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Expediente

ACONTECE

É PRECISO MOSTRAR A FORÇA 
DO SETOR
Ser transportador não é uma ta-
refa fácil e esse desafio tem sido 
ainda maior em 2022, afinal, com 
sucessivos aumentos nos custos 
do transporte, nossa margem 
para negociar é muito pequena.
Somente o óleo diesel, nosso prin-
cipal insumo, aumentou 52,69% 
no último ano. Temos também o 
aumento do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC), que 
é determinante para a recompo-
sição salarial, e fechou abril com 
um índice de 12,47%. Além disso, 
sofremos com escassez de com-
ponentes e insumos.
Neste cenário de tantas perdas, 
as empresas de transporte, para 
sua sobrevivência, precisam efe-
tuar o repasse dos altos custos 
nos seus preços praticados. No 
entanto, conhecemos muito bem 
o mercado: muitas não conse-
guem renegociação e acabam 
tendo que reduzir suas opera-
ções, diminuir o número de fun-
cionários e até mesmo fechar 
suas portas.
Precisamos de união para levar 
nossas demandas aos nossos 
governantes para que algo seja 
feito e nossa atividade seja va-
lorizada. Por isso, te convido que 

conheça o SETCEMG, nosso tra-
balho de valorização do setor e 
nossos serviços oferecidos para 
o setor de transporte. 
Nessa edição do Minas Transpor-
tes, um dos destaques, por exem-
plo, é o lançamento da Comissão 
de Direito de Infraestrutura da 
OAB/MG, realizada na nossa sede 
com a presença de diversas au-
toridades e lideranças empresa-
riais e políticas. A comissão será 
de extrema importância para 
nossa articulação com os gover-
nantes sobre os anseios do se-
tor para a nossa infraestrutura. 
E foi uma grande honra para o          
SETCEMG receber em nossa casa, 
a Casa do Transportador, o lança-
mento dessa iniciativa.
Além disso, você fica sabendo 
das últimas ações do Sindicato e 
da Federação, ações das nossas 
associadas, alguns serviços ofe-
recidos e muito mais.
Outros destaques são a mobiliza-
ção do setor pelo meio ambien-
te com o Junho Verde, mês de 
conscientização ambiental, e o 
programa DESPOLUIR, da CNT. O 
sucesso do Junho Verde mostra o 
quanto nosso setor está compro-
metido com a causa ambiental.

Aproveito para deixar um convite 
especial para que você acompa-
nhe as nossas ações e notícias 
de tudo o que acontece no setor 
nos nossos perfis nas redes so-
ciais.
Uma boa leitura!

GLADSTONE LOBATO
Presidente do SETCEMG

No início de maio, o presidente da FETCEMG, Sérgio Pedrosa, 
e o assessor jurídico do SETCEMG, Paulo Teodoro, prestigia-
ram a reinauguração da sede da FETTROMINAS (Federação 
dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários, Urbanos, 
Próprios, Vias Rurais, Públicas e Áreas Internas no Estado 
de Minas Gerais), localizada na Rua Chapecó, 455, Prado.
Importante instituição de classe, a FETTROMINAS possui 
mais de 40 Sindicatos filiados e é presidida por Erivaldo Ada-
mi. A entidade representa os trabalhadores do Transporte 
nas negociações da CCT e na Câmara Única de Benefícios.

NOVA SEDE DA FETTROMINAS

Foto: Sumaya Garcia/SETCEMG|FETCEMG

Foto: Arquivo pessoal
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A política de preços da Petrobras e 
o impacto da alta do valor do diesel 
no transporte rodoviário de Cargas 
foi um dos temas discutidos duran-
te o XXI Seminário Brasileiro do TRC, 
realizado no dia 1º de junho, no au-
ditório Nereu Ramos da Câmara dos 
Deputados, em Brasília (DF). O semi-
nário é uma promoção da Comissão 
de Viação e Transportes da Câmara 
dos Deputados com o apoio da NT-
C&Logística e da Federação Interes-
tadual das Empresas de Transporte 
de Cargas (FENATAC), e apoio insti-
tucional da Confederação Nacional 
do Transporte (CNT) e da Confede-
ração Nacional dos Transportadores 
Autônomos (CNTA).
Participaram lideranças políticas e 
empresariais, dentre elas, o depu-
tado federal e transportador Lucas 
Gonzalez, o vice-coordenador da 
COMJOVEM Nacional, Giovani Sera-
fim, o diretor do SETCEMG e coorde-
nador do núcleo da COMJOVEM Belo 
Horizonte e Região, Antônio Lodi, e o 
diretor da FETCEMG, do SETCEMG e 
do SINDIPESA, Adalcir Ribeiro Lopes.
Durante o seminário, entidades li-
gadas ao transporte rodoviário de 
cargas e de passageiros apresen-

taram reivindicações e soluções 
para os principais problemas do se-
tor. Os custos com o óleo diesel, o 
baixo valor do frete e as polêmicas 
em torno do tanque de combustível 
suplementar dos caminhões foram 
os temas que dominaram o debate.
Convidada para o evento, a Petro-
bras não enviou representante, e os 
deputados já articulam a convoca-
ção do ministro de Minas e Energia, 
Adolfo Sachsida, para prestar escla-
recimentos na comissão. 
O setor de transporte rodoviário de 
cargas é responsável por 60% do 
transporte dos produtos brasilei-
ros, sobretudo no agronegócio, mas 
enfrenta gargalos históricos e in-
terligados. Atualmente, um desafio 
é a recomposição do valor do frete 
diante dos sucessivos aumentos no 
valor do óleo diesel, desde que a Pe-
trobras adotou a política de preços 
com base em moeda estrangeira.
“É imprescindível para manter a 
contento a saúde financeira das 
empresas transportadoras que se-
jam repassados de forma imediata 
o acumulado dos aumentos de com-
bustível, até porque este é um cus-

to relevante e que não há formas de 
reduzi-lo pelo lado do consumo (as 
que existem já foram adotadas)”, 
publicou a NTC&Logística após o 
último aumento no preço do diesel.
Esse insumo responde por 30% dos 
custos do transporte rodoviário de 
cargas, podendo chegar a 50% nas 
longas distâncias. Desde dezembro 
de 2020, o preço do diesel acumula 
alta de 87,5%, segundo a associa-
ção. Com informações da Agência 
Câmara de Notícias.

Entidades ligadas ao transporte rodoviário de cargas e de passageiros apresentaram reivindicações e soluções para os principais problemas 
do setor.

LIDERANÇAS MINEIRAS PARTICIPAM DO 
XXI SEMINÁRIO BRASILEIRO DO TRC

SEMINÁRIO BRASILEIRO DO TRC

FIQUE ALERTA
A Diretoria e o corpo técnico 
do SETCEMG estão atentos 
aos aumentos sucessivos no 
preço do diesel e à política 
de preço da Petrobras. Para 
alertar os transportadores, 
o Sindicato possui o Fique 
Alerta, serviço de informação 
sobre os aumentos no preço e 
gatilho para reajuste de frete. 
Confira no site www.setcemg.
org.br.

