PADRÃO 2021

(31) 3399-1000
(21) 3974-6550

www.itaipumg.com.br
wlmscania

Dinâmica individualizada.

Com cobertura customizável.

Gestão para manutenção da 
disponibilidade.

Control 
Tower

Manutenção
Flexível

Pay per use

QUER CoBeRTURA
CUSTOMIZADA

PAGANDO APENAS
PELO QUE UTILIZAR?

Willian Custódio Machado falou da emoção de ser premiado
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

BOLSONARO ANUNCIA PRORROGAÇÃO DA 
DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 

O presidente Jair Bolsonaro anunciou, 
em novembro, a prorrogação, por 
mais dois anos, da desoneração da 
folha de pagamentos dos 17 setores 
da economia que mais em- pregam. 
Dentre eles, o transporte rodoviário. O 
benefício acabaria no fim de dezem-
bro.

“Reunido com a ministra da Agricul-
tura Tereza Cristina, com o ministro 
da Economia Paulo Guedes e mais de 
uma dezena de homens e mulheres 
representantes do setor produtivo do 
Brasil, resolvemos prorrogar por mais 

dois anos a questão que tem a ver 
com a desoneração da folha”, disse 
Bolsonaro.

A desoneração beneficia as empresas 
porque reduz os encargos trabalhis-
tas que são pagos por elas. A medida 
consiste em trocar os tributos sobre 
os salários dos empregados por uma 
alíquota sobre o faturamento. Hoje, 
essas empresas podem escolher: ou 
pagam 20% de contribuição previden-
ciária sobre os salários dos funcioná-
rios ou uma alíquota que vai de 1% a 
4,5% sobre o faturamento bruto.

A prorrogação da desoneração da fo-
lha de pagamentos de 17 setores era 
uma demanda de líderes produtivos 
e vinha sendo discutida pelo Execu-
tivo.

SENADO APROVA DESONERAÇÃO
O Plenário do Senado aprovou o pro-
jeto de lei que prorroga por dois anos 
a desoneração da folha de pagamen-
tos para 17 setores da economia (PL 
2.541/2021). O projeto foi aprovado no 
mesmo formato como veio da Câ-
mara dos Deputados, sem nenhuma 
alteração.

Os setores alcançados pela medida 
são: calçados, call center, comunica-
ção, confecção/vestuário, construção 
civil, empresas de construção e obras 
de infraestrutura, couro, fabricação 
de veículos e carroçarias, máquinas e 
equipamentos, proteína animal, têxtil, 
TI (tecnologia da informação), TIC (tec-
nologia de comunicação), projeto de 
circuitos integrados, transporte me-
troferroviário de passageiros, trans-
porte rodoviário coletivo e transporte 
rodoviário de cargas.

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.
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

INMETRO PRORROGA OS CERTIFICADOS 
DE VERIFICAÇÃO DE VEÍCULOS-TANQUES 
RODOVIÁRIOS OU FERROVIÁRIOS. 
Foi publicado Diário Oficial da 
União a Portaria Inmetro Nº 479, 
do dia 3 de dezembro de 2021, 
que estabelece novas regras 
para prorrogação dos certificados 
de verificação de veículos-tan-
ques rodoviários ou ferroviários. 
 
Segundo a Portaria, os certificados 
de verificação de veículos-tanque, 
rodoviários ou ferroviários, estão 
prorrogados até a data da próxima 
verificação, de acordo com agen-
damento junto ao órgão da Rede 
Brasileira de Metrologia Legal e 
Qualidade - Inmetro - RBMLQ-I, de-
mandado pelo usuário.

ACOMPANHE NOTÍCIAS SOBRE O TRANSPORTE EM PRIMEIRA MÃO NOS SITES E NAS REDES SOCIAIS DO 
SETCEMG E DA FETCEMG
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CAPA

Cerimônia foi realizada de forma híbrida e teve a participação on-line do diretor 
executivo da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Bruno Batista.

Aconteceu durante o mês de novembro as 
solenidades de entrega da 13ª edição do 
Prêmio Melhor Ar, promovido pela Fetcemg e 
pelo Programa Despoluir.

A cerimônia, realizada no auditório do 
Setcemg, de forma híbrida, foi aberta pelo 
presidente do Setcemg e vice-presidente 
da Fetcemg, Gladstone Lobato, e teve a 
participação online do diretor executivo 
da Confederação Nacional do Transporte 
(CNT), Bruno Batista. Compuseram a mesa 
de abertura, além de Gladstone Lobato, a 
coordenadora do Programa Despoluir, Amália 
Pedrosa, e os gerentes do Setcemg, Renato 
Marques, e do Setcom, Gabrielle Talita da 
Fonseca.

