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Expediente

ACONTECE

A NTC&Logística promoverá, no dia 
22 de fevereiro, a primeira edição 
anual do Conselho Nacional de Es-
tudos em Transportes, Custos, Ta-
rifas e Mercado (CONET&Intersindi-
cal), em ambiente on-line.
O evento terá a participação de 
executivos, empresários, represen-
tantes de entidades sindicais do 
transporte de cargas brasileiro e de 

políticos brasileiros para debater o 
setor e apresentar a pesquisa com 
o Índice Nacional dos Custos de 
Transporte (INCT).
O CONET é realizado duas vezes 
ao ano e dividido em duas partes: 
o Conselho Nacional de Estudos, 
cujo objetivo é divulgar pesquisas 
nacionais sobre tarifas, frete, legis-
lação e políticas públicas voltadas 

ao transporte rodoviário de cargas 
(TRC), e o Intersindical, espaço de 
debates com as lideranças para 
analisar temas considerados por 
eles como recorrentes e importan-
tes.

UM FORTE TRABALHO DE BASTIDORES PARA 
SUPERAR AS DIFICULDADES
O transportador rodoviário de cargas, 
a todo momento, é chamado a provar 
sua resiliência, determinação e 
capacidade de renovar. Suas entidades 
representativas, da mesma forma, são 
convidadas a seguir este caminho.
Com uma infraestrutura de transportes 
já precária, onde a construção da 
maior parte de nossa malha viária 
data da década de 1970, iniciamos o 
ano de 2022 em Minas Gerais com um 
cenário ainda mais adverso, chegando 
a ser dramático com as intensas 
e contínuas chuvas que atingiram 
nosso estado.
Tivemos mais de 100 trechos com 
interdições, inclusive, em vias 
fundamentais como as Brs 040, 262 e 
381, enchentes em vários municípios 
e quedas de barreiras, criando uma 
situação de caos em Minas Gerais.
O transporte rodoviário de cargas 
foi afetado sobremaneira. Montamos 
uma operação de “guerra” para 
garantir o abastecimento. A partir dos 
estragos causados e interdições, o 
Setcemg intensificou o trabalho árduo 
de bastidores para o atendimento 
das emergências causadas pelas 
chuvas e para a volta de um mínimo 
de normalidade do transporte e 
abastecimento no estado.
Trabalhamos em várias frentes: 
de um lado, na solidariedade aos 
necessitados, empreendendo esforços 
e apoiando campanhas, e, de outro, 

junto aos poderes executivo e 
legislativo, levando nossos pleitos. 
Recorremos ao ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, ao secretário de Estado 
de Infraestrutura, à Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais e aos 
deputados federais e estaduais 
em uma via sacra incansável para 
garantir medidas que priorizassem o 
restabelecimento de nossas estradas.
Não bastassem as dificuldades 
climáticas, os problemas foram 
agravados com o cancelamento da 
emissão de Autorização Especial de 
Trânsito (AET). Com isso, não tínhamos 
condições nem mesmo de levar o 
socorro para as áreas afetadas. 
Continuamos nossos esforços para que 
a medida fosse revista. Neste trabalho, 
obtivemos sucesso na solicitação 
que fizemos ao Departamento de 
Edificações e Estradas de Rodagem de 
Minas Gerais (DER) pedindo urgência 
na retomada das emissões de AETs. 
Logo o Departamento publicou uma 
resolução normalizando as emissões. 
Uma vitória do setor!
Essas ações de bastidores e o 
trabalho permanente das entidades 
em defesa dos interesses dos 
transportadores, você poderá conferir 
nesta edição do Informativo Minas 
Transportes, assim como o balanço de 
2021 e as expectativas para 2022, com 
entrevistas exclusivas, e muito mais.

Lembramos, ainda, que já iniciamos 
as ofertas de capacitações para 2022 
com valores especiais para nossos 
associados. Uma equipe capacitada 
faz diferença neste nosso mercado 
tão competitivo.
Aproveitamos para agradecer o apoio 
e a confiança de cada um dos nossos 
associados e apoiadores. É isso que 
nos torna mais fortes e capazes na 
defesa dos interesses da nossa clas-
se!
Boa leitura!

GLADSTONE LOBATO
Presidente do Setcemg

CONET&INTERSINDICAL DE BRASÍLIA ON-LINE
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FETCEMG É DESTAQUE NO BALANÇO 
NACIONAL DO PROGRAMA DESPOLUIR 2021
A Confederação Nacional do Transporte (CNT) e o Servi-
ço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendi-
zagem do Transporte (Sest Senat), divulgaram o balan-
ço anual do programa Despoluir em 2021. O resultado 
nacional do programa registra crescimento de 14% em 
comparação com o registrado em 2020 (início da pan-
demia) e supera, também, o volume de aferições regis-
tradas em 2019.  

O resultado é de se comemorar, mas não é somente 
isso, pois entre as entidades parceiras do programa 
Despoluir, a Federação 
das Empresas de Trans-
portes de Carga do Es-
tado de Minas Gerais 
(Fetcemg), teve desta-
que em sua categoria, 
sendo responsável por 
2.878 avaliações por 
equipamento. O quanti-
tativo nacional de afe-
rições realizadas pelo 
programa Despoluir fe-
chou em 352.181 avalia-
ções.

“Para mim e para todo o 
Time Despoluir Fetcemg 
foi uma enorme alegria receber esse reconhecimento, 
pois nos motiva a continuar com disposição e dedicar 
ainda mais à missão do Programa, que é promover a 
melhoria da qualidade de vida dos transportadores, 
engajando-os em ações de responsabilidade socioam-
biental”, diz Amália Pedrosa, coordenadora do programa 
da Fetcemg. 

As avaliações veiculares ambientais são operacionali-
zadas pelas federações do transporte de todo o país 
e atendem as empresas transportadoras rodoviárias 
(cargas e passageiros) e caminhoneiros 
autônomos. 

A iniciativa faz parte das ações desenvol-
vidas pela CNT (Confederação Nacional do 
Transporte) e pelo Sest Senat, por meio do 
maior programa ambiental da iniciativa pri-
vada do Brasil – o Despoluir. 

Iniciado em 2007, o Despoluir promove a 
redução de poluentes e favorece a quali-
dade de vida dos trabalhadores do trans-
porte e de toda a sociedade. Desde o seu 
início, já foram realizadas 3,5 milhões de 
avaliações veiculares, atendendo mais de 
55 mil transportadores. 

Desde 2016, o Despoluir realiza a AQD (Ava-
liação da Qualidade do Diesel), que aborda, 
de maneira ampla, uma análise do com-

bustível contido nos tanques de armazenamento das 
garagens de empresas de ônibus e caminhões. Por 
meio de testes, identifica-se o nível de pureza do com-
bustível e se as especificações estão de acordo com 
as definidas pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, 
Biocombustíveis e Gás Natural).

Além desses projetos, em 2021, o Despoluir diversificou 
ainda mais suas ações e lançou o projeto-piloto do SOAT 
(Serviço de Orientação Ambiental ao Transportador). 
O objetivo é acompanhar as medidas de gestão am-

biental adotadas pelas 
empresas do setor para 
reforçar o desenvolvi-
mento de boas práticas 
de sustentabilidade.