Foto: Agência Câmara de Notícias
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ASSOCIADA

TORA TRANSPORTES COMPLETA
 50 ANOS DE SUCESSO
O ano de 2022 é de festa. A Tora 
Transportes, uma das maiores 
empresas de soluções logísticas 
integradas do país, completou, no 
dia 15 de maio, 50 anos de história. 
Para celebrar o marco, a empresa 
reuniu dirigentes, acionistas, cola-
boradores, parceiros e lideranças 
empresariais em uma confraterni-
zação no Centro Cultural Unimed 
Minas, em Belo Horizonte, no dia 
24 de maio.
Associada do SETCEMG desde ou-
tubro de 1972, mesmo ano em que 
foi fundada por Paulo Sérgio Ribei-
ro da Silva, ex-presidente do SET-
CEMG e da FETCEMG, a Tora é uma 
referência e um orgulho para todo 
o setor de transporte.
Criada em 1972, a Tora é uma das 
maiores empresas de soluções 
logísticas integradas do país e 
atua nos segmentos de trans-
porte rodoviário em todo o Brasil 
e Mercosul, terminais multimodais 
e recintos alfandegados. Também 
mantém uma divisão para comer-

cialização de veículos seminovos.
A diretoria do SETCEMG agradece a 
confiança dessa gigante do setor 
e deseja muitos anos de sucesso!

Conheça a Tora e saiba mais sobre 
a sua história e atuação no site 
www.tora.com.br. 

O SETCEMG presenteou a diretoria da empresa com uma placa pelos 50 anos de história 
da empresa

Foto: Júnia Garrido/Tora
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COMJOVEM BH E REGIÃO

COMJOVEM BH E REGIÃO CUMPRE AGENDA 
DE COMPROMISSOS EM BRASÍLIA (DF)
No dia 30 de maio, o coordenador da 
COMJOVEM BH e Região, Antônio Lodi, 
participou de uma visita técnica à sede 
de uma empresa de tecnologia para ras-
treamento de frotas, onde foi possível 
conhecer o sistema, a estrutura e o que 
eles têm a oferecer ao mercado.
No dia 31,  foi a vez de participar do Se-
minário Olhar Empresarial, evento promo-
vido pela NTC&Logística na sede da CNT, 
onde foi discutida a questão da frente 
parlamentar de logística e também o 
cenário político nesse ano de eleição. O 
evento contou com a presença de jovens 
empresários do TRC de todo o Brasil, par-
lamentares e acadêmicos para celebrar 
os 15 anos da Comissão e refletir sobre 
como o papel do setor na sociedade. Por fim, no dia 1º 
de junho, Lodi esteve presente no XXI Seminário Brasi-
leiro do TRC, realizado na Câmara dos Deputados. Lodi 
é diretor do SETCEMG, e também representou a dire-
toria do sindicato no evento. “Um evento muito bom, 
que abordou temas importantes para o transporte, a 
se destacar a questão do tanque suplementar. Exis-
te uma questão jurídica trabalhista que está gerando 
muita confusão e o assessor jurídico da NTC&Logística 

fez uma ótima apresentação explicando as bases de 
defesa”, destacou.
O coordenador da COMJOVEM BH e Região citou outros 
temas debatidos no evento: “Teve o painel do diesel, 
para o qual a Petrobras foi convidada e não enviou re-
presentante; e discutimos ICMS, impostos e a questão 
do Pis/Cofins. São temas que preocupam o setor, pois 
geram um impacto muito grande nos nossos custos”, 
observou.

Antônio Lodi, Giovani Serafim e Lucas Gonzalez.

Foto: Arquivo pessoal
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SEGURANÇA LOGÍSTICA

FETCEMG E SINDIPESA SE REÚNEM COM DER E 
PMRV PARA TRATAR DE PROCEDIMENTOS PARA O 
TRANSPORTE DE CARGAS INDIVISÍVEIS
O trânsito de veículos e combina-
ções de veículos para o transporte 
de carga cujas dimensões, peso e 
carga transportada excedam os li-
mites estabelecidos pelo Conselho 
Nacional de Trânsito (CONTRAN), 
necessita de uma Autorização Es-
pecial de Trânsito (AET) e precisa 
seguir regras específicas.
Para tratar sobre esse tipo de 
transporte nas rodovias mineiras, 
a FETCEMG e o SINDIPESA se reu-
niram com o Departamento de Edi-
ficações e Estradas de Rodagem 
de Minas Gerais (DER-MG) e com 
a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) 
no dia 26 de maio. Representaram 
a FETCEMG o diretor da Federação 
e do SINDIPESA, Adalcir Lopes, o 
assessor de Segurança Logística 
Ivanildo Santos, e o consultor sê-
nior para Transportes, Logística e 
Mobilidade, Luciano Medrado. Par-
ticiparam, ainda, representantes 
da Concessionária ECO Rodovias.
Os participantes discutiram sobre 
o transporte de carga excedente 
nas rodovias estaduais de Minas 
Gerais, e sobre o tráfego noturno 
na rodovia BR-135, no Norte de 

Minas. “Levamos a ponderação e 
mostramos os riscos deste tipo 
de transporte noturno naquele 
trecho”, destacou Ivanildo.
Os participantes também foram 
apresentados ao novo Manual de 
Escolta Policial de Carga Superdi-
mensionada, criado pela PMMG e 
PMRv, com base no Manual de Pro-
cedimentos Operacionais da PRF e 
com sugestões enviadas pelas en-
tidades representativas do Trans-
porte de Car-
gas, entre elas 
a FETCEMG e o 
SINDIPESA.
 
NOVO MANUAL 
Com o objetivo 
de orientar e 
regu lamentar 
os procedimen-
tos para solici-
tação, análise, 
a u t o r i z a ç ã o , 
elaboração de 
Ordem de Ser-
viço (OSv) e 
execução de 
escolta pela 

PMMG do conjunto transportador 
de carga indivisível em rodovias, a 
Polícia Militar Rodoviária de Minas 
Gerais (PMRv) publicou o novo ma-
nual que direciona a escolta poli-
cial de carga superdimensionada 
nas rodovias estaduais e federais 
delegadas do Estado de Minas Ge-
rais.
Baixe o novo manual no site www.
fetcemg.org.br.

EVENTO DE SEGURANÇA EM GOIÂNIA (GO)
O assessor de Segurança da 
FETCEMG, Ivanildo Santos, par-
ticipou do fórum “Combate ao 
Roubo e Recepção de Cargas”, 
evento paralelo à Feira de 
Transporte Intermodal e Logís-
tica promovida pela Federação 
Interestadual das Empresas de 
Transporte de Cargas (FENATAC), 
no Centro de Convenções de 
Goiânia (GO).
Ivanildo e o delegado Rafael 
Azevedo, da Delegacia de Roubo 
de Cargas de Minas Gerais, apre-
sentaram o case do Carga Segu-
ra, projeto criado com apoio da 
FETCEMG e de outros órgãos de 
polícia para mitigar esse tipo de 
crime.