As empresas de transportes rodoviário de 
cargas foram premiadas em duas categorias: 
ouro e prata. A primeira é para transportadoras 
com mais de 20 veículos, com 85% da frota 
aferida e resultado aprovado em no mínimo 
90% ou organizações entre cinco e 20 
veículos, com frota 100% aferida e também 
resultado mínimo de 90%. Já a categoria 
prata é destinada a empresas com mais 

de 20 veículos, com 65% da frota aferida e 
resultado aprovado mínimo de 90% ou de 
cinco a 20 veículos, pelo menos 80% da frota 
aferida e também resultado mínimo de 90%.

O Presidente do Setcemg, Gladstone Lobato, 
falou sobre a importância da premiação e 
ressaltou que a adesão ao Melhor Ar tem 
sido cada vez maior.

“Nos orgulhamos muito de ser a primeira 
Federação do país a criar um prêmio com 
essa magnitude. Podemos dizer que em 
Minas Gerais o setor já tem uma cultura de 
sustentabilidade econômica e ambiental. 
Exemplo disso, é o número crescente de 
adesão ao Programa Despoluir e do Prêmio 
que bateu recorde de inscrições. Gostaria 
de parabenizar as empresas vencedoras 
e seus colaboradores, que estimulam 
e defendem um transporte mais limpo, 
eficiente e sustentável. Agradeço também ao 
nosso pessoal da equipe do Despoluir pela 
dedicação e competência que realizam o seu 
trabalho”, concluiu.

A premiação foi criada há 13 anos para 

FETCEMG REALIZA PRÊMIO MELHOR AR
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PRÊMIO MELHOR AR

homenagear e incentivar 
empresas que se preocupam 
com o meio ambiente e 
monitoram a emissão de 
poluentes em suas frotas.

O diretor da Confederação 
Nacional do Transporte  elogiou 
a seriedade do trabalho da 
Fetcemg que ao longo dos 
anos melhora seu desempenho 
nas aferições veiculares e na 
aprovação da frota no Estado. 
Segundo ele, de 2017 a 2021 
foram atendidas em Minas 
Gerais 1078 empresas, com 
81.815 aferições, sendo 26.943 
veículos aferidos, obtendo 
90,305% de aprovação. Um dos 
melhores desempenhos junto 
às federações do país.

O presidente do Setcemg, Gladstone Lobato, fez a abertura do Prêmio 
Melhor Ar na primeira parte do encontro

CONHEÇA AS EMPRESAS PREMIADAS

Categoria Ouro

• Alli Log
• Grupo Comelli
• D’granel Transportes e Comércio
• Dominus Transportes Logística e Serviços
• Empresa de Transportes Alcace
• Expresso Alvorada
• Expresso Nepomuceno – Filial Uberlândia
• Expresso Nepomuceno – Filial Betim
• Expresso Vera Cruz
• G&L Transportes
• Gira Transportes
• JM Locação e Logística de Juiz de Fora
• Jomasca Locação e Transportes
• José Herculano da Cruz e Filhos
• Jupel Petróleo Juiz de Fora
• L&C Logística e Transportes
• Lenarge Transportes e Serviços
• Lima Valente Transportes
• Nova Minas Transportes e Locações
• Nepomuceno Cargas
• Picorelli S.A Transportes
• Queiroz Transportes e Representações
• Repel Cargas S.A
• Steel Log – Com., Log., Transp. e Serviços
• Supermercado Bahamas S.A

• Tarumã Distribuidora de Bebidas
• TG Transportes Gerais e Distribuição
• Tora Transporte
• Transportadora Santa Maria
• Transpes
• Vic Logística– Filial Ibiá
• G&F Transportes e Logística

Categoria Prata

• Confins Transportes
• Empresa de Transportes Transaguiar
• EGSC Logística e Transportes
• Paulineris Transportes e Encomendas
• Repelub Rev. de Petróleo e Lubrificantes S.A
• Rizza Transportes
• Rodogranel Logística e Serviços
• Sier Transportes
• Sul Minas Logística e Transportes
• Toliman Transportadora
• Transpedrosa – Filial Uberlândia
• Transportadora Andrade
• Transportes Almeida Simas
• Transportes Haas
• Transportes Nova Era

Sérgio Pedrosa, Presidente da Fetcemg, foi o responsável pelas 
premiações na segunda parte da solenidade
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BRUNO BATISTA: “O DESPOLUIR LIDERA 
O TRANSPORTE BRASILEIRO NA ROTA DA 
SUSTENTABILIDADE”