Para o presidente da 
CNT, Vander Costa, “as 
ações e projetos do 
Despoluir refletem o 
comprometimento do 
Sistema CNT com a sus-
tentabilidade ambiental 
e o seu esforço em ino-
var e aprimorar continu-
amente suas atividades 
em prol do transporta-

dor e do meio ambiente”.

O trabalho de aferição realizado pela Fetcemg é         
GRATUITO para todas as empresas associadas aos 
nossos Sindicatos filiados. Os interessados poderão 
entrar em contato com a coordenadora do Programa 
da Federação, Amália Pedrosa, em Belo Horizonte, pelo 
e-mail despoluir@fetcemg.org.br ou pelo telefone (31) 
3490-0330. A visita do programa Despoluir pode ser 
agendada com a própria Federação ou com Sindicato 
filiado da sua base territorial.

Aferição realizada na Transpedrosa, associada do Setcemg.

Foi uma enorme alegria receber 
esse reconhecimento, pois nos 
motiva a continuar com disposição 
e dedicar ainda mais à missão 
do Programa, que é promover a 
melhoria da qualidade de vida 
dos transportadores, engajando-
os em ações de responsabilidade 
socioambiental.

Amália Pedrosa - Coordenadora do 
Despoluir da Fetcemg.

SUSTENTABILIDADE EM FOCO
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CHUVAS MG

CHUVAS AGRAVAM PRECARIEDADE DAS 
RODOVIAS EM MINAS GERAIS

Trecho da BR-381 em Minas Gerais: destruição causada pela chuva.

Fortes chuvas atingiram Minas Gerais no início de 
janeiro causando estragos e deslizamento em diver-
sas rodovias estaduais e federais que cortam Mi-
nas Gerais. O estado mineiro possui a maior malha 
rodoviária do Brasil, sendo caminho e rota que liga 
diversas regiões do país. 

Contudo, devido às chuvas de janeiro, algumas rodo-
vias pararam. As principais vias de acesso de Minas 
Gerais tiveram interdições totais ou parciais no trá-
fego, gerando transtornos e quilômetros de desvios. 
Mesmo após uma trégua das chuvas, levantamento 
da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) registrou no fim 
de janeiro 101 pontos de interdição. 

A situação das estradas em Minas Gerais é uma 
preocupação do setor de transporte, pois diante da 
precariedade que já existia e agora com a deteriora-

ção causada pelas chuvas, as rodovias estão ainda 
piores, gerando assim prejuízos e mais riscos para 
o setor. O presidente do Setcemg, Gladstone Loba-
to, em entrevista para o jornal Diário do Comércio 
(13/01), cobrou que os governos federal e estadual 
deem prioridade à recuperação do que chama de “ca-
minho”. “Não temos estradas, temos caminhos”, diz 
o presidente. 

Na edição nº 241 do Informativo Minas Transportes, 
trouxemos os resultados da Pesquisa CNT de Rodo-
vias que 2021, o qual já alertava um cenário de preo-
cupante queda da qualidade das rodovias brasileiras.

Durante esse período crítico das rodovias, devido à 
chuva, o Setcemg disponibilizou em seu site o mapa 
com a situação das rodovias de Minas Gerais em 
tempo real.
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CHUVAS MG

S.O.S PELA VIDA: FETCEMG E SETCEMG 
APOIAM MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO 
E DISTRIBUIÇÃO DE DOAÇÕES PARA OS 
DESABRIGADOS PELAS CHUVAS NO ESTADO
A Fetcemg e o Setcemg apoiam os movimentos, S.O.S 
Minas, realizado pela NTC&Logistica e COMJOVEM, e S.O.S 
Chuvas, organizado pelo SERVAS MG e Governo Estadual. 
Ambas as ações têm por objetivo levar ajuda para os 
mais vulneráveis nesse momento, pós período de mui-
tas chuvas e enchentes. 
A sede do Sindicato é um dos endereços de entrega das 
doações de alimentos não perecíveis, materiais de lim-
peza, de higiene pessoal e água mineral, pela campanha 
S.O.S Minas. Além disso, a Fetcemg e o Setcemg, junto 
com suas empresas associadas, são parceiros no trans-
porte e na logística da ação do S.O.S Chuvas. 
As primeiras doações já estão sendo recebidas e distri-
buídas para quem mais precisa.
Saiba como ajudar: 
Para ajudar com alimentos não perecíveis, materiais de 
limpeza, itens de higiene pessoal e água mineral, doar 
no endereço Av. Antônio Abrahão Caram, 728 – São José, 
Belo Horizonte - MG, CEP. 31275-000.
A campanha S.O.S Minas também está recebendo doa-
ções em dinheiro pelo link: https://vaka.me/2619215.

Entrega de doações realizada pela TG Transportadora, 
associada do Setcemg. 
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SEGURANÇA

As obras da nova sede da Delegacia Especializada em 
Investigação e Repressão ao Furto, Roubo e Desvio de 
Cargas (DEOESP) – DEPATRI / PCMG tem previsão de fi-
nalização para o início de março. As novas instalações 
da delegacia contarão com melhor infraestrutura para 
a realização de atendimentos.  
A atual sede da delegacia está localizada na Rua Lafaie-
te Brandão, 375, no Bairro Camargos, em Belo Horizonte, 
em imóvel doado pela Fetcemg por meio de convênio, 
e será transferida para um novo imóvel na Av. Tereza 
Cristina, 3826, no bairro Gameleira. 
No novo endereço funcionarão a Delegacia Especiali-
zada em Investigação e Repressão ao Furto, Roubo e 
Desvio de Cargas e a Delegacia Especializada em Inves-
tigação e Repressão à Crimes Rurais. A transferência 
de instalação e a reforma do novo edifício contam com 
o apoio da Fetcemg, além de outras seis entidades da 

iniciativa privada. O projeto também tem o apoio do de-
putado estadual Antônio Carlos Arantes, líder da ban-
cada rural da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 
“A inauguração da nova estrutura garante mais espaço 
para atender o transportador, além de oferecer esta-
cionamento para veículos pesados. Outro ponto positi-
vo é o aumento de efetivo de policiais para o combate 
ao roubo de cargas”, diz o assessor de segurança da 
Fetcemg, Ivanildo Santos.
O assessor de segurança da Fetcemg também desta-
cou o trabalho do delegado Rafael Lopes Azevedo, res-
ponsável pela DEOESP, e do delegado adjunto Henrique 
José Marques. A Federação também reconhece o im-
portante apoio do Superintendente de Investigação e 
Polícia Judiciária (SIPJ) da Polícia Civil de Minas Gerais, 
Márcio Nabak. 

NOVA SEDE DO DEOESP TEM PREVISÃO DE 
INAUGURAÇÃO PARA MARÇO

Prevista para ser inaugurada em março, a nova delegacia conta com o apoio da Fetcemg, além de outras 
seis entidades da iniciativa privada.

A inauguração da nova estrutura garante mais espaço para atender o transportador, 
além de oferecer estacionamento para veículos pesados. Outro ponto positivo é o 
aumento de efetivo de policiais para o combate ao roubo de cargas.

Ivanildo Santos - Assessor de Segurança da Fetcemg.
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SEGURANÇA

NOVO SUPERINTENDENTE DA PRF EM MINAS 
ASSUME O CARGO E REPRESENTANTES DO TRC 
MARCAM PRESENÇA EM CERIMÔNIA DE POSSE

 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.