FETCEMG e SINDIPESA estão em contato permanente com o DER-MG, 
PMRv e PRF.

Foto: Núcleo de Comunicação FETCEMG/SETCEMG

Foto: Arquivo pessoal
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

ASSESSOR JURÍDICO DA FETCEMG E DO 
SETCEMG COMENTA SOBRE AS NEGOCIAÇÕES
O aumento desmedido dos custos do transporte ro-
doviário de cargas no último ano e o aumento da 
inflação estão em constante debate nas negocia-
ções da CCT. O assessor jurídico da FETCEMG e do 
SETCEMG, Paulo Teodoro do Nascimento, afirma que 
o cenário macroeconômico tem que ser observado. 
“Um cenário que precisa ser observado e compre-
endido pelas partes para se chegar a um bom ter-
mo. Tendo em vista este ambiente, será uma nego-
ciação que demandará muitas conversas”, destaca.
Até o fechamento dessa edição, foram realizadas 
cinco reuniões de negociação em Belo Horizonte. 
Participam representantes dos sindicatos filiados à 
Federação das Empresas de Transportes de Carga 
do Estado de Minas Gerais - FETCEMG, à Federação 
dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário de Mi-
nas Gerais – FETTROMINAS, e à Federação dos Tra-
balhadores na Movimentação de Mercadorias em 
Geral do Estado de Minas Gerais - FETRAMOV, sob 
a coordenação dos seus respectivos presidentes, 
Sérgio Pedrosa, Erivaldo Adami e Teovaldo Apare-
cido.
Também participam da reunião pela categoria eco-
nômica os presidentes de todos os sindicatos filia-
dos à FETCEMG.

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Núcleo de Comunicação FETCEMG/SETCEMG
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REPRESENTATIVIDADE

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.

O presidente da FETCEMG, Sérgio Pedrosa, reuniu, no 
início de maio, o Conselho de Representantes.
Durante o encontro foram discutidas as bases das ne-
gociações coletivas de Trabalho (CCTs). “Foi reafirmado 
o comprometimento da FETCEMG e dos Sindicatos filia-
dos no desenvolvimento de um trabalho coerente em 
defesa do Transporte Rodoviário de Cargas, reforçando 
mais uma vez a importância da união das entidades na 
busca de um setor cada vez mais fortalecido para as 
empresas”, destacou Pedrosa.
Em outro momento, o grupo discutiu a prestação de 
contas de 2021.

FETCEMG REÚNE SEU CONSELHO DE REPRESENTANTES

Também em maio, a FETCEMG sediou reunião mensal 
da Câmara Única de Benefícios. Foram apresentadas 
as prestações de contas das operadoras do plano de 
saúde e odontológicos para negociação de reajustes 
dos contratos para os trabalhadores do transporte.
A câmara reúne representantes dos sindicatos e fe-
derações profissionais e patronais do setor e tem a 
função de verificar todas as questões administrativas 
e contratuais relativas ao plano de saúde, bem como 
a fiscalização e o controle de toda a rede credenciada 
para atendimento ao trabalhador.

CÂMARA ÚNICA DE BENEFÍCIOS DISCUTE CONTRATOS COM OPERADORAS

Foto: Núcleo de Comunicação FETCEMG/SETCEMG

Foto: Núcleo de Comunicação FETCEMG/SETCEMG
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QUANDO VOCÊ
DIRIGE UM SCANIA,
DIRIGE DISPONIBILIDADE.
e VAI MUITO ALÉM DOS 30% DE REDUÇÃO*
DO SEU TEmPO DE PARADA.
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WLM SCANIA

www.itaipumg.com.br

21 3974-6550
fale com um consultor:

Embarcar na jornada com a Scania é conduzir o destino do 
futuro com manutenções flexíveis de cobertura 
customizável, inteligência de gestão e soluções conectadas, 
pensadas para o seu veículo performar na estrada. Afinal, 
assim como a evolução, o transporte não pode parar.

Manutenção dinâmica e individualizada;
Gestão eficiente dos processos de manutenção;
Cobertura customizada agilizando os processos.

REPRESENTATIVIDADE

FETCEMG PARTICIPA DE ENCONTRO COM 
LIDERANÇAS EMPRESARIAIS NA FAEMG

O presidente da FETCEMG, Sérgio Pedrosa, participou 
no dia 25 de maio, de uma reunião do Grupo dos 
11, que reúne representantes de entidades patronais 
ligadas a vários setores produtivos do estado. O en-
contro aconteceu na sede do Sistema FAEMG e foi 
conduzido pelo presidente da entidade, Antônio de 
Salvo.
Os assuntos tratados foram os pleitos comuns às 

entidades. Participaram da reunião o presidente da 
FIEMG, Flávio Roscoe; o presidente da OCEMG, Ronal-
do Scucato; o presidente da ACMinas, José Anchieta 
da Silva; o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza 
e Silva; os vice-presidentes Renato Laguardia e We-
ber Bernardes; e o superintendente do SENAR MINAS, 
Christiano Nascif.

Foto: Janaína Rochido/FAEMG
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CAPACITAÇÃO

CONHEÇA AS PRÓXIMAS CAPACITAÇÕES DO 
SETCEMG
Investir em capacitação é sempre 
um negócio certo. E o SETCEMG é 
seu parceiro nesse momento, tra-
zendo especialistas para discutir 
temas de relevância e impacto na 
operação do transporte rodoviário 
de cargas. Além disso, as empresas 
associadas têm condições diferen-
ciadas nas capacitações.

Acesse setcemg.org.br/cursos-de-
-capacitacao e confira as próximas 
turmas. Nas próximas semanas, o 
sindicato vai oferecer turmas de 
Indicadores de Performance Apli-
cados ao Transporte, Contratação 
de Motorista Autônomo – Agregado, 
Gestão de Planejamento e Proces-
sos: uma visão para o atendimento 

e serviços, Lei do Motorista, PIS/
COFINS no Transporte de Cargas e 
muito mais.
Garanta a sua vaga! Se no nosso 
cronograma não tiver o curso que 
você precisa, entre em contato pelo 
e sugira temas pelo e-mail capaci-
tacao@setcemg.org.br.

O SETCEMG oferece capacitações on-line e presenciais sob medida para profissionais do setor de transporte.

INTERLOCUÇÃO COM A UNIVERSIDADE
O gerente do Setcemg, Renato 
Marques, participou, em maio, 
do evento Encontro com o Mer-
cado, do Observatório de Logís-
tica e Mobilidade – Urblog, da 
Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). Renato falou so-
bre os custos do Transporte e 
da Logística em uma aula do 
curso de Administração.
O professor Ricardo Silveira Mar-
tins comentou: “Renato nos deu 
uma luz sobre o custeio apro-
priado no transporte rodoviário 
de cargas contribuindo para a 
discussão do desafio atual da 
logística, que é a melhoria con-
tínua e acentuada nos serviços 
numa era de custos crescentes 
e decolantes”.