Há mais de uma década o setor dos transportes no 
Brasil, em especial o transporte rodoviário de cargas, 
adota práticas de sustentabilidade ambiental e econô-
mica ancoradas em um programa nacional instituído 
pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) – O 
Programa Despoluir.
Ao longo desses anos o programa se adequa, acompa-
nhando as tendências, acordos e protocolos mundiais 
em favor do meio ambiente e da qualidade de vida, ga-
rantindo a excelência dessa responsabilidade socioam-
biental. 
A CNT incentiva em todo país a cultura de cuidado am-
biental. Em Minas Gerais, a Fetcemg foi pioneira no se-
tor de transporte rodoviário ao criar em 2007 o Melhor 
Ar - Prêmio Fetcemg de Qualidade do Ar. O prêmio está 
em sua 13ª edição e as cerimônias de homenagens e 
entrega dos troféus iniciaram nesta semana. 
Para marcar mais essa etapa do Melhor Ar, o Núcleo de 
Comunicação da Fetcemg ouviu em entrevista exclusi-
va o diretor executivo da CNT, Bruno Batista, que fala 
sobre os avanços do Programa Despoluir, de sua capi-
laridade e de sua grande contribuição para a consecu-
ção dos objetivos preconizados pelo Acordo de Paris, 
dentre outras informações.

O transporte, como a maior parte das atividades 
econômicas, traz impactos ambientais. Como tra-
balhar para a sustentabilidade do negócio e do 
meio ambiente?

No momento em que o mundo busca alternativas sus-
tentáveis em todos os setores produtivos, o transpor-
te, atividade fundamental para o desenvolvimento do 
Brasil, assume a sua responsabilidade em favor do 
meio ambiente e da qualidade de vida.
Para garantir a excelência dessa responsabilidade 
socioambiental, o Programa Despoluir, que nasceu de 
uma iniciativa da CNT e que hoje é conduzido em par-
ceria com o SEST SENAT, lidera há 14 anos o maior pro-
grama ambiental do transporte no Brasil.

Nesse processo, o trabalhador do setor é peça fun-
damental, tornando-se um aliado do meio ambiente e 
um disseminador de boas práticas na atividade trans-
portadora. Com o Programa Despoluir, linhas de ações 
como a publicação de materiais técnicos, capacitações, 
promoção de seminários e eventos de reconhecimen-
to, entre outras, estimulam e defendem um transporte 
cada vez mais limpo, eficiente e sustentável, trazen-
do benefícios não só para os seus trabalhadores, mas 
também para toda a sociedade. 
O Programa tem capilaridade nacional e conta com uma 
equipe técnica de conhecimento multidisciplinar que, 
na prática, orienta as empresas para uma correta ges-
tão ambiental. Além disso, produz materiais diversos, 
como manuais, guias rápidos e análises construídas 
especialmente para os transportadores. Os ganhos são 
percebidos concretamente, seja pelo aumento da efici-
ência energética dos veículos – implicando na redução 
de emissões e custos –, seja pela melhoria das condi-
ções de saúde dos profissionais do setor. Somam-se 
aos resultados a promoção de conceitos fundamentais 
de gestão de resíduos, a Avaliação da Qualidade do Die-
sel, a Avaliação Veicular Ambiental, a gestão ambiental, 
entre outros temas.
Ao longo de sua trajetória, o Despoluir criou ações que 
se baseiam na utilização de tecnologias e energia lim-
pas, incentivando alternativas menos poluentes. Em 
2016, deu-se início à “Avaliação da Qualidade do Diesel” 
(AQD). A ação aborda, de maneira ampla, uma análise do 
combustível contido no tanque de armazenamento das 
garagens de ônibus e caminhões. Assim, é possível, 
mediante testes, identificar a presença de impurezas e 
se as especificações estão de acordo com as definidas 
pela Agência Nacional do Petróleo, Biocombustíveis e 
Gás Natural (ANP).
Em 2021, foi iniciado o projeto-piloto do Serviço de 
Orientação Ambiental ao Transportador (SOAT), nova 
ação do Despoluir que visa acompanhar as medidas 
adotadas pelas empresas do setor para reforçar o de-
senvolvimento de boas práticas de sustentabilidade.

Mais de 55 mil transportadores 
já foram engajados em ações 
de cuidado ambiental.

BRUNO BATISTA - diretor executivo 
da CNT

O diretor executivo da Confederação Nacional do Transporte 
(CNT), Bruno Batista, falou sobre o Programa Despoluir
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Por meio de seu comprometimento com o meio am-
biente e a sociedade, o Despoluir ganhou notoriedade 
internacional há dois anos, quando foi reconhecido pela 
Organização das Nações Unidas por impulsionar a re-
dução de poluentes e favorecer a qualidade do ar e 
de vida dos trabalhadores do transporte e de toda a 
sociedade.
No contexto nacional, por intermédio de parcerias es-
tratégicas celebradas pelas Federações executoras da 
linha de ação conhecida como Avaliação Veicular Am-
biental do Despoluir, os transportadores que portam 
o Selo e o Laudo de Opacidade do Programa têm sua 
credibilidade e responsabilidade socioambiental reco-
nhecidas junto aos governos locais, à sociedade e aos 
seus parceiros técnicos, como a Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo (CETESB) e o Instituto Estadual 
do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA). 

