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Expediente

ACONTECE

VAMOS NOS PREPARAR PARA O FUTURO
Estamos próximos do segundo tur-
no das eleições, um momento muito 
importante para o futuro do nosso 
país e também para os nossos ne-
gócios. Não há como dissociar eco-
nomia de política e o resultado das 
eleições pode trazer novas surpre-
sas para o mercado. 
No entanto, como toda economia é 
cíclica, penso que o país e o mundo 
em breve vão entrar em um novo ci-
clo positivo e o Brasil, um “sobrevi-
vente” se o compararmos até mes-
mo com países europeus, é um dos 
principais atores nesse cenário. 
Dessa forma, digo que as empresas 
de transporte têm que estar pron-
tas para perceber e aproveitar as 
oportunidades caso essa tendência 
se confirme, mas sem comprometer 
novamente nosso resultado caso o 
aquecimento não venha. Por isso, 
é preciso que os empresários se 
unam, mais do que nunca, em nos-
sas entidades representativas para 
garantirmos o fortalecimento do 
nosso setor.
No último dia 3, o SETCEMG comemo-
rou 69 anos de atuação pelo trans-
porte. Somos uma das entidades 
representativas do setor mais anti-
gas, que ano após ano demonstra 
sua relevância e importância para o 
futuro das empresas de transporte 
que aqui reunimos. Por isso, apre-
sentamos nessa edição um breve 
relato das ações do sindicato e a 
visão da nossa diretoria sobre a 
atualidade e os próximos anos. 

Essa edição do Informativo Minas 
Transportes também traz uma no-
vidade: a partir de agora, o Minas 
Transportes passa a trazer os des-
taques do SETCEMG. Durante muitos 
anos nós contamos com a parceria 
da FETCEMG na produção desse 
informativo, no entanto, a Federa-
ção está investindo em uma nova        
proposta de comunicação para ter 
melhores condições de divulgar 
seus sindicatos filiados e elevar a 
força do setor de transporte em Mi-
nas Gerais a outros patamares. 
E por falar na FETCEMG, apresenta-
mos nesta edição do Minas Trans-
portes o prêmio Melhor Ar 2022. No 
início desse mês, a Federação pre-
miou as empresas ambientalmente 
responsáveis que participam do 
Despoluir, programa ambiental da 
CNT. Várias associadas do SETCEMG 
foram premiadas, comprovando que 
o setor está comprometido com o 
desenvolvimento sustentável e que 
toda ação, por mais simples que 
seja, é válida para garantirmos o fu-
turo das próximas gerações.
Confira, também, as últimas ações 
do Sindicato e de outras entidades 
como a CNT, NTC&Logística e a nos-
sa federação.
O SETCEMG agradece a confiança 
dos nossos associados e parcei-
ros nestes 69 anos e reafirma o 
compromisso de oferecer serviços 
cada vez mais diversificados para 
os transportadores e os ajudar a 
terem sucesso nos seus negócios.

Se você conhece um transportador 
que ainda não é associado, peço 
que você o convide para participar 
do sindicato. Somente com a união 
dos empresários ficaremos fortale-
cidos para colocar nossas deman-
das nas mãos dos nossos futuros 
governantes. Boa leitura!

GLADSTONE LOBATO
Presidente do SETCEMG

No dia 14 de setembro, o SEST SENAT completou 29 anos de 
atividades. 
Ao longo dos anos, a instituição transformou a vida de mi-
lhões de trabalhadores do transporte de todo o país e seus 
dependentes, escrevendo uma bela história de sucesso e 
muitas conquistas para o setor e para a sociedade.
O SETCEMG parabeniza o SEST SENAT, sua diretoria e todos 
os colaboradores da instituição.

SEST SENAT COMPLETA 29 ANOS DE 
ATUAÇÃO PELO TRANSPORTE

Foto: Núcleo de Comunicação SETCEMG

Foto: Divulgação SEST SENAT
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APOIADORES DO SETCEMG

ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS RECEBE O 
SUBSECRETÁRIO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Transportadores e representantes 
dos fornecedores do transporte 
rodoviário de cargas se reuniram 
no dia 25 de agosto na sede do 
SETCEMG para mais uma edição 
do Encontro de Empresários. Esse 
foi o terceiro encontro do ano, que 
trouxe o subsecretário de Trans-
portes e Mobilidade do Estado 
de Minas Gerais, Gabriel Fajardo, 
para falar sobre o leilão de con-
cessão do Rodoanel e outros lei-
lões recentes.
O encontro foi aberto pelo presi-
dente do SETCEMG, Gladstone Lo-
bato, que falou sobre a relevância 
do Rodoanel para o setor e a im-
portância de mostrar que o proje-
to está caminhando.
Gabriel Fajardo começou sua apre-
sentação lembrando que esteve 
no SETCEMG para o lançamento 

da Comissão de Infraestrutura da 
OAB-MG no fim de maio e que ago-
ra teve a felicidade de trazer no-
vidades sobre os lotes de conces-
são citados na ocasião: Rodoanel, 
Triângulo Mineiro e Sul de Minas. 
Além disso, ele falou sobre a con-
cessão da MG-424, que recebeu 
outorga para o prosseguimento. 
Ele apresen-
tou as em-
presas ven-
cedoras dos 
leilões e um 
breve escopo 
de cada pro-
jeto.

Rodoanel
Fajardo apre-
sentou ao 
público o es-

copo da Parceria Público-Privada 
(PPP), em que serão contratadas 
a construção, a conservação e a 
manutenção da via. Ele também 
apresentou as alternativas de tra-
çado estudadas e o traçado final 
do projeto, o modelo de cobrança 
de pedágio e o cronograma refe-
rencial do empreendimento.