Foto: Freepik - DCStudio

Foto: Ricardo Martins
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SERVIÇOS

IMOBILIZADOR 3S

IMOBILIZADOR 3S: TECNOLOGIA EXCLUSIVA

JÁ RECUPEROU 450 CAMINHÕES!
EXPERIÊNCIA ACUMULADA EM 6 ANOS:

450 RECUPERAÇÕES = 200 MILHÕES
DEVOLVIDOS PARA OS PROPRIETÁRIOS

PROTEJA A SUA FROTA COM A MELHOR TECNOLOGIA 
DO MERCADO.

CONHEÇA ALGUNS 
DOS CASOS:

IMOBILIZADOR SÓ TEM UM:3S TECNOLOGIA

FALE CONOSCO:

      (11) 98333-9720

O SETCEMG é parceiro do transportador rodoviário de cargas e 
realiza a emissão da Autorização Especial de Transporte (AET). 
A AET é um documento de porte obrigatório para veículos ou 
combinações de veículos que não se enquadram nos limites de 
peso e dimensões regulamentares. É normalmente concedida 
por órgãos como DNIT e DERs de todos os estados brasileiros. 
Entre em contato com o SETCEMG, pois os valores dependem do 
entendimento de cada demanda. 
Outras informações pelos telefones (31) 3490-0330 e (31) 99177-
1507 ou pelo e-mail aet@setcemg.org.br.

LEMBRE-SE DO SETCEMG NA HORA DE EMITIR SUA AET

Para ajudar os transportadores a economizarem até 
17% na conta de energia, o SETCEMG fechou parceria 
com a Solatio Energia Livre e CMU Comercializadora 
de Energia para o fornecimento de energia.
O consumidor não tem gastos com projeto ou obras 
e recebe a energia na rede atual, graças à energia 
fotovoltaica gerada à distância.
Todo o processo é regulamentado pela Agência Na-
cional de Energia Elétrica (ANEEL) e o desconto é pos-
sível para sua residência, empresa ou condomínio. 
Acesse solatioenergialivre.com.br e saiba como 
economizar.

ECONOMIZE ATÉ 17% NA SUA CONTA DE ENERGIA!Foto: Freepik - DCStudio

Foto: Ricardo Martins
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SUSTENTABILIDADE EM FOCO

Como já é tradicional no setor, 
durante todo o mês de junho, 
a FETCEMG e seus Sindicatos 
filiados desenvolvem a 
campanha JUNHO VERDE, em 
parceria com o DESPOLUIR 
para o Transporte de Cargas 
em Minas Gerais. O objetivo 
é disseminar a prática de 
cuidado com o meio ambiente, 
inspirada na celebração do 
Dia Mundial do Meio Ambiente, 
comemorado no dia 5 de junho.
Neste ano, as atividades da 
campanha incluíram visitas 
a empresas de transportes 
levando palestras, distribuição 
de material educativo, 
sorteio de brindes e apoio 
às comemorações daquelas 
que, tradicionalmente, já 
desenvolvem campanhas 
no sentido de enfatizar a 
sustentabilidade ambiental e 
econômica.
Os sindicatos filiados à 

FETCEMG receberam um 
vídeo com uma palestra 
proferida pela Assessora 
Juridicoambiental, Juliana 
Soares, para apoiar as 
ações do Junho Verde nas 
empresas de sua base.
O SETCEMG apoiou a iniciativa 
em suas associadas. No 
dia 8 de junho, a FETCEMG 
e o DESPOLUIR foram até 
a Lenarge Transportes. A 
empresa se destaca por suas 
iniciativas de preservação 
ambiental e promoveu a 
Semana do Meio Ambiente 
e Qualidade em celebração 
ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente. A coordenação do 
DESPOLUIR e a assessoria 
juridicoambiental foram 
convidadas para fazer parte 
dessa iniciativa e falar sobre 
boas ações de preservação 
ambiental para mais de 140 
colaboradores e parceiros.

FETCEMG, SINDICATOS FILIADOS E 
DESPOLUIR LEVAM O JUNHO VERDE ATÉ 
AS TRANSPORTADORAS

AGENDE UMA 
VISITA DO 

DESPOLUIR

- SETCEMG
DESPOLUIR@FETCEMG.ORG.BR

- SETCJF
GERENCIA@SETCJF.ORG.BR

- SETSUL
SETSUL@POCOS-NET.COM.BR

- SETTRIM
SETTRIM@SETTRIM.ORG.BR

- SINDINOR
SINDINOR@HOTMAIL.ORG.BR

Equipes do DESPOLUIR e do SEST SENAT levaram informação e brindes para mobilização na D’Granel.

Foto: D’Granel/Divulgação
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SUSTENTABILIDADE EM FOCO

No dia 9, o Junho Verde foi até a 
D’Granel. Foi montada uma tenda 
onde as equipes do DESPOLUIR 
e do SEST SENAT falaram sobre 
a importância do programa e da 
sustentabilidade, e entregaram 
brindes e material educativo 
com dicas de economia. Mais 
de 70 pessoas participaram da 
abordagem.
No dia 10, o Junho Verde foi 
até a Transpedrosa. A empresa 
realizou sua Semana do Meio 
ambiente com diversas ações 
e a FETCEMG e o DESPOLUIR 
encerraram a programação. No 
dia 14, a mobilização foi até a 
Transportadora Andrade e no dia 
15, na Transpes.
“O evento é uma oportunidade 
de levar informações sobre 
o meio ambiente e sobre o 
DESPOLUIR para além das 

equipes com as quais nós 
costumamos ter maior contato. 
Percebo que colaboradores 
de todos os setores ficam 
conhecendo o programa, ficam 
nos conhecendo, e é visível a 

boa aceitação. No final, eles se 
tornam multiplicadores”, destaca 
a assessora juridicoambiental da 
FETCEMG, Juliana Soares.

O Melhor Ar - Prêmio FETCEMG de Qualidade do Ar, mobiliza as empresas de transporte de cargas ambientalmente responsáveis em uma 
grande celebração do setor.

O DESPOLUIR e o SEST SENAT na Transpedrosa.

Criado em 2009 pela FETCEMG 
para homenagear e incentivar 
as empresas mineiras 
ambientalmente responsáveis 
que monitoram a emissão de 
poluentes de suas frotas, o 
Melhor AR – Prêmio FETCEMG 
de Qualidade do Ar celebra a 
participação de 84 empresas 
mineiras. “É um número 
expressivo, que demonstra 

o quanto nossas empresas 
estão empenhadas. O número 
de participantes do programa 
DESPOLUIR, da CNT e do SEST 
SENAT, aumenta a cada ano, 
o que demonstra que nosso 
setor está cada vez mais 
comprometido com o meio 
ambiente e o desenvolvimento 
sustentável”, destaca a 
coordenadora do DESPOLUIR 

para o Transporte de Cargas em 
Minas Gerais, Amália Pedrosa.