O Acordo de Paris assumiu o compromisso de cor-
tar as emissões de gases de efeito estufa em 37% 
até 2025.  Como o setor de transporte vislumbra 
essa agenda?

Diante de sua abrangência nacional, o Despoluir lidera 
o transporte brasileiro na rota da sustentabilidade. Em 
virtude do seu alcance e posicionamento de destaque 
no país, ele é a maior iniciativa empresarial para a sus-
tentabilidade no transporte brasileiro. Vale mencionar 
que o Programa contribui para a consecução de 12 dos 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável preconi-
zados no Acordo.
Além disso, o Despoluir impulsiona o setor privado a 
cumprir as metas estabelecidas pela Contribuição Na-
cionalmente Determinada (NDC) do Brasil, que indicam 
a necessidade de ações concretas similares às exe-
cutadas e promovidas pelo Programa no objetivo de 
reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), 
fomentando a eficiência energética e hídrica, promo-
vendo o aumento da participação de energias e tecno-
logias limpas e a consecução da descarbonização no 
setor de transporte.
Adicionalmente, o Programa contribui com o aporte 
técnico para a formulação de medidas de adaptação 
às mudanças climáticas mediante a sua participação 
em consultas públicas, câmaras técnicas e fóruns de 
discussão como a do Fundo Nacional sobre Mudança 
do Clima (FNMC), promovido pelo Ministério do Meio Am-
biente. 

Nestes 14 anos do Programa Despoluir, verifica-
mos um crescente número de empresas que ade-
riu ao programa e uma melhora dos índices de 
aferição das frotas. Na sua avaliação, já podemos 
dizer que há o desenvolvimento de uma cultura 
de maior cuidado ambiental?

Sim, pode-se dizer que há o desenvolvimento de uma 
cultura de maior cuidado ambiental no setor de trans-
porte e isso é, inclusive, a nossa maior conquista. A 
história do Despoluir reflete o empenho do sistema CNT 
com um mundo melhor e mais sustentável e o seu es-
forço em inovar e aprimorar continuamente suas ativi-
dades em prol da sustentabilidade ambiental do setor 
de transporte.
Desde 2007, o Despoluir tem aumentado o número de 
empresas parceiras que buscam evitar os impactos na 

natureza advindos do setor. O Programa atende diaria-
mente e diretamente as empresas transportadoras e 
caminhoneiros autônomos.
Mais de 55 mil transportadores já foram engajados em 
ações de cuidado ambiental, contribuindo para fomen-
tar uma cultura de responsabilidade para a melhoria da 
qualidade de vida e do ar, especialmente nos grandes 
centros urbanos. Desta forma, o Programa atinge seu 
propósito de contribuir para o desenvolvimento susten-
tável do transporte nacional, gerando benefícios para 
todos e não apenas para nossas empresas.

A SEGUIR, ALGUNS DOS PRINCIPAIS RESULTA-
DOS EM 14 ANOS DE ATUAÇÃO DO DESPOLUIR 

(DE 07/2007 A 10/2021):