No dia 2 de fevereiro, foi realizada, 
em Belo Horizonte, a cerimônia de 
posse do novo Superintendente da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) em 
Minas Gerais, Inspetor Bruno Sch-
neider Raslan. A nova autoridade 
máxima da PRF no estado assume 
o lugar do Inspetor Marcos Territo, 
que assume a Diretoria de Comu-

nicação Social da PRF em Brasília 
(DF). A solenidade contou com a 
presença de diversas autoridades 
e do presidente da Fetcemg, Sérgio 
Pedrosa.
Além do presidente da Federação, 
prestigiaram o evento o diretor do 
Setcemg e da Fetcemg, Adalcir Lo-
pes, o consultor técnico, Luciano 

Medrado, e o assessor de Seguran-
ça Logística, Ivanildo Santos. “Para 
a nossa entidade e para o trans-
porte rodoviário de cargas, continu-
amos com a mesma parceria jun-
to à PRF. Com o apoio do Inspetor 
Territo, o novo Superintendente nos 
afirmou que vai manter a mesma 
linha de trabalho com o nosso se-
tor”, comentou Ivanildo.

Quem é o Inspetor Bruno Sch-
neider Raslan
Natural de Belo Horizonte, Inspetor 
Raslan é formado em Engenharia Me-
cânica e em Direito pela PUCMinas. 
Recentemente, formou-se no Curso 
Superior de Polícia pela Academia da 
Polícia Militar de Minas Gerais, obten-
do o título de Especialista em Gestão 
Estratégica de Segurança Pública. Ele 
ingressou na PRF em 2004 e já pas-
sou por diversos cargos de gestão na 
regional de Minas Gerais.

Representantes da Fetcemg prestigiaram a posse da nova autoridade 
máxima da PRF no estado.
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SERVIÇOS

CONHEÇA OS
SERVIÇOS SCANIA

cobertura de
atendimento

Mais de 100 casas Scania 
estrategicamente 

distribuídas pelo Brasil.

CASAS CERTIFICADAS
PELO DOS

Padrão de qualidade 
Scania Global.

digital
dealer

Rede 100% digitalizada e 
conectada para 

atendimento ágil e eficiente.

completo portfólio 
de peças e serviços

Soluções inteligentes e conectadas 
com toda a qualidade e originalidade 

que só a Scania pode oferecer. 

Para superar as expectativas em disponibilidade e 
rentabilidade, a Scania digitalizou toda a sua Rede, 
combinando experiência, tecnologia e gestão inteligente 
de dados a favor dos seus resultados, oferecendo um 
portfólio completo de peças e serviços personalizados 
para cada segmento de negócio.

Dar valor para os serviços nas concessionárias é conservar o valor do seu Scania.

* Serviços disponíveis para as unidades WLM Itaipu Contagem, Juiz de Fora, 
Montes Claros, Patos de Minas e São Gonçalo do Rio Abaixo.

Agende sua revisão 
agora mesmo!*

(21) 3974-6550

www.itaipumg.com.br wlmscania

EMITA SUA AET DE FORMA SIMPLIFICADA 
PELO SETCEMG

O Setcemg facilita a vida do trans-
portador de cargas na hora de emitir 
a Autorização Especial de Trans-
porte (AET). O sindicato realiza todo 
o processo para você, inclusive, os 
boletos de todas e quaisquer taxas 
cobradas pelos órgãos serão provi-
denciados pelo Sindicato. 

A AET é um documento de porte obri-
gatório para veículos ou combinação 
de veículos que não se enquadrem 
nos limites de peso e dimensões re-
gulamentares. É normalmente con-
cedida por órgãos como DNIT e DERs 
de todos os estados brasileiros. A 
emissão da AET é feita nos seguin-

tes órgãos: Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) e Departamentos de Estradas 
de Rodagem dos Estados de Minas 
Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Ca-
tarina, Goiás, Espírito Santo, Bahia, 
Pernambuco e Distrito Federal.
Para emitir a sua autorização com 
o Setcemg, entre em contato e tire 
suas dúvidas. 
Atenção! Os valores dependem de 
entendimento da demanda e ne-
gociamos as melhores condições. 
É importante destacar que nestes 
valores não estão incluídas as taxas 
determinadas por cada órgão.
O serviço não inclui programação 
de tráfego junto à Polícia Rodovi-
ária Federal, Polícias Rodoviárias 
Militares, Concessionárias ou qual-
quer outro tipo de programação 
operacional necessária. Outras in-
formações pelos telefones: (31) 3490-
0330 e (31) 99177-1507 ou pelo e-mail                               
aet@setcemg.org.br.

A AET é um documento de porte obrigatório para veículos ou combinação 
de veículos que não se enquadrem nos limites de peso e dimensões.
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SETCEMG PELO TRC

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.

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

SETCEMG CONSEGUE REVERTER 
SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE AET

Devido à situação de cala-
midade enfrentada por todo 
estado em consequência das 
chuvas que atingiram forte-
mente Minas Gerais, o De-
partamento de Edificações e 
Estradas de Rodagem de Mi-
nas Gerais (DER), havia sus-
pendido a emissão de Auto-
rização Especial de Trânsito 
(AET). Contudo, a suspensão 
foi revogada após pedido do 
Setcemg, o qual, por meio de 
ofício ao DER, justificou a ne-
cessidade da AET, principal-
mente pela necessidade de 
continuidade da prestação de 
serviço do setor de transpor-
te de mercadorias especiais 
e, também, de dar suporte 
aos municípios com relação 
aos estragos provocados pe-

las chuvas. 
De acordo com o documento, 
“exatamente em razão das 
inúmeras ocorrências de ca-
lamidade em diversos mu-
nicípios do estado de Minas 
Gerais e em pontos do terri-
tório nacional que são aces-
sados pelas estradas que 
cruzam o território mineiro, 
a medida inibe e contraria o 
atendimento das urgências 
e emergências da população 
em geral e das demandas da 
indústria e comércio das re-
giões atingidas”.
Desde o dia 12 de janeiro, 
quando o DER informou que 
estavam suspensas as emis-
sões de AET no estado de 
Minas Gerais, o Setcemg tra-

balha para reverter essa de-
cisão e garantir a circulação 
dos veículos que necessitam 
dessa autorização. No dia 18 
de janeiro, a entidade enviou 
o Ofício 001/2022 – Validade 
de AETs, ao Diretor-Geral do 
DER, Robson Carlindo Santa-
na Paes Loures, informando 
sobre a importância da circu-
lação desses veículos. 
O presidente do Setcemg, 
Gladstone Lobato, e sua dire-
toria, comemoram a medida 
e acreditam que dessa forma 
haverá mais celeridade no 
atendimento das emergên-
cias causadas pelas chuvas 
e na volta da normalidade do 
transporte e comércio no es-
tado. 
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EVOLUINDO COM VOCÊ

No dia 16 de fevereiro, às 8h, o Setcemg realiza sua 
primeira edição de 2022 do “Café com Palestra”, com o 
tema: Reflexo do “MEI caminhoneiro” no transporte de 
cargas. O evento acontece presencialmente na sede 
do Setcemg e tem como palestrantes os assessores 
jurídicos Jeferson Oliveira e Reinaldo Lage. 
A repercussão dessa nova legislação no transporte 
rodoviário de cargas merece reflexão, especialmente 
em razão do impacto nas relações jurídicas traba-
lhistas, tributárias e cíveis. Sabe-se que o MEI é uma 
espécie de ente despersonalizado com tratamento di-
ferenciado do prestador de serviços empresa (pessoa 
jurídica) e pessoa física.