Se a sua empresa participa 
do DESPOLUIR, boa sorte! Se 
ainda não participa, não perca 
tempo. Agende uma visita com 
a equipe do DESPOLUIR mais 
próxima de você.

MAIS DE 80 EMPRESAS INSCRITAS NO 
PRÊMIO MELHOR AR 2022

Foto: Transpedrosa/Divulgação

Foto: FETCEMG/DESPOLUIR
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GIRO POR MINAS

Promoção e descontos válidos de 01/05/2022 a 31/08/2022 para pagamento à vista, enquanto durarem os estoques. Veri�que se 
a peça é aplicada para o chassi do seu veículo. *Para peças compradas e instaladas na rede de concessionárias Volvo a partir 
de 01/11/2017, com exceção de baterias e itens de desgaste, conforme Manual de Garantia.

DESCONTOS
DE ATÉ

40
Fale com um consultor:

31 99199 3000

/@grupotreviso

Peças de motor
P R O M O Ç Ã O

Qualidade genuína no coração do seu Volvo

PEÇAS COM
2 ANOS

DE GARANTIA*

DESEMPENHO E
TRANQUILIDADE

PARA VOCÊ

Quem calcula escolhe Volvo
www.volvopecas.com.br

PEÇAS
DE ÔNIBUS E
CAMINHÕES

JUNHO VERDE NO SETSUL
O Sindicato das Empresas de Transportes de Carga do 
Sul de Minas Gerais (SETSUL), em parceria com o Pro-
grama DESPOLUIR e o SEST SENAT de Poços de Caldas, 
realizou a Campanha Junho Verde em diversas asso-
ciadas.

No dia 2 de junho, o Junho Verde foi até a unidade da 
Expresso Nepomuceno de Lavras; no dia 6, a ação foi 
até a Empresa de Transportes Alcace, em Poços de Cal-

das; e no dia 7, até a Empresa Rodojr, em Poços de 
Caldas.

“A ação da nossa equipe de técnicos especializados 
contou com orientações sobre Transporte e Meio Am-
biente, a importância das aferições ambientais veicu-
lares na busca por um transporte mais sustentável, 
além da entrega de brindes e material educativo aos 
colaboradores”, divulgou o Sindicato.

Fotos: SETSUL/Divulgação
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GIRO POR MINAS

SETCJF: DESPOLUIR CRESCE NA 
ZONA DA MATA
Na Zona da Mata Mineira, o progra-
ma DESPOLUIR está cada vez mais 
presente nas empresas. De janeiro 
a abril, a regional registrou mais de 
900 aferições realizadas.

Segundo o gerente do Sindicato das 
Empresas de Transporte de Cargas 
de Juiz de Fora (SETCJF), Osvaldo 
Filho, o objetivo é atender cada 
vez mais empresas associadas e 
não associadas, contribuindo com 
o meio ambiente e também com a 
otimização dos recursos, como um 
melhor aproveitamento do combus-
tível e a preservação da mecânica 
dos veículos. “Com o DESPOLUIR, 
é possível alcançar um melhor ní-
vel de sua eficácia energética, ao 
mesmo tempo em que promovemos 
uma menor emissão dos poluentes 
na atmosfera”, destaca.

O mês de maio foi de inscrições 
para o Prêmio Melhor Ar, e mais 

de 20 empresas da Zona da Mata 
Mineira estão concorrendo à pre-
miação. Em junho, o Sindicato se 
empenhou no Junho Verde, levando 
a conscientização ambiental para 
mais colaboradores em celebração 
ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente.

Expectativa de cresci-
mento

No ano de 2021, o carro 
de responsabilidade do 
SETCJF realizou 3.295 
aferições de veículos 
e, ao que tudo indica, 
haverá um crescimento 
significativo desse ser-
viço em 2022.

“Ainda temos a expecta-
tiva de expandir nossos 
serviços e trazer novas 

empresas para o Programa DESPO-
LUIR, e faremos isso com a amplia-
ção do leque de atendimento, visan-
do as questões ambientais”, explica 
Osvaldo.

A cada ano, mais empresas da Zona da Mata participam 
do Melhor Ar - Prêmio FETCEMG de Qualidade do Ar.

Fotos: SETSUL/Divulgação

Foto: SETCJF/Divulgação
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GIRO POR MINAS

SETTRIM: SINDICATO LANÇA PROJETO DE 
VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE 
OBRA NO SETOR DE LOGÍSTICA

O Sindicato das Empresas de Transportes de 
Cargas e Logística do Triângulo Mineiro (Set-
trim) lançou o projeto Valorização e Promoção 
Estratégica do Setor de Transportes de Cargas 
e Logística do Triângulo Mineiro para promover o 
fortalecimento das empresas de transportes de 
cargas e logística do Triângulo Mineiro, por meio 
de um programa de formação e qualificação de 
mão de obra, valorização e promoção do setor. 
Toda a coordenação técnica será conduzida pelo 
SEST SENAT Uberlândia.

“O projeto surgiu para sanar uma dificuldade 
que o setor enfrenta no Triângulo Mineiro: a fal-
ta de mão de obra qualificada para as empresas 
de logística”, diz o diretor-executivo do Settrim, 
Leonardo Antônio Pinto. “Pelo perfil econômico 
da região, as pessoas acabam optando por tra-
balhar em outras áreas, mesmo recebendo salá-
rios e benefícios inferiores”, completa.

Conheça as ações propostas no site da                 
FETCEMG: www.fetcemg.org.br.

Foto: SETTRIM/Divulgação
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SEST SENAT

SEST SENAT INAUGURA UNIDADE EM BETIM 
Em maio, o SEST SENAT inaugurou 
sua nova unidade operacional no 
estado, dessa vez, no município 
de Betim, que recebeu o nome do 
empresário visionário e parceiro 
do SETCEMG, Santo Paschoalin.
O empresário foi pioneiro no setor 
do transporte na região, vislum-
brando oportunidades na cidade 
e, dessa forma, contribuindo para 
o desenvolvimento industrial que 
estava chegando em Betim. Santo 
Paschoalin foi o fundador da Fá-
tima Transportes, que completou 
60 anos em janeiro de 2022, e que 
há 50 anos é associada ao SET-
CEMG. 
A escolha do nome da nova sede 
do SEST SENAT valoriza e reco-
nhece a importância que o TRC 
tem para o desenvolvimento da 
região e do país.

A Unidade
Essa é 26ª unidade do SEST SENAT 
em Minas Gerais, com capacidade 
de realizar 53 mil atendimentos 
anuais.