•  108 UNIDADES MÓVEIS QUE PROMOVEM VISITAS 
TÉCNICAS PERIÓDICAS DOS TÉCNICOS DO PRO- 
GRAMA PARA ATENDER AS TRANSPORTADORAS E 
OS CAMINHONEIROS AUTÔNOMOS, NO CONTEXTO 
DA LINHA DE AÇÃO DE AVALIAÇÃO VEICULAR AM-
BIENTAL;
• PARTICIPAÇÃO DE 24 FEDERAÇÕES, DOTADAS DE 
TECNOLOGIA DE PONTA COMO GPS, OPACÍMETRO, 
TACÔMETRO, NOTEBOOK, WEBCAM E SOFTWARE 
DE AFERIÇÃO DE OPACIDADE VEICULAR;
• MAIS DE 3,3 MILHÕES DE AFERIÇÕES VEICULA-
RES, COM ÍNDICE MÉDIO DE APROVAÇÃO SUPERI-
OR A 88%;
• MAIS DE 150 EMPRESAS DE TRANSPORTE VI-
SITADAS PARA A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA 
QUALIDADE DO DIESEL DE 2016 A 2021. FORAM 
REALIZADOS MAIS DE 1.000 ENSAIOS, COM APRO-
VAÇÃO DE 79% DOS TANQUES AVALIADOS;
• MAIS DE 30 ESTUDOS, SONDAGENS, PESQUISAS 
E RELATÓRIOS TÉCNICOS PUBLICADOS SOBRE OS 
TEMAS TRANSPORTE E MEIO AMBIENTE;
• LANÇAMENTOS DE GUIAS RÁPIDOS (TEMAS: 
ARLA 32; BATERIAS AUTOMOTIVAS; ECOCON-
DUÇÃO; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ÓLEOS 
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS);
• PUBLICAÇÃO DA SÉRIE ENERGIA NO TRANSPOR-
TE (TEMA: BIOMETANO – UMA ALTERNATIVA LIMPA 
PARA O MODAL RODOVIÁRIO)
• PUBLICAÇÃO DO CADERNO CNT DE PERGUNTAS 
E RESPOSTAS SOBRE A FASE P-8 DO PROCONVE);
• PUBLICAÇÕES DE SONDAGEM E MANUAL CNT 
DE GESTÃO HÍDRICA NO TRANSPORTE RODOVIÁ-
RIO COLETIVO DE PASSAGEIROS;
• MAIS DE 20 MIL TRANSPORTADORES CAPACITA-
DOS NA SÉRIE AMIGOS DO MEIO AMBIENTE (VOL-
TADA A TAXISTAS, CAMINHONEIROS E DEMAIS 
TRABALHADORES DO TRANSPORTE);
• MAIS DE 30 PREMIAÇÕES AMBIENTAIS DE RE-
CONHECIMENTO DE TRANSPORTADORES COM 
DESTAQUE EM AÇÕES SUSTENTÁVEIS E DE JOR-
NALISTAS COMPROMETIDOS COM OS TEMAS 
TRANSPORTE E MEIO AMBIENTE; E
• DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES 
POR MEIO DA MULTIMÍDIA DO DESPOLUIR, INCLU-
INDO: SITE, BOLETINS, INFORMES, NOTÍCIAS, 
PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS E PODCASTS.
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SETCJF: ENTREGA DO PRÊMIO
MELHOR AR

SETTRIM: CONFIRA AS EMPRESAS 
PREMIADAS NO TRIÂNGULO MINEIRO

Na primeira quinzena de novembro 
também aconteceu a cerimônia de 
premiação do Melhor Ar - Prêmio 
FETCEMG de Qualidade do Ar 2021, 
em Uberlândia, em uma realização 

da Fetcemg e do Sindicato das Em-
presas de Transporte de Carga do 
Triângulo Mineiro (Settrim).

Confira os vencedores:

• Alli Logística Integrada Ltda;

• Comércio e Transportes Comelli Ltda;

• Expresso Nepomuceno S.A.;

• G&L Transportes Eirelli;

• Gira Transportes Eireli;

• L&C Logistica e Transportes Ltda;

• Lima Valente Transportes ltda;

• Queiroz Transportes e Representa-
ções Ltda;

• VIC Logística Ltda - IBIÁ;

• Riza Transportes Ltda;

• Sul Minas Logística e Transportes 
Ltda;

• Transpedrosa S/A;

• Transportes Haas Ltda.

Durante o mês de novembro, as 
empresas associadas ao SETCJF 
foram homenageadas com o Prê-
mio Melhor Ar 2021, promovido pela          

Fetcemg, em parceria com o Pro-
grama Despoluir. 

Veja a lista das empresas pre-
miadas na categoria ouro:

• JM Locação e Logística de Juiz de Fora 
Ltda (Juiz de Fora);

• Jomasca Locação e Transportes Ltda 
(Juiz de Fora);

• José Herculano da Cruz e Filhos S/A 
(Juiz de Fora);

• Jupel Petróleo Juiz de Fora Ltda (Juiz 
de Fora);

• Picorelli S/A Transportes (Juiz de Fora);

• Supermercado Bahamas S/A (Juiz de 
Fora);

• Tarumã Distribuidora de Bebidas Ltda 
(Juiz de Fora).

Veja as empresas premiadas na 
categoria prata:

• Sier Transportes Ltda (Ubá);

• Almeida Simas Ltda (Matias Barbosa).

Os vencedores receberam os troféus na sede do SETCJF

O Settrim foi a sede da premiação no Triângulo Mineiro
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 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.

SETSUL: CONFIRA AS EMPRESAS 
PREMIADAS NO SUL DE MINAS

O Melhor Ar chegou ao Sul de Minas. 
O Setsul (Sindicato das Empresas 

de Transportes de Carga do Sul de 
Minas Gerais) também fez as entre-

gas de premiações e homenagens 
às empresas vencedoras.

Na região, quatro empresas ven-
ceram a premiação: Empresa de 
Transportes Alcace LTDA (Poços de 
Caldas) e Nova Minas Transportes e 
Locações LTDA (Pouso Alegre) - es-
ses dois primeiros vencedores na 
categoria ouro -; além da Paulineris 
Transportes e Encomendas LTDA 
(Alfenas) e Tóliman Transportes 
LTDA (Machado), as duas últimas na 
categoria prata.