Entenda o MEI Caminhoneiro:

Em janeiro, foi publicada a Lei 188/2021 do “MEI Cami-
nhoneiro”, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, 
a qual, para Jeferson Oliveira, tem muito impacto para 
o segmento do transporte de carga, pois a categoria 
de Micro Empreendedor Individual é diferente das ou-
tras categorias de prestação de serviço, já praticadas 
pelo setor. 
O Setcemg entende que discutir esse tema é im-
portante, pois a lei que regulamenta o segmento de 
transporte de carga, Lei 11.442, estabelece três dife-
rentes figuras de transportadores, sendo elas: trans-
portador autônomo de carga; empresa de transporte 
de carga e as cooperativas.
Neste sentido, ficam as seguintes indagações: a Lei 
11.442 se aplica ou não se aplica ao MEI? A decisão 
do STF que reconhece a validade da lei de regula-
mentação do setor de transporte e afasta o reconhe-
cimento na justiça do trabalho do vínculo do trans-
portador autônomo de carga também será aplicado 
ao MEI? E em relação às deduções dos impostos e 
tributos, será possível fazer essa dedução?
O Setcemg publicou em janeiro uma circular exclusiva 
para associados tratando sobre o MEI Caminhoneiro. 
Você associada, tem uma dúvida sobre o tema? Além 
do Café com Palestra, que traz um panorama comple-
to sobre a Lei 188/2021, você também pode consultar 
a Circular 004/2022.

REFLEXO DO “MEI CAMINHONEIRO” NO 
TRANSPORTE DE CARGAS É O TEMA DO 
PRÓXIMO CAFÉ COM PALESTRA

O setor de transporte de cargas 
será bastante impactado pois a 
categoria de Micro Empreendedor 
Individual é diferente das outras 
categorias de prestação de 
serviço já praticadas pelo setor.

Jeferson Oliveira - Assessor jurídico 
do Setcemg.

Conheça a assessoria jurídica do Setcemg

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

O Café com Palestra 
tem o patrocínio das 
empresas apoiadoras 

do Setcemg: 
Ambipar, Interodonto, 

Gertran, Facchini, 
WLM Itaipu Scania,  

Randon Centro-Oeste,   
Vale Card, Vipal 
e Grupo Treviso.
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EVOLUINDO COM VOCÊ

FETCEMG E SETCEMG PROMOVEM 
CAMPANHA EDUCATIVA: GENTILEZA NO 
TRÂNSITO 
De 24 a 28 de janeiro, a Fetcemg e 
o Setcemg realizaram a campanha 
Gentileza no Trânsito, que tem por 
objetivo orientar e conscientizar 
empresas transportadoras e 
caminhoneiros, sobre a importância 
de agir com gentileza em rodovias. 
A campanha foi realizada pelo 
Núcleo de Comunicação das duas 
entidades, o qual planejou e 
produziu publicações educativas 
para às redes sociais do Setcemg 
e Fetcemg (Instagram, LinkedIn e 
Facebook). As peças e mensagens 
produzidas tiveram identidades 
visuais próprias para cada entidade, 
mas com a mesma orientação, de 
ser uma comunicação objetiva e 
interativa. 
Entre as publicações, foram 
tratados o conceito e a palavra 
Gentileza, bastante difundido entre 
pensadores, dos mais antigos aos 
atuais. Aqui no Brasil, por exemplo, 
temos o “Profeta Gentileza” com 
sua máxima, “gentileza gera 
gentileza”. 
Nesse sentido, a campanha buscou 
apresentar a gentileza como um 
processo cíclico, principalmente 
quando aplicado ao trânsito em 
rodovias, uma vez que sendo gentil 
com outros condutores é possível 
receber de volta muitos benefícios, 
como por exemplo, ter menos 
tensão em um ambiente que é 
considerado tão caótico. 
Dessa forma, tendo em vista 
a compreensão do trânsito 
como um lugar caótico, também 
tratamos da saúde mental no 
trânsito. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), o Brasil 
é o país mais ansioso do mundo 
e essa ansiedade é prejudicial 
ao motorista, trabalhador das 
rodovias, pois afeta a capacidade 
de foco do condutor, por exemplo. 
As imagens ao lado são somente 
duas publicações feitas, Confira 
a campanha completa nos perfis 
do Instagram: @setcemg ou                    
@fetcemg e também no Facebook 
e no LinkedIn das entidades.

A campanha completa pode ser vista nos perfis das entidades no 
Instagram: @setcemg e @fetcemg, e também no Facebook e LinkedIn.
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CAPA

O Núcleo de Comunicação do 
Setcemg ouviu os presidentes 
Vander Costa, da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT), 
Sérgio Pedrosa, da Fetcemg, e 
Gladstone Lobato, do Setcemg. 
Os três presidentes avaliaram 
o ano de 2021 como positivo 
e esperam resultados ainda 
melhores para 2022. 
A principal dificuldade de 
2021 sem dúvida foi superar 
os desafios e limitações 
impostos pela pandemia. 
Porém, segundo o presidente 
do Setcemg Gladstone 
Lobato “não paramos, nos 
organizamos para trabalhar 
com segurança e abastecer o 
país”. Mesmo com a pandemia, 
as empresas transportadoras 
e caminhoneiros enfrentaram 
as adversidades nas estradas 
e rodovias, seguindo todos 

os protocolos sanitários. 
Sérgio Pedrosa, presidente 
da Fetcemg, aproveitou para 
agradecer os esforços de 
todos que movem o setor de 
transportes de cargas. 
Além disso, o presidente da 
CNT destacou como resultado 
positivo a cobertura vacinal 
que o Brasil conseguiu 
atingir. Para ele, esse é um 
dos principais sinais de que a 
economia vai melhorar. Com 
a economia dando sinais de 
crescimento o brasileiro volta 
a se movimentar, consumir 
e gerar maior circulação de 
bens e serviços beneficiando 
diretamente o segmento de 
transporte de carga, pois 
o aumento do consumo, 
consequentemente aumenta 
o transporte de mercadorias. 
Outro dado importante é 

2021 POSITIVO E PREVISÃO DE 
CRESCIMENTO PARA 2022: OUVIMOS 
OS PRESIDENTES DA CNT, FETCEMG E 
SETCEMG

O presidente do Setcemg, Gladstone 
Lobato, destaca o bom relacionamento 
das entidades do setor com o governo 
estadual.
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BALANÇO DO SETOR

que, atualmente,  o setor de 
transportes de cargas emprega 
mais funcionários do que 
empregava em 2019, período 
anterior à pandemia. Isso 
demonstra que empresários 
proprietários de transportadoras 
e  trabalhadores autônomos   estão 
mais confiantes com relação 
à aplicação de investimentos. 
Estima-se que, em 2021, o 
segmento dos transportes de 
cargas teve crescimento de 
aproximadamente 5%, lembrando 
que foi um ano de pandemia e 
incertezas até com relação a 
vacinação, esse foi um resultado 
bastante positivo. 
Vander Costa (CNT) também 
salientou a previsão de 
superávit primário na economia 
brasileira para o início de 
2022, devido a redução de 
custos, principalmente com a 
previdência e aumento de receita. 
O presidente da CNT descarta a 
existência de um risco Brasil e 
afirma que temos uma economia 
sólida com grande potencial 
de atração para investimentos 
externos. O Brasil só precisa 
de uma comunicação melhor 
com o mercado; o investidor 
precisa ter mais segurança para 
realizar aplicações e o setor 
de transportes precisa de uma 
economia pujante e crescendo. 