O valor investido foi de R$ 12,1 mi-
lhões, considerando a obra e todos 
os equipamentos e mobiliários. 
A nova estrutura, ampla, moder-
na e eficiente, foi pensada para 
oferecer serviços na área de saú-
de e educação. A unidade conta 

com um simulador de direção de 
caminhão, carreta e ônibus — 
tecnologia de ponta utilizada no 
aperfeiçoamento de motoristas 
profissionais, com foco na preven-
ção de acidentes e na condução 
eficiente e econômica.

Lideranças políticas e empresariais participaram da inauguração.

Foto: Núcleo de Comunicação FETCEMG/SETCEMG
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SEST SENAT

DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS NA 
TRANSAVANTE

A Transavante, associada do          
SETCEMG, investe na formação de 
seus colaboradores por meio de 
uma parceria com o SEST SENAT. 
Em abril, a empresa deu início à 

capacitação “Desenvolvimento de 
Líderes”, em parceria com a unida-
de operacional do Serra Verde, que 
visa desenvolver os colaboradores 
que são ou se tornarão líderes, 

para que tenham competências 
interpessoais e técnicas próprias 
para liderar equipes de trabalho. 
Ao todo, 11 colaboradores estão par-
ticipando do programa e eles terão 
uma carga horária de 20 horas/aula. 
O 1° módulo tem previsão de térmi-
no no fim de junho. “O interessante 
é que os módulos são customiza-
dos e feitos sob medida, de acor-
do com nossa demanda”, destaca 
o presidente da Transavante e do  
SETCEMG, Gladstone Lobato. 
O SEST SENAT é o sistema que 
apoia trabalhadores e empre-
sários do setor de Transporte 
com qualificação e atendimen-
tos diversos na área de saúde. 
O SEST SENAT está presente em 
todo o país com mais de 150 uni-
dades operacionais. Saiba mais em 
www.sestsenat.org.br e conheça 
os serviços. 

Diferencial do programa de formação é a capacidade de customização dos 
módulos sob medida para as empresas.

Foto: Transavante/Divulgação
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JURÍDICO

Dentre os vários assuntos na moda envolvendo o 
ICMS, hoje trataremos do ICMS-Difal nas operações 
interestaduais destinadas ao consumidor final (con-
tribuinte ou não). Mas antes de entrar no cerne da dis-
cussão que trouxe a Lei Complementar 190/22, vamos 
entender um pouco mais sobre o tema. 
O fenômeno do e-commerce, fez com que alguns es-
tados observassem que estavam sendo prejudicados 
por conta da queda de arrecadação, sobretudo pela 
concentração de grandes centros comercias situados 
nos estados do Sudeste. Isso porque, anteriormente, 
nas vendas não presenciais efetuadas com destino a 
consumidores finais localizados em outros estados, 
não contribuintes do imposto, o texto constitucional 
previa que o ICMS deveria ser recolhido em favor do 
estado de origem, mediante a aplicação da alíquota 
interna (artigo 155, § 2º, VII). 

Com o objetivo de tornar mais justa a situação, por 
meio da Emenda Constitucional 87/2015, ficou esta-
belecido que o estado de destino recebesse parte do 
diferencial de alíquota, que consiste na diferença en-
tre as alíquotas incidentes nas operações do estado 
de origem e de destino do ICMS, como um mecanismo 
de proteção ao ente federado no qual o adquirente ou 
tomador de serviços não contribuinte do ICMS resida.
A partir desta previsão constitucional, no ano de 2016, 
entrou em vigor o Convênio ICMS 93/2015 do Conselho 
Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que trouxe 
algumas mudanças na maneira como o diferencial de 
alíquota é cobrado instituindo também que, a empre-
sa que vende para um contribuinte do ICMS localiza-
do em outro estado, como consumidor final, de igual 
modo deve recolher esse diferencial de alíquota.
Surge então a primeira grande divergência entre o fis-
co e contribuintes. Por meio do posicionamento dos 
estados, os contribuintes iniciaram a discussão judi-
cial sobre a possibilidade de se exigir o Difal mesmo 
sem a edição de lei complementar. Assim, o STF, em 
2021, ao julgar a ADIn 5.4469/DF e o 

JORDANE COSTA
Assessor juridico do SETCEMG e da FETCEMG 

RE 1.278.019/DF, declarou inconstitucional diversa 
cláusulas do mencionado convênio, reconhecendo a 
necessidade de lei complementar para regulamentar 
o previsto na EC 87/15. Eis que em janeiro de 2022 
surge a famigerada LC 190/22. 
Com ela, surgem diversos questionamentos, sendo o 
principal deles o desrespeito ao princípio da anteriori-
dade e, em alguns estados, a inobservância da noven-
tena, já que o Conselho Nacional de Política Fazen-
dária (CONFAZ) editou o Convênio ICMS nº 236/2021, 
conferindo produção de efeitos imediatos (Cláusula 
Décima Primeira) à LC 190/2022.
Certo é que, o art. 3º da Lei é claro: a referida lei so-
mente produzirá efeitos após a observância do dis-
posto no artigo 150, III, “c”, da CRFB/1988 (regra da 
noventena) que remete expressamente à alínea “b” do 
mesmo inciso (regra da anterioridade anual), ou seja, 
em 01/01/2023. Isso, se os estados instituírem até lá, 
o ICMS-Difal, de acordo com a LC 192/2022.
Verifica-se, portanto, que a partir do momento em que 
o STF reconheceu a inconstitucionalidade da exigên-
cia do ICMS-Difal sem lei complementar prévia, expur-
gou do ordenamento jurídico sua exação, vindo a ser 
regulamentada com a edição a Lei 190/2022, que deve 
respeitar todos os Princípios Constitucionais. 
Por fim, mais uma vez, vemos os estados aplicarem a 
chamada “inconstitucionalidade útil” prejudicando os 
contribuintes. Resultado disso é a chegada de ADIs 
ajuizadas ao STF, que já contam com o parecer da Ad-
vocacia Geral da União de que deve ser respeitado os 
Princípios da anterioridade anual e nonagesimal, to-
davia esse não foi o entendimento do Ministro Alexan-
dre de Moraes que ao negar as medidas cautelares 
em ADIs, considerou que a LC/190/2022, não atrai o 
instituto da anualidade tributária. Resta-nos, portan-
to, aguardar o julgamento de mérito das ADIs que ain-
da está pendente de julgamento, sem data prevista. 

LC 190/2022 - ICMS – DIFAL: ASSUNTO DA 
MODA ENTRE TRIBUTARISTAS E PONTO DE 
DÚVIDA PARA OS CONTRIBUINTES

A partir do momento em que o STF 
reconheceu a inconstitucionalidade 
da exigência do ICMS-Difal sem lei 
complementar prévia, expurgou do 
ordenamento jurídico sua exação, vindo 
a ser regulamentada com a edição a 
Lei 190/2022, que deve respeitar todos 
os Princípios Constitucionais.