“Cada um dos premiados demons-
trou uma satisfação enorme e 
grande desejo de seguir no Pro-
grama Despoluir. Vamos cada vez 
mais ampliando nossa inicitiava na 
região, buscando uma participação 
efetiva no Programa”, reconheceu 
Néliton Antônio Bastos, Presidente 
do Setsul.

O presidente do Setsul recebeu as empresas vencedoras em Poços de Caldas
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O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 257, 
§§ 7º e 8º, prevê a aplicação de nova multa ao 
proprietário de veículo registrado em nome de 
pessoa jurídica quando não há identificação do 
condutor infrator no prazo determinado:
Art. 257. As penalidades serão impostas ao con-
dutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador 
e ao transportador, salvo os casos de descum-
primento de obrigações e deveres impostos a 
pessoas físicas ou jurídicas expressamente 
mencionados neste Código.
§ 8º Após o prazo previsto no parágrafo anterior, 
não havendo identificação do infrator e sendo o 
veículo de propriedade de pessoa jurídica, será 
lavrada nova multa ao proprietário do veículo, 
mantida a originada pela infração, cujo valor é o 
da multa multiplicada pelo número de infrações 
iguais cometidas no período de doze meses.

Essa penalidade costuma causar confusão en-
tre os gestores de frotas, pois a redação do
§ 8º, numa primeira leitura, parece um pouco 
complicada, o que acaba gerando dúvida.
Para esclarecimento, necessário atentar-se que 
na redação da lei, verifica-se que as violações 
são autônomas: a primeira; cuida da notificação 
da autuação e a segunda; cuida da aplicação da 
pena decorrente da infração, devendo ser con-
cedido o devido prazo para defesa em cada caso.
Isto é, a empresa que não indicar o condutor 
responsável pela infração, além da obrigação de 
pagar a multa originada pela infração, também 
arca com o pagamento da multa NIC (Não Indica-
ção do Condutor).
O valor da multa NIC é variável, ou seja, não há 
um valor estabelecido no Código de Trânsito 
Brasileiro, porquanto ela é calculada de acordo 

DA OCORRÊNCIA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO 
EM CASO DE MULTA APLICADA À PESSOA 
JURÍDICA QUE NÃO INDICAR O CONDUTOR 
DO VEÍCULO
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com a infração cometida que dá origem e base 
para aquela.
Assim sendo, o valor da multa originada pela 
infração será encontrado pela multiplicação do 
número de vezes em que a mesma infração foi 
cometida nos últimos 12 (doze) meses.
Importante salientar que mesmo que o condu-
tor do veículo não seja parado para assinar o 
auto de infração, a empresa é obrigada a iden-
tificar o condutor infrator, lembrando que para 
que esta condição ocorra, o veículo deve estar 
registrado em nome de pessoa jurídica.
Para indicar o condutor responsável pela infra-
ção, é necessário respeitar o prazo estabelecido 
para a realização desse procedimento. A data 
limite para realizar o procedimento estará indi-
cada na notificação recebida pelo proprietário. 
Ela também poderá ser encontrada no formu-
lário de indicação fornecido junto à notificação 
enviada pelo órgão.
Assim sendo, importante observar que em se 
tratando de multa aplicada à pessoa jurídica 
proprietária de veículo, fundamentada na au-
sência de indicação do condutor infrator, é obri-
gatório observar a dupla notificação, sendo que 
a primeira se refere à autuação da infração e 
a segunda é relativa à aplicação da penalidade 
(arts. 280, 281 e 282, todos do Código de Trânsito 
Brasileiro).

ISABELA MARIA CUNHA TEIXEIRA
Assessora jurídica do Setcemg e da Fetcemg
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DADOS DA CNT MOSTRAM QUE 69,9% DA 
MALHA RODOVIÁRIA DE MG APRESENTAM 
ALGUM TIPO DE PROBLEMA

Pesquisa realizada pela CNT sobre 
rodovias apresentou números em 
relação às estradas de todo Brasil. 
Os números são preocupantes, con-
siderando que por causa da falta de 
investimentos, as rodovias públicas 
brasileiras pioraram de qualidade. 

Os números de Minas 
Gerais mostram tam-
bém situações que 
precisam de atenção.

Segundo a pesqui-
sa, em Minas Gerais, 
69,9% da malha ro-
doviária pavimentada 
avaliada apresenta 
algum tipo de pro-
blema, sendo consi-
deradas regulares, 
ruins ou péssimas; e 
30,1% da malha são 
consideradas ótimas 
ou boas

Se o ponto de aná-
lise for a sinalização, 60,4% da 
extensão da malha rodoviária da 
região são consideradas regulares, 
ruins ou péssimas; 39,6%, ótimas 
ou boas; 2,4% da extensão está 
sem faixa central e 8,1% não têm 

faixas laterais.