Preocupações que devem ser 
superadas:
Os presidentes também destacaram 
algumas questões importantes 
para o setor de transporte que 
precisam ser superadas, como 
por exemplo o controle do preço 
do óleo diesel e também da 
inflação. 
O ano de 2022 já começou com 
reajuste de 8,08% no preço do 
óleo diesel devido à alta do barril 
de petróleo no mercado externo 
e valor do dólar. No entanto, 
esses reajustes nos preços 
dos combustíveis oneram ainda 
mais o custo do transporte. 
Vander Costa (CNT) lembrou que 
tramitam hoje no executivo e 
legislativo projetos de lei para 
reduzir o impacto dos reajustes 
no preço do combustível vendido 
no Brasil, como por exemplo a 
possiblidade de reduzir ou até 

mesmo zerar impostos cobrados 
sobre o combustível. 
Atualmente, como medida 
paliativa, governadores dos 
estados decidiram por congelar 
o valor do ICMS que incide sobre 
o diesel.  O congelamento do 
imposto tem vigência até 31 de 
março, mas não é o suficiente 
para conter o preço do 
combustível. 
Com relação ao dólar, o 
presidente da CNT acredita 
que o Brasil tem recursos e 
pode implementar medidas que 
contenham a alta da moeda 
americana em relação a moeda 
brasileira. 
O presidente da Fetcemg 
salientou a preocupação com 
a inflação, pois altos índices 
preocupam o setor, o qual está 
sempre defasado com relação 
aos custos que sobem muito. 

O Setor de Transporte em 
Minas Gerais
Em Minas Gerais, o Setcemg 
conseguiu estreitar os laços 
com o governo estadual, além de 
conseguir trabalhar em sintonia 
com as entidades regionais e 
nacionais do setor de transporte 
de carga, com destaque para 
CNT e NTC&Logística.
O presidente do Setcemg 
também destacou os bons 
resultados das ações realizadas 
e apoiadas pelo sindicato, 
como o CONET&INTERSIDICAL, 

realizado em agosto em Belo 
Horizonte e a premiação por 
desempenho da COMJOVEM BH 
durante IV Encontro Nacional. Por 
fim, Gladstone Lobato destaca 
a retomada presencial dos 
encontros empresariais, após 
dois anos de distanciamento 
social.

O presidente da CNT, Vander Costa, lembrou que tramitam hoje no 
executivo e legislativo projetos de lei para reduzir o impacto dos 
reajustes no preço do combustível vendido no Brasil. 

O presidente da Fetcemg, Sérgio 
Pedrosa, salientou a preocupação 
com a inflação, pois altos índices 
preocupam o setor, que está 
sempre defasado com relação aos 
custos.
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GIRO POR MINAS

SETSUL HOMENAGEIA VENCEDORES 
DO PRÊMIO “MELHOR AR” E REFORÇA 
ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA

Sem título-1   1 27/01/2022   13:53:05

A cerimônia do prêmio “Melhor 
Ar”, criado pela Fetcemg, ocorreu 
em novembro de 2021 e home-
nageou as empresas mineiras 
ambientalmente responsáveis. 
No Sul de Minas Gerais, quatro 
empresas associadas ao Setsul 
foram premiadas e o sindicato 
teve a honra de realizar as en-
tregas dos troféus em cada uma. 
“Todos os vencedores demons-
traram uma satisfação enorme 
e grande desejo de seguir no 
Programa Despoluir. Vamos, 
cada vez mais, ampliando nossa 
iniciativa na região, buscando 
uma participação mais efetiva 
no programa”, reconheceu Néli-
ton Antônio Bastos, presidente 
do Setsul.

Para continuar oferecendo 
apoio aos seus associados, o 

Setsul se preocupou em facilitar 
o atendimento durante a pande-
mia. Dessa forma, o   sindicato 
reforçou o atendimento on-line 
e disponibilizou pagamentos via 
PIX, fato que agilizou ainda mais 
os procedimentos no RNTRC.

“Nosso objetivo é amparar os 
interesses dos transportadores 
rodoviários de cargas e, mes-
mo na pandemia, continuarmos 
ofertando qualidade, eficiência 
e agilidade a todos os transpor-
tadores sul-mineiros, tanto para 
empresas associadas, quanto 
não-associadas. Valorizamos e 
defendemos o setor que mais 
cresce no Brasil!”.

Saiba mais sobre os serviços e 
vantagens. Entre em contato 
pelo e-mail setsul@pocos-net.
com.br e associe a sua empresa.

Érica Aparecida Guimarães realiza 
atendimento virtual aos transportadores 
da região.
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GIRO POR MINAS

ANO DE 2021 FOI DE IMPORTANTES 
PARTICIPAÇÕES DO SETTRIM E 
POSICIONAMENTO POLÍTICO
O presidente do Settrim, Cleiton 
César Silva, e o diretor-executivo, 
Leonardo Antônio Pinto, participa-
ram, no dia 16 de dezembro, da reu-
nião da Diretoria e do Conselho da        
Fetcemg. A reunião aconteceu na 
sede da Federação, em Belo Hori-
zonte.

Na política, o Settrim também mos-
trou-se participativo. Realizou reu-
niões e recebeu representantes 
do setor na política e entidades 
para discutir as necessidades das 
empresas do Triângulo Mineiro e 
Alto Paranaíba.  Com reuniões com 
deputados estaduais e federais e 
com prefeitos, além do desenvol-
vimento de projetos estruturantes 
com poder público para fortalecer 
setor.

Outro ponto a ser destacado em 

2021 foi o aumento de 
portfólio de serviços 
ofertados aos asso-
ciados, que trouxe um 
aumento da base de 
associados, e, com a 
redução de medidas 
de afastamento, foram 
realizadas palestras e 
eventos presenciais, 
principalmente com a 
assessoria jurídica da 
entidade, que discutiu 
com os associados so-
bre a importância das 
Convenções Coletivas 
de Trabalho e deman-
das do setor.

“Acreditamos que com 
todas as últimas conquistas, o 
Settrim está cumprindo uma de 
suas metas principais, que é a 

valorização e defesa dos interes-
ses dos transportadores em suas 
diversas áreas de atividades”, des-
taca o presidente do Settrim,

Segundo o presidente do Settrim, o sindicato 
estreitou relações  com autoridades e aumentou seu 
portfólio de serviços.
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COMJOVEM BH E REGIÃO

SEDE DE AGIR: COMJOVEM INICIA O 
ANO PARTICIPANDO DE CAMPANHA DE 
SOLIDARIEDADE E PROMOVENDO DEBATES

A COMJOVEM BH e Região, que obteve atuação des-
tacada nacionalmente em 2021, já está em plena 
atividade em 2022. Os jovens empresários entraram 
firmes nas campanhas empreendidas pela NTC&Lo-
gística e pela Fetcemg e seus Sindicatos filiados de 
solidariedade aos desabrigados pelas fortes chuvas 
que assolam o estado nos últimos dois meses.

“Neste ano, queremos dar mais volume às nossas 
ações sociais, intensificar nossos encontros e inves-
tir na comunicação do nosso grupo, dando visibilida-
de ao nosso trabalho”, diz Antônio Lodi, coordenador 
da COMJOVEM BH e Região.