Jordane Costa - Assessor Jurídico do SETCEMG 
e da FETCEMG.
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JURÍDICOAMBIENTAL

THIAGO SARMENTO
Assessor juridicoambiental do SETCEMG e da FETCEMG 

Contemporaneamente, o papel das mudanças climáti-
cas vem ganhando espaço à medida que diversos estu-
dos científicos apontam os efeitos nocivos do aumen-
to de emissões de gases de efeito estufa (GEE), entre 
estes o carbono, e sua correlação com o aquecimento 
global. O fenômeno é hoje uma ameaça real às condi-
ções de vida da população mundial.
Visando mitigar o efeito destrutivo do aquecimento 
global, diversas iniciativas, a nível regional e interna-
cional - com destaque para o Protocolo de Kyoto (2005) 
– surgem para dar luz ao debate e fornecer alterna-
tivas para uma economia mundial mais sustentável, 
com foco na redução das emissões de gases de efeito 
estufa. 
Por conseguinte, o Protocolo de Kyoto foi uma dessas 
alternativas ao adotar instrumentos de mercado para 
auxiliar seus signatários a reduzirem suas emissões de 
GEE ou adotarem medidas de compensação. Dentre es-
ses instrumentos há o Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL), que visa certificar projetos voltados para 
a mitigação das emissões, gerando créditos de carbo-
no, que são, posteriormente, comercializados em um 
ambiente institucional denominado mercado regulado 
de carbono, com regras estabelecidas e monitoradas 
pelo sistema ONU.
Outra iniciativa neste sentido foi o Acordo de Paris, 
adotado em dezembro de 2015 pelos países signatários 
da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mu-
dança do Clima, durante a 21ª Conferência das Partes 
(COP21). Esse acordo rege medidas de redução de emis-
são de dióxido de carbono a partir de 2020, e tem por 
objetivos fortalecer a resposta à ameaça da mudança 
do clima e reforçar a capacidade dos países para lidar 
com os impactos gerados por essa mudança.
Ao longo dos anos estabeleceram-se dois tipos de mer-
cado de carbono: o regulado e o voluntário. 
No mercado regulado os governos nacionais, estaduais 
e regionais, determinam esquemas fechados envolven-
do setores específicos, com uma visão mais burocráti-
ca, haja vista que esses programas obedecem a certifi-
cações internacionais, mas que por um lado dificulta o 
acesso a determinados setores. 
Por outro lado, o mercado voluntário de carbono aten-

de à demanda por créditos de carbono de empresas 
e indivíduos que voluntariamente decidem neutralizar 
suas emissões de gases de efeito estufa - esse mer-
cado surgiu de forma paralela ao Protocolo de Quioto, 
com as Reduções Voluntárias de Emissões – VERs em 
inglês. Sendo assim, o mercado voluntário pode ser 
uma interessante forma de financiamento de setores 
como o de transporte (que possui uma matriz de emis-
são alta), permitindo que investidores, organizações 
não governamentais e empresas comprem voluntaria-
mente créditos de carbono.
Visando dar concretude a este mercado, o BNDES lan-
çou, no dia 16 de março, edital de chamada pública para 
a aquisição de créditos de carbono no mercado brasi-
leiro, projeto piloto com orçamento de R$ 10 milhões. 
Foram elegíveis projetos de diferentes tipos, como 
Reflorestamento, visando a recuperação da cobertura 
vegetal com espécies nativas em biomas brasileiros. 
Outro tipo elegível foi o chamado REDD+, visando à re-
dução de emissões provenientes do desmatamento e 
degradação florestal, assim como à conservação, ma-
nejo florestal sustentável e ao aumento de estoques 
de carbono nas florestas.

Ademais, em outra iniciativa mais concreta, mas pelo 
lado do mercado regulado, o governo federal publicou 
no dia 19 de maio o Decreto nº 11.075/22, que estabelece 
procedimentos para a elaboração dos Planos Setoriais 
de Mitigação das Mudanças Climáticas e institui o Sis-
tema Nacional de Redução de Emissões de Gases de 
Efeito Estufa. A medida cria o mais moderno e inovador 
mercado regulado de carbono, com foco na exportação 
de créditos, especialmente para países e empresas 
que precisam compensar emissões para cumprir com 
seus compromissos de neutralidade de carbono.
Em conclusão, o mercado voluntário de carbono será 
uma importante forma de project finance para as 
empresas de transporte, não só por representar uma 
importante ferramenta no combate às mudanças cli-
máticas, mas também por representar um “standard” 
de investimento, facilitando acesso a recursos no mer-
cado financeiro. Sendo assim, é papel das empresas 
antecipar-se visando estruturar os projetos, entender 
mais sobre o mercado voluntário e buscar Padrões de 
Certificação Voluntários para esses projetos (Verified 
Carbon Standard (VCS) ou Gold Standard (GS), por 
exemplo).

MERCADO DE CARBONO: ALTERNATIVA DE 
FINANCIAMENTO PARA O SETOR

O mercado voluntário de 
carbono será uma importante 
forma de project finance para as 
empresas de transporte.

Thiago Sarmento - Assessor 
Juridicoambiental do SETCEMG e da 
FETCEMG.
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VEZ E VOZ - MULHERES NO TRC

VEZ E VOZ DEBATE OS VIESES INCONSCIENTES
A gerente do Núcleo de Comuni-
cação do SETCEMG e da FETCEMG, 
Helena Costa, participou, no dia 
8 de junho, da reunião on-line do 
movimento Vez&Voz - Mulheres 
do TRC. A FETCEMG e o SETCEMG 
apoiam o movimento, que é uma 
iniciativa do SETCESP, e se em-
prenham na divulgação de suas 
ações para o setor do Transporte 
em Minas Gerais.
Dessa vez, o evento tratou sobre 
os vieses inconscientes que acon-
tecem - muitas vezes - no momen-
to da contratação. A comunicólo-
ga especialista em Marketing pela 
ESPM e praticioner em Programa-
ção Neurolinguística (PNL), Sonia 
Maluf, explicou como funcionam 
os vieses inconscientes e como 
devemos enfrentá-los, principal-
mente, no momento do recruta-
mento. Segundo ela, alguns dos 
vieses são a idade, as afinidades, 
a aparência, os estereótipos e o 
preconceito de gênero. “A melhor 
maneira de enfrentá-los é trazê-
-los para a consciência”, afirmou. 
Uma dica de Sonia para o suces-

so das empresas é incluir a diver-
sidade nas equipes de trabalho. 
“Com o tempo, as equipes que são 
diversas e bem dirigidas, têm me-
lhores resultados. Afinal, os resul-
tados de uma cultura são compos-
tos pela diversidade”, afirmou.
A FETCEMG é parceira do movi-
mento Vez&Voz, uma iniciativa do 
SETCESP, que tem como objetivo 

valorizar as mulheres que traba-
lham no setor de transporte rodo-
viário de cargas, fomentar o cres-
cimento profissional delas dentro 
do próprio setor e atrair novos 
talentos para o TRC. A Federação 
incentiva que todos os seus Sin-
dicatos filiados busquem maior 
interlocução com as mulheres do 
setor para que participem. Saiba 
mais e faça parte: vezevoz.org.