Sobre pontos críticos, segundo a 
pesquisa realizada pela CNT, foram 
identificados 95 trechos problemá-
ticos, 45 com buracos maiores que 
os pneus.

Considerando questões de meio 
ambiente, estima-se que haverá um 
consumo desnecessário de 157 mi-
lhões de litros de diesel devido à má 
qualidade do pavimento da malha 
rodoviária no estado. Esse desper-
dício custará R$ 691,65 milhões aos 
transportadores.

Investimentos
Para corrigir ou melhorar a situa-
ção, os dados apontaram que são 
necessários R$ 11,6 bilhões para re-
cuperar rodovias com ações emer-
genciais, de manutenção e de re-
construção.
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As combinações de oferta e demanda, da infla-
ção e dos cenários econômicos nacional e mun-
dial ainda podem elevar os preços dos barris de 
petróleo, da gasolina e do diesel no Brasil em 
até 12%. É o que estima o professor da Funda-
ção Dom Cabral (FDC) e membro da Comissão de 
Tecnologia e Inovação do Instituto Brasileiro de 
Petróleo, Hugo Tadeu.
A análise considera projeções realizadas com o 
auxílio da Plataforma Forecasting, da FDC, uma 
metodologia que, por meio de dados macro e mi-
croeconômicos, é responsável por apontar ce-
nários de diversos setores da economia, como 
é o caso do petróleo e gás. As explicações para 
o cenário estão relacionadas, principalmente, às 
mudanças causadas pela pandemia da Covid-19, 
cenário que mudou a relação de oferta e deman-
da por combustíveis no Brasil, conforme explica 
o professor Hugo Tadeu.
“Nós precisamos lembrar que durante a pande-
mia tudo parou. As pessoas ficaram sem usar 
carro. Então, não havia demanda alta por com-
bustíveis para o abastecimento. A produção in-
dustrial também se manteve parada por um tem-

po. E agora, todo mundo voltou para o mercado. 
E a gente (a Petrobras) não tem capacidade de 
refinar isso tudo. A Petrobras está precisando 
importar diesel”, pontuou o professor da FDC.
Ainda segundo Hugo Tadeu, os aumentos de 12% 
consideram apenas o ano de 2021. Contudo, o 
especialista chama a atenção para a entrada do 
período eleitoral com a chegada de 2022, o que 
pode trazer flutuações acima da projeção já si-
nalizada pela Plataforma Forecasting.
Outro ponto salientado pelo professor da Fun-
dação Dom Cabral é que a própria constituição 
dos preços dos combustíveis que saem das re-
finarias brasileiras tem, para além dos custos 
de produção, aqueles relacionados aos riscos 
políticos e ao Risco Brasil.

PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS PODEM 
AUMENTAR 12% ATÉ O FIM DO ANO

A Petrobras está precisando importar 
diesel.

Hugo Tadeu - professor da FDC
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ALTAS DOS PREÇOS EM MINAS GERAIS
Em Minas Gerais, os custos  dos combustíveis 
nas últimas quatro semanas apresentam varia-
ções significativas e que têm preocupado os do-
nos de postos pelas margens que estão ficando 
mais apertadas.
Conforme levantamento da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 
pesquisados entre 24 de outubro e 20 de no-
vembro deste ano, o preço médio da gasolina 
comum no Estado saiu de R$ 6,837 na primei-
ra semana da pesquisa para R$ 7,023 no último 
20 de novembro, uma variação positiva de 2,7%. 
Vale lembrar que, no início do ano, o preço mé-
dio da gasolina comum estava em R$ 4,729 nas 
bombas.
A variação do etanol e do diesel também são 
registradas nos levantamentos feitos junto a 
postos de combustíveis do Estado, sendo que, 
no caso do etanol hidratado, o preço subiu de 
R$ 5,193 para R$ 5,544, enquanto o diesel teve 
aumento de R$ 5,285 para R$ 5,367.
Para o presidente do Sindicato do Comércio Va-

rejista de Derivados de Petróleo no Estado de 
Minas Gerais (Minaspetro), Carlos Guimarães, os 
preços nas bombas estão assustando não so-
mente os consumidores, mas os próprios donos 
dos postos de combustíveis. “A sociedade como 
um todo está muito assustada, porque o com-
bustível está muito caro. Nós, donos de postos, 
concordamos que está caro. Mas não é porque 
nós repassamos isso ao consumidor. Na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, a 
margem do posto de gasolina está em torno de 
5%. Ou seja, temos 30 centavos por litro para o 
posto”, afirma Guimarães.
O presidente do Minaspetro avalia, ainda, que há 
a percepção de que as vendas estão caindo nos 
postos de gasolina e ressalta a sensibilidade 
das altas dos combustíveis, uma vez que o Bra-
sil é um país que realiza o transporte de suas 
cargas majoritariamente em modal rodoviário, o 
que, para ele, significa que teremos reflexos na 
sociedade em demais produtos e serviços que 
chegam aos brasileiros.