E já neste mês de fevereiro, a comissão realizou um 
bate-papo virtual com a advogada Vanessa Nasci-
mento, da Martinelli Advogados, que falou sobre a 
LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) com 

foco no transporte rodoviário de cargas.

Ela explicou que a maior parte dos problemas rela-
cionados  à LGPD poderão ser evitados com ações 
básicas como a definição de um responsável na 
empresa por essas questões. O chamado DPO, sigla 
para Data Protection Officer, que é o encarregado 
pelo tratamento de dados pessoais. 

Todos os colaboradores das empresas deverão ser 
treinados para direcionar as dúvidas e problemas 
para esse funcionário, que dará o encaminhamento 
correto para a questão. Com isso, a maior parte dos 
problemas serão resolvidos.

“Vanessa deixou claro que ações básicas conseguem 
resolver grande parte dos problemas. Começar com 
pouco, mas começar”, destacou Lodi.

Membros da COMJOVEM BH e Região: Luiz Gustavo (Rodovale), Alessandro (Transcourrier), Ana Paula (AD 
Souza), Antonio Lodi (Transportadora Andrade) e Edmilson (EGSC)

Ações básicas conseguem resolver 
grande parte dos problemas das 
empresas. 

Antônio Lodi - Coordenador da COMJOVEM 
BH e Região.

ACOMPANHE AS AÇÕES DA 
COMJOVEM BH E REGIÃO!

Acesse setcemg.org.br e siga o 
perfil da comissão no Instagram 
(@comjovembh) para ficar por 
dentro das ações e colaborar 
com as campanhas do núcleo!
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CNT

GERAÇÃO DE EMPREGOS NO TRANSPORTE 
DE CARGAS CRESCE NO BRASIL

Em 2021, o setor de transporte 
rodoviário de cargas (TRC) gerou 
94.738 novos postos de trabalho 
no Brasil. Os números registrados 
são os principais responsáveis pelo 

bom resultado do segmento de 
transporte. 
O bom desempenho do setor de 
transporte de carga durante o ano 
de 2021, mesmo com pandemia, é 

resultado de esforços e 
ações que não deixaram 
o TRC parar. 
A região Sudeste reali-
zou o maior número de 
contratações, sendo que 
Minas Gerais apresenta 
o segundo melhor resul-
tado nacional. Em 2021, o 
TRC no estado contratou 
72.226 e demitiu 60.549 
pessoas, ficando com o 
saldo positivo de 11.677 
novos empregos. 
A Confederação Nacional 
do Transporte disponi-
biliza o “Painel CNT do 
Emprego no Transporte”, 
o qual apresenta a evolu-
ção mensal do mercado 
de trabalho em relação 

ao setor de transportes. Estão dis-
poníveis no painel os números de 
cada ano, desde 2010, sendo que 
em 2021 o crescimento foi superior 
aos outros anos. Fonte: CNT.

O setor de transporte rodoviário de cargas gerou quase 95 mil novos postos de 
trabalho em 2021, crescimento superior aos anos anteriores.
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CAPACITAÇÃO

SINDICATO INICIA O ANO COM RETOMADA 
DAS CAPACITAÇÕES E EXTENSA 
PROGRAMAÇÃO 
O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e 
Logística de Minas Gerais (Setcemg) começou o ano 
com diversas ofertas de capacitação para os primei-
ros quatro meses do ano de 2022. Os temas de cada 
capacitação são pensados para fomentar o desenvol-
vimento do setor de transporte de cargas e logística, 
trazendo pautas pertinentes e atuais. 
Somente na segunda quinzena de janeiro, o Setcemg 
já ofertou três capacitações com o total de 60 partici-
pantes inscritos para os três cursos. Os temas já trata-
dos são: Gestão Estratégica de Compras e Suprimentos 
e Negociação com Fornecedores; Gestão de Frota de 
Veículos; além dos Aspectos Legais no Transporte de 
Resíduos e Produtos Perigosos.  
A participação nas capacitações é aberta ao público, 
porém, associadas do Setcemg têm o benefício da pri-
meira inscrição gratuita e 50% de desconto nos próxi-
mos treinamentos. 
Para as próximas datas, o Sindicato está com uma pro-
gramação de 13 capacitações até abril. Entre os assun-
tos que serão tratados estão: Como Aumentar o Enga-
jamento, Melhorar o Relacionamento e o Resultado da 
sua Equipe; ICMS no Transporte Rodoviário de Cargas, 
entre outros temas. 

As capacitações estão acontecendo de modo on-line, 
confira no nosso site (https://setcemg.org.br/capacita-
cao/) datas e outras informações.

A participação nas capacitações é aberta 
ao público, porém, associadas do Setcemg 
têm o benefício da primeira inscrição gra-
tuita e 50% de desconto nos próximos trei-
namentos. 

Saiba mais em setcemg.org.br.
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JURÍDICO

Tendo em vista a definição de tese jurídica publica-
da em pronunciamento pelo STJ (Superior Tribunal de 
Justiça)  em decisão de recurso repetitivo julgado em 
10/02/2021- Tese  № 1.036 , consolidando o entendimen-
to pela Corte Superior de que a apreensão de produ-
tos e instrumentos, utilizados na prática de infração 
ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 
25 da Lei  № 9.605/1998, independe do uso específico, 
exclusivo ou habitual para a empreitada infracional, re-
acendeu-se o debate sobre o Projeto de Lei  № 1164/19.
O Projeto de Lei  № 1164/19 isenta o transportador de 
responsabilidade pelo transporte de madeira ilegal 
quando a detecção da fraude demandar meios e co-
nhecimentos técnicos inacessíveis ao transportador. 
Pela proposta, nesse caso, o transportador e o veícu-
lo deverão ser liberados e apenas a carga deverá ser 
apreendida - o autor do projeto é o deputado Lúcio 
Mosquini (MDB-RO).
Neste sentido, o projeto visa evitar que terceiros con-
tratados para o transporte de madeira sejam injusta-
mente processados quando flagrados transportando 
madeira ilegal, nos casos em que os responsáveis pela 
fraude forem os expedidores ou os destinatários da 
carga, e o transportador não dispuser dos conhecimen-
tos técnicos necessários para detectar a fraude.

O projeto acrescenta ao art. 25, da Lei № 9.605/98 os 
§§ 6º e 7º:

Art.25 [...]

§6º No transporte de madeira por terceiro con-
tratado, quando a carga estiver em desacordo 
com a licença outorgada pela autoridade com-
petente, em razão de ato ou fato imputável ao 
expedidor ou ao destinatário da carga, e a detec-
ção da fraude demandar meios e conhecimentos 
técnicos inacessíveis ao transportador, a carga 
deverá ser apreendida e o transportador e o ve-
ículo de transporte liberados.
§7º O disposto no parágrafo anterior não se apli-
ca aos casos em que o veículo é utilizado reite-
rada e exclusivamente para o transporte ilegal 
de madeira.