Foto: Núcleo de Comunicação FETCEMG/SETCEMG
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FETCEMG E SETCEMG SEDIAM O 
LANÇAMENTO DA COMISSÃO DIREITO DE 
INFRAESTRUTURA DA OAB/MG

Em um evento prestigiado por li-
deranças políticas e empresariais, 
autoridades nacionais, regionais e 
municipais, e juristas, foi lançada no 
dia 3 de junho, no edifício sede da 
FETCEMG e do SETCEMG, a Comis-
são de Direito de Infraestrutura da 
OAB seção Minas Gerais.
Participaram da mesa de abertura 
do evento o Presidente da FETCEMG, 
Sérgio Pedrosa; o Secretário-geral 
da Ordem dos Advogados de Minas 
Gerais, Sanders Alves; o Presidente 
do SETCEMG, Gladstone Lobato; o 
Diretor-Geral do Departamento de 
Edificações e Estradas de Rodagem 
de Minas Gerais, Robson Carlindo 
Santana; o Presidente da Comis-
são de Direito de Infraestrutura da 
OAB, Allan Milagres; o Presidente da 
Federação das Empresas de Trans-
porte e Passageiros dos Estado de 
Minas Gerais, Rubens Lessa; e o Se-
cretário Municipal de Obras e Infra-
estrutura de Minas Gerais, Leandro 
César Pereira, também represen-
tando o prefeito de Belo Horizonte, 
Fuad Noman.
O presidente da FETCEMG, Sérgio 
Pedrosa, destacou a importância 
da iniciativa, sobretudo ao reunir 
as mais diversas entidades e pode-
res com um único propósito: o de 
desenvolver uma infraestrutura mo-
derna e eficaz que beneficie a todos 
os transportadores e cidadãos. 
“Acreditamos que o lançamento 
desta Comissão inicia uma parceria 

que trará bons frutos para toda a 
sociedade brasileira, e em especial 
para nós mineiros”, destacou.
O presidente do SETCEMG destacou 
o pioneirismo de Minas Gerais ao 
reunir representantes do setor pro-
dutivo, setor público e sociedade ci-
vil para dialogar sobre as questões 
que envolvem a infraestrutura.
“Esperamos que esta comissão 
possa aprimorar e aprofundar os 
debates sobre a modernização de 
nossa infraestrutura, tão neces-
sária para diminuir os custos de 
transporte, facilitar a mobilidade e 
trazer benefícios para toda a socie-
dade mineira”.
Ao final de sua fala, Gladstone colo-
cou o SETCEMG e seu corpo técnico 
para dar o suporte necessário para 
o bom funcionamento da Comissão.

A Comissão
A Comissão Direito de Infraestrutu-
ra é um órgão de assessoramento 
da OAB/MG, composta por especia-
listas no setor, que objetiva realizar 
estudos, projetos, pareceres, con-
gressos, seminários, entre outras 
ações destinadas à disseminação 
do conhecimento e da discussão 
sobre os desafios e as inovações 
da Infraestrutura no âmbito da ini-
ciativa pública e privada.
O seu ineditismo está em viabili-
zar uma conexão entre setores da 
iniciativa privada, poder público e 

sociedade civil afetados pela infra-
estrutura, em especial os transpor-
tadores.
O presidente da Comissão, Allan 
Milagres, falou sobre a importân-
cia de realizar o evento na Casa do 
Transportador: “estamos realizando 
o nosso lançamento no lugar certo, 
com as pessoas certas”, afirmou.

Palestras Técnicas
Durante o lançamento, foi realizado 
o Painel “Transporte e Logística” 
com palestras técnicas sobre a in-
fraestrutura do país com um foco 
especial para Minas Gerais.
Proferiram palestras o Diretor da 
Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), Guilherme Theo 
Sampaio; o Secretário Nacional de 
Transportes Terrestres do Ministé-
rio da Infraestrutura, Felipe Queiroz; 
e o Subsecretário de Transportes e 
Mobilidade do Estado de Minas Ge-
rais, Gabriel Fajardo.

BR-381 em destaque
Tema de grande relevância para o 
setor no nosso estado, assim como 
o andamento do leilão do Rodoanel, 
as tão esperadas obras na BR-381 
foram o destaque, tornando o even-
to uma grande oportunidade para 
os participantes tirarem suas dúvi-
das e também falarem sobre os an-
seios dos mineiros pelo andamento 
do projeto. 

Evento reuniu lideranças políticas e empresariais, autoridades nacionais, regionais e municipais, e juristas.

Fotos: Tom Oliveira/OAB-MG
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Gladstone Lobato (SETCEMG), Felipe Queiroz (Minfra), Guilherme 
Sampaio (ANTT) e Sérgio Pedrosa (FETCEMG).

Felipe Queiroz (Minfra), Robson Santana (DER-MG) Gladstone Lobato 
(SETCEMG), Guilherme Sampaio (ANTT) e Allan Milagres (OAB-MG).

Durante a apresentação do subse-
cretário de Transportes e Mobilidade 
do Estado de Minas Gerais, Gabriel 
Fajardo, o destaque foi quando ele 
falou sobre a importância das PPPs 
para o mercado de infraestrutura e 
a atuação do governo estadual para 
atrair investidores em um ambiente 
seguro para concessionários e de 
melhoria técnica.
Assunto que foi ao encontro da 
apresentação do Secretário Nacio-
nal de Transportes Terrestres do 
Ministério da Infraestrutura, Felipe 
Queiroz, quando o público conferiu 

atento ao anúncio do projeto do Mi-
nistério para a BR-381. “Temos uma 
solução para conseguir, de maneira 
muito humilde e pé no chão, conver-
sar com atores públicos e privados 
para resolver um problema de déca-
das”, afirmou.
Um dos pontos citados pelo secre-
tário é o investimento de R$ 3 bi-
lhões - oriundos do acordo entre o 
governo estadual e uma empresa 
mineradora - para resolver pontos 
críticos com a duplicação de tre-
chos e construção de faixas adicio-
nais, além da construção do contor-

no de Manhuaçu e outras obras de 
restauração necessárias.
O presidente do SETCEMG, Gladsto-
ne Lobato, comentou que isso resol-
verá parte do grande problema que 
os transportadores que dependem 
da BR-381 têm: o custo logístico. 
“Temos uma briga diária com a BR-
381, e isso inclui o Anel Rodoviário 
aqui em Belo Horizonte. O custo das 
empresas que precisam passar por 
lá é muito alto. Se tivermos duplica-
ção somente até João Monlevade, já 
resolverá grande parte dos proble-
mas do setor”, comentou.

Fotos: Tom Oliveira/OAB-MG
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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.
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