PETROBRAS VAI INVESTIR US$ 68 BI ATÉ 
2026
Rio de Janeiro e São Paulo – A Petrobras pre-
vê investir US$ 68 bilhões entre 2022 e 2026, 
um aumento expressivo em relação ao plano de 
negócios plurianual anterior, à medida que re-
força aportes para ampliar a produção de petró-
leo no pré-sal, segundo fato relevante divulgado 
ontem.
No plano anterior, anunciado no ano passado, a 
Petrobras havia projetado US$ 55 bilhões entre 
2021 e 2025, realizando naquela oportunidade 
uma redução de 27% na estimativa de aportes 
plurianuais para preservar caixa diante da pan-
demia de Covid-19.
A pandemia, contudo, impactou os planos de 
produção de petróleo da Petrobras para 2022, 
e a empresa revisou a projeção para o ano que 
vem a 2,1 milhões de barris de óleo por dia em 
média –considerando uma variação de 4% para 
mais ou para menos. Os desinvestimentos tam-
bém afetaram a projeção.
No plano anterior, a Petrobras havia previsto 
produção média de 2,3 milhões de barris de pe-
tróleo por dia entre 2022 e 2025, com os nú-
meros sendo afetados por desinvestimentos em 
campos de petróleo e gás naquela oportunidade.
Nos próximos anos, entretanto, a expectativa 
é de um aumento na produção de petróleo, à 
medida que os investimentos feitos no pré-sal 
apresentam resultados.
Para 2023, a previsão é de produção de petró-

leo de 2,2 milhões de barris por dia, volume que 
sobe para 2,4 milhões em 2024, 2,5 milhões em 
2025 e 2,6 milhões de barris por dia em média 
em 2026.
“A curva de produção considera a entrada de 
15 projetos com novas plataformas no período 
2022-2026, sendo nove afretadas e seis pró-
prias”, disse a petroleira, que projeta produção 
total de 3,2 milhões de barris e equivalente 
(incluindo gás) em 2026, versus 2,7 milhões de 
boed em 2022.
A companhia informou que, dos investimentos 
totais previstos no horizonte do plano, 84% vão 
ser alocados na exploração e produção de pe-
tróleo e gás natural (E&P), um montante de US$ 
57 bilhões, versus US$ 46,5 bilhões no plano an-
terior.
E do capex total do E&P em 2022-2026 cerca de 
67% serão destinados para os ativos do pré-sal, 
com reservas de classe mundial com alta produ-
tividade que têm sido o foco da Petrobras nos 
últimos anos.
O montante dos investimentos e o foco no pré-
-sal ficaram em linha com reportagem da Reu-
ters, que no início de dezembro havia apontado 
um aumento dos aportes, para um intervalo en-
tre US$ 60 bilhões e US$ 70 bilhões.
A produção do pré-sal representará 79% do total 
da companhia no final do quinquênio.
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“Em linha com o foco estratégico da companhia, as atividades de E&P estão concentradas em 
águas profundas e ultra profundas no Brasil, representando 92% da sua produção total em 2022, 
com perspectiva de chegar a 100% em 2026.”
Os investimentos totais da companhia no próximo ano foram estimados em US$ 11 bilhões, que 
subirão para US$ 15 bilhões em 2023, 2024 e 2025, antes de caírem para US$ 12 bilhões de dólares 
em 2026.

Desinvestimentos 
A empresa também 
projeta desinvesti-
mentos relevantes 
no período do plano 
– de US$ 15 bilhões 
a US$ 25 bilhões – 
“o que contribuirá 
para melhorar a efi-
ciência operacional, 
o retorno sobre o 
capital e a geração 
de caixa necessá-
ria para manter a 
dívida em patamar 
adequado”. Parte 
das refinarias da 
companhia deverá 
ser vendida. 

Fonte: Diário do 
Comércio
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ASSOCIE-SE AO SETCEMG

O SETCEMG É UM DOS MAIORES REPRESENTANTES
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE CARGAS E LOGÍSTICA DE MINAS GERAIS.
Há 68 anos, o sindicato defende os interesses do setor e contribui
para o desenvolvimento econômico da atividade. Com um portfólio
completo de serviços e benefícios, oferece todo o suporte
que as empresas precisam para crescer.