Se aprovado o projeto, há chances reais de alteração 
do entendimento consolidado por meio da Tese № 
1.036 editada pelo STJ. 
Isso porque o STJ reafirmou, em 2021, que não é neces-
sário comprovar a utilização do bem/veículo apreendi-
do forma específica, exclusiva ou habitual na prática de 
ilícitos ambientais para sua apreensão - o precedente 
judicial causou grande apreensão no setor de trans-
porte de cargas, já que, reafirmado como justificativa 
ao projeto de lei, em muitas vezes o transportador não 
dispõe dos conhecimentos necessários para detectar a 
fraude no documento de origem florestal, por exemplo. 
Porém, a proposta em análise na Câmara dos Deputa-
dos não trará a segurança jurídica definitiva ao setor 
já que prevê exceções às regras de apreensão de ve-
ículos e equipamentos utilizados no transporte ilegal 
de madeira, deixando sem proteção outros segmentos 
do transporte de cargas, a exemplo do transporte de 
produtos perigosos.
Importante seria uma regulamentação mais ampla que 
definisse melhor os contornos da apreensão de veí-
culos utilizados no transporte de cargas em geral, de 
modo a afastar de vez a insegurança jurídica atual-
mente implantada.

THIAGO VICTOR
Assessor juridicoambiental do Setcemg e da Fetcemg

O projeto visa evitar que terceiros 
contratados para o transporte 
de madeira sejam injustamente 
processados quando flagrados 
transportando madeira ilegal.

PROJETO DE LEI FEDERAL ISENTA 
TRANSPORTADOR DE RESPONSABILIDADE 
POR TRANSPORTE DE MADEIRA ILEGAL
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Desde a entrada em vigor da lei do motorista, que 
exige do empregador o registro e controle da jornada 
de trabalho, há no segmento do transporte rodoviário 
dúvidas de qual modalidade é aceita pela legislação e 
judiciário trabalhista.
O art. 74, da CLT permite que o controle da jornada de 
trabalho seja manual, mecânico ou eletrônico (Portaria 
MTE nº 1.510/09), conforme instruções expedidas pelo 
Ministério do Trabalho. Com a lei do motorista permitiu-
-se “ter jornada de trabalho controlada e registrada de 
maneira fidedigna mediante anotação em diário de bor-
do, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou sistema 
e meios eletrônicos instalados nos veículos, a critério 
do empregador” (art.2, V, b, da Lei 13.103/15). O sistema e 
meios eletrônicos instalados nos veículos necessitam 
de regulamentação pelo CONTRAN (art. 235-C, §14, CLT) 
que, infelizmente, não a editou.

A Portaria n. 1510/09 do Ministério do Trabalho regula-
mentava as formas de controle eletrônico da jornada 
de trabalho não instalados em veículos, mas os sis-
temas e programas de controle de jornada de traba-
lho realizados por meio de celular, tablet, por exem-
plo, não estavam previstos/permitidos por meio dessa 
portaria. Veio, então, a Portaria nº 373/11 do Ministério 
do Trabalho permitindo a adoção de meios eletrônicos 
alternativos de controle de jornada de trabalho, mas 
desde que previstos em Acordo ou Convenção Coletiva 
de Trabalho.
Juridicamente, a adoção de meios eletrônicos para 
controlar e apurar a jornada de trabalho sem previsão 
e/ou autorização legislativa (Lei, Decreto, Portarias e 
convenções e/ou acordos coletivos de trabalho) não 
está respaldada perante os órgãos fiscalizadores e, 
por eles, sendo passível de contestação e aplicação 
de penalidades administrativas, todavia em ações judi-
ciais todos os documentos lícitos são permitidos como 
meio de prova. Assim, os meios eletrônicos, que reco-
nhecidamente demonstrem corretamente os horários 
de trabalho e que sejam de conhecimento do emprega-
do (relatórios de rastreamento via satélite, aplicativos, 
etc.), mesmo sem estarem previstos/autorizados pela 
legislação, são acolhidos pelo Poder Judiciário como 
meio de prova e demonstração da jornada de trabalho.
Em novembro de 2021 foi publicado o Decreto n. 
10.854/21 (arts. 31 e 32) e a Portaria MTP n. 671/21 (arts. 
73 a 101 e seus Anexos V a IX) dispondo sobre as novas 
regras para o controle da jornada de trabalho. A partir 
deste novo regramento passou a existir as seguintes 
modalidades de controle de jornada: 1) o REP-P, ou re-
gistrador eletrônico de ponto via programa, composto 
pelos coletores eletrônicos de marcações de ponto, 

pelo armazenamento do ponto e pelo Programa de Re-
gistro de Ponto (programas de computador, de aplica-
tivos de celular ou tablet, e outras formas eletrônicas); 
2) o REP-C, ou registrador eletrônico de ponto conven-
cional, composto por um equipamento registrador e 
programa de tratamento dos registros (antigo REP - 
Portaria 1.510/09, revogada); e 3) REP-A, ou registrador 
eletrônico de ponto alternativo, trata-se do sistema e/
ou equipamento para registro eletrônico estabelecido 
por negociação coletiva (Portaria 373/11, revogada).
Assim, está autorizado o uso de sistemas e programas 
de controle de jornada de trabalho por meio tecnoló-
gico e em aparelhos móveis como celular, tablet, etc. 
Contudo, a adoção dessas modalidades de controle de 
jornada exige, dentre outros: 1) registro fiel, não sendo 
permitida qualquer ação que desvirtue os fins legais 
a que se destina; 2) emissão ou disponibilização de 
acesso ao comprovante de registro de ponto ao traba-
lhador, 3) assinatura eletrônica como meio de compro-
vação da autoria e integridade, 4) Atestado Técnico e 
Termo de Responsabilidade, e 5) certificado de registro 
de programa de computador no Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial ou submetido ao INMETRO, com 
emissão de certificado de conformidade, conforme a 
modalidade de controle a ser adotada.
As empresas precisam ter cuidado com a oferta de 
controles de jornada de trabalho eletrônico que não 
obedeçam às exigências deste novo regramento.

JEFERSON OLIVEIRA
Assessor jurídico do Setcemg e da Fetcemg

AS NOVAS MODALIDADES DE CONTROLE DA 
JORNADA DE TRABALHO

As empresas precisam ter cuidado com a 
oferta de controles de jornada de trabalho 
eletrônico que não obedeçam às exigências 
deste novo regramento.
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SEST SENAT

A Petrobras está precisando impor-
tar diesel.

Hugo Tadeu - professor da FDC

SEST SENAT PASSA A COBRAR 
COPARTICIPAÇÃO DE DEPENDENTES DE 
TRABALHADORES DO TRANSPORTE
Serviços de média e alta complexidade, além de cur-
sos ofertados pelo SEST SENAT, terão coparticipação de 
dependentes no custeio. Essa medida passou a valer 
a partir de janeiro de 2022. De acordo com a própria 
instituição, essa cobrança tem por objetivo fomentar 
investimentos na manutenção e no aprimoramento de 
atendimentos de saúde, atividades de esporte e lazer 
e cursos profissionalizantes; na oferta de mais tecno-
logia; na ampliação da rede de Unidades; na disponibi-
lização de estruturas físicas sempre modernas; e na 
facilitação do acesso digital aos serviços.  

O benefício da gratuidade será mantido para grande 
parte dos serviços prestados. Para efeito ilustrativo, 
em média, 75% dos atendimentos na área de saúde 
prestados a dependentes do transporte permanecerão 
gratuitos – tomando como base dados de 2020.  

Entenda quais serviços terão coparticipação

A coparticipação valerá para serviços de média e alta 
complexidades. O grau de complexidade foi definido 
a partir de estudos técnicos. Para as especialidades 
de saúde, esses estudos consideram aspectos como: 
dificuldade técnica para execução e valor dos materiais 
utilizados, tipo de tratamento e tipo de consulta. Para 
os cursos, a complexidade levou em conta o tema e a 
competência do instrutor, a carga horária e o uso da 
estrutura física e técnica, além da empregabilidade.

O Sest Senat estabeleceu uma regra de transição para 
que os dependentes dos trabalhadores do transporte 
possam, em 2022, dar continuidade ou até mesmo con-
cluir o tratamento que foi iniciado em 2021, de forma 
gratuita. Assim, a gratuidade será garantida por um 
período, em cada especialidade. Consulte no site do 
Sest Senat quais serviços passarão a ter a copartici-
pação e quais seguirão gratuitos para dependentes do 
transporte. 

Aproveite os serviços do Sest Senat

Acesse sestsenat.org.br e conheça a unidade mais próxima de 
você.
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DIESEL MAIS CARO: ENTENDA O AUMENTO 
REALIZADO PELA PETROBRAS EM JANEIRO
Óleo diesel 8,08% mais caro. 
Ainda na primeira quinzena 
de janeiro o combustível 
vendido pela Petrobras teve 
alta, fazendo com que o cus-
to de abastecimento fique 
cada vez maior. Dessa for-
ma, com o reajuste, o preço 
médio de venda do diesel 
passou de R$ 3,34 para R$ 
3,61 por litro, ficando R$ 0,27 
mais caro. Além disso, esse 
valor de R$ 3,61 é acrescido 
de impostos e entre outros 
fatores que inflam ainda 
mais o preço do Diesel para 
o consumidor final. 

O reajuste no preço do com-
bustível impacta diretamen-
te o setor de transportes 
em relação aos seus custos 
de operacionalização. De 
acordo com o presidente 
do   Setcemg, Gladstone Lo-
bato, em entrevista conce-
dida para o jornal Diário do 
Comércio (13/01), “O diesel 
move o país, esse aumento 
vai refletir no aumento do 
frete em mais de 5% e o setor de transportes de carga 
não tem margem para segurar mais esse aumento”. 

Segundo levantamento do próprio Setcemg, somente 
nos últimos doze meses, compreendendo o período de 
janeiro de 2021 a janeiro de 2022, os reajustes no va-
lor do óleo diesel já acumulam 77,58%, gerando um im-
pacto muito grande na rentabilidade das empresas do 
setor de transportes.  A NTC&Logística, aponta que o 
diesel representa 46,08% dos custos diretos do trans-
porte, isso equivale dizer que houve um acréscimo de 
35,75% no custo do frete.

O Setcemg possui o “FIQUE ALERTA”, um informativo 
que é aliado do setor de transporte na hora de calcular 
os reajustes de frete com base no valor do óleo diesel. 
Com a última alta no dia 12/01 o Sindicato indica gatilho 
de reajuste no frete de 3,22%.

Além disso, o reajuste no preço do combustível reali-
zado pela Petrobras, aconteceu em um momento com-
plicado para os estados de Minas Gerais e Bahia, os 
quais, devido à chuva, tiveram estradas e cidades in-
teiras arrasadas pelas enchentes e deslizamentos de 
terra. Consequentemente, setores inteiros ficaram pa-
rados como o transporte de minério e até do agronegó-
cio. O presidente do sindicato classificou essa medida 
de aumento no preço de combustível, como insensível, 
tendo em vista o momento.

Entenda a composição do preço do diesel para o 
consumidor final:

O valor final do diesel ao consumidor é a soma do preço 
praticado pela Petrobras, que equivale a R$ 3,34, acres-
cido do imposto estadual ICMS e dos impostos federais 
Cide, Pis/Pasep e Cofins, além disso, ainda tem o custo 
do Biodiesel que é utilizado além da margem de distri-
buição e revenda. 

Petrobras e suas práticas de preço: privatizar re-
solve?

A cotação do petróleo é internacional, dessa forma, vale 
ressaltar que a Petrobras pratica a política de paridade 
de preços com o mercado exterior, já que o Brasil não é 
autossuficiente na produção, ou seja, tem que importar 
uma parte para abastecer o mercado interno. No entan-

O diesel move o país. Esse reajuste vai 
refletir no aumento do frete em mais de 5% 
e o setor de transportes de carga não tem 
margem para segurar mais esse aumento.

Gladstone Lobato - presidente do Setcemg

Composição do preço do óleo diesel: soma do preço praticado pela Petrobras, 
acrescido de impostos e do custo do biodiesel.
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to, o presidente do Sindicato crítica os preços da estatal. 
“Sabemos que há o aumento no mundo todo, mas não é 
só repassar. Se privatizasse aumentava a concorrência 
e acabava com os salários absurdos e com as sedes ob-
soletas. Porque enquanto existir esses passivos ocultos, 
o País vai pagar a conta. Ou seja, o consumidor final”. 

Em outubro de 2021, Gladstone Lobato também conce-
deu entrevista para revista “Entre Vias”, edição de nº 203, 
falando sobre privatização da Petrobras. “Somos a favor 
de um mercado livre, livre de concorrência. O Estado 
deve desempenhar um papel de fiscalizador, regulador, e 
não de investidor. Temos que caminhar para um modelo 

no qual o governo não seja mais o operador nem gestor 
das empresas. Percebemos que, muitas vezes, o exe-
cutivo coloca nas empresas públicas pessoas que não 
entendem nada do ramo, mas que atendem aos seus 
interesses políticos imediatos, mostrando dessa forma, 
a sua ineficiência na gestão de negócios”, diz Lobato. 

Congelamento do ICMS 

Os governadores de 20 estados e do Distrito Federal de-
cidiram prorrogar por mais 60 dias o congelamento do 
ICMS sobre o preço dos combustíveis. Após anunciar o 
fim do congelamento os governadores, pressionados e 
criticados, decidiram voltar atrás. Porém, mesmo com a 
prorrogação do congelamento, o preço do combustível 
não deve ter redução, pois dessa vez, o vilão não é a 
cobrança do imposto, que é um potencializado, mas do 
cenário externo. O barril do Petróleo chegou a custar US$ 
90,42 no dia 26/01, devido a situação na Ucrânia, com o 
confronto entre a Rússia e membros da Otan. 

Somos a favor de um mercado 
livre de concorrência. O Estado 
deve desempenhar um papel de 
fiscalizador, regulador, e não de 
investidor, operador ou gestor das 
empresas. 

Gladstone Lobato - presidente do Setcemg

Conheça o FIQUE ALERTA!

O Setcemg possui o “FIQUE ALERTA”, um informativo que é aliado do setor de transporte na hora de 
calcular os reajustes de frete com base no valor do óleo diesel. Saiba mais no site setcemg.org.br.



24

ASSOCIE-SE AO SETCEMG

CONSULTORIA
JURIDICA
NOVOS CAMINHOS

ESPERAM POR VOCÊ.
O sucesso da sua empresa passa pelo

Sindicato das Empresas de 
Transportes de Cargas e Logística
de Minas Gerais – SETCEMG. Conte 
com a nossa assessoria e os nossos 
serviços jurídicos em tempo integral 
nas áreas trabalhista, tributária e cível. 

Assim, você fica longe
de autuações ou repreensões

que podem facilmente ser evitadas.

SETCEMG.  Solução completa para
as empresas de transporte rodoviário

de cargas e logística.

setcemg.org.brSEJA UM
ASSOCIADO
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