Subsecretário de Transporte e Mobilidade do Estado de Minas Gerais, Gabriel Fajardo falou sobre as 
concessões rodoviárias do estado

Fotos: Núcleo de Comunicação SETCEMG

O público teve a oportunidade de tirar dúvidas sobre o traçado do Rodoanel e sobre outros leilões de infraestrutura ocorridos recentemente.
No site do SETCEMG (www.setcemg.org.br) você encontra o link para a galeria de fotos do evento.
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MERCADO

CNT APRESENTA PROPOSTAS DO SETOR DE 
TRANSPORTE AOS PRESIDENCIÁVEIS
O progresso socioeconômico do Brasil está di-
retamente relacionado ao desenvolvimento dos 
seus sistemas de transporte. Afinal, quanto mais 
uma nação produz, maior é a sua interface com 
o setor: pessoas precisam se locomover e produ-
tos precisam ser entregues, dentro e fora do ter-
ritório nacional. Por isso, uma infraestrutura de 
transporte planejada, moderna, interligada e que 
contribua para o aumento da produtividade e da 
competitividade das empresas e para o bem-es-
tar da população deve ser agenda prioritária dos 
próximos governantes.
A partir dessa premissa, a CNT (Confederação 
Nacional do Transporte) apresenta a publicação 
“O transporte move o Brasil – Propostas da CNT 
ao país”. O objetivo do documento é colaborar 
com a construção dessa agenda estratégica de 
desenvolvimento do Brasil, especialmente no que 
se refere à melhoria das infraestruturas de transporte 
e do ambiente regulatório e de negócios para empre-
sários e investidores. 
Além disso, o texto visa a solução de entraves a com-
petitividade, a ampliação da sustentabilidade econômi-
ca e ambiental do transporte e a garantia de seguran-
ça jurídica para o setor. A publicação foi consolidada a 
partir de análises e pesquisas produzidas pela CNT e 
com a colaboração de federações, sindicatos nacionais 

e entidades associadas.
O presidente do Sistema CNT, Vander Costa, afirma que 
a entidade defende uma agenda de Estado que garanta 
competitividade ao setor produtivo e a recuperação da 
capacidade de investimento pelos governos. “É funda-
mental que os governos federal e estaduais recuperem 
sua capacidade de investir, uma vez que detêm sob 
sua responsabilidade grande parte do sistema viário”. 
Segundo ele, é imperativo estimular a maior utilização 
de recursos privados e viabilizar a ampliação da inte-

A Sodexo, em parceria com o SETCEMG, 
tem uma oferta diferenciada e exclusiva 
para empresas associadas na compra de 
Refeição Pass, Alimentação Pass e Wizeo.

Para mais informações, 
fale com nossos consultores:

Jonathan Evangelista 
Cel: + 55 31 98485-6418
jonathan.evangelista@sodexo.com

Samuel Azevedo (Wizeo) 
Cel: + 55 31 98482-0225
samuel.azevedo@sodexo.com

Foto: Divulgação CNT
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MERCADO

RODOTREM BASCULANTE

gração modal, a segurança pública 
e o aprimoramento de marcos regu-
latórios.

Confira alguns pontos-chave do 
documento:

Capacidade de investimento
– Garantir que os programas e as 
políticas nas áreas de infraestrutu-
ra e logística se tornem planos de 
Estado, com continuidade nos dife-
rentes governos. 
– Recompor o orçamento público 
para o financiamento de projetos 
voltados ao aprimoramento das in-
fraestruturas de transporte em to-
das as modalidades, especialmente 
as de elevada importância social e 
aquelas que viabilizem a maior inte-
gração modal. 
– Avançar na agenda de privatiza-
ções e concessões, bem como for-
talecer o mercado de capitais como 
fonte complementar de recursos 
para os investimentos necessários.

Ambiente de negócios
– Promover reformas estruturantes, 
especialmente a tributária, e tornar 
permanente a política de desonera-

ção da folha de pagamentos, com a 
ampliação dos segmentos do trans-
porte beneficiados.
– Garantir o aumento da seguran-
ça pública, visando coibir roubos de 
cargas em todas as modalidades de 
transporte e atentados aos veícu-
los de transporte coletivo de passa-
geiros.
– Promover ajustes na política de 
preços dos combustíveis, para 
maior previsibilidade.
– Criar marcos regulatórios moder-
nos, que confiram segurança jurídi-
ca para investidores privados.
– Fomentar a qualificação da mão 
de obra, por meio de políticas públi-
cas direcionadas e do fortalecimen-
to do SEST SENAT.

Sustentabilidade ambiental e 
econômica
– Descarbonizar o transporte por 
meio de energias alternativas, efi-
ciência energética e diversificação 
dos tipos de biocombustível.
– Regulamentar o mercado de car-
bono e incentivar a multimodalida-
de na matriz nacional de transporte.
– Modernizar o licenciamento am-
biental e reconhecer o transporte 

como ator-chave na logística rever-
sa.
– Estabelecer regras de custeio das 
gratuidades previstas na legislação 
para o transporte público coletivo 
urbano de passageiros, por meio da 
revisão e atualização da Política Na-
cional de Mobilidade Urbana.

Segurança jurídica
– Criar marcos regulatórios moder-
nos para atração de investimentos 
em todas as modalidades de trans-
porte. 
– Desonerar os investimentos em 
infraestrutura de transportes.
– Tornar o Regime Tributário para 
Incentivo à Modernização e à Am-
pliação da Estrutura Portuária (Re-
porto) uma política permanente, 
possibilitando a ampliação dos in-
vestimentos nos setores portuário 
e ferroviário.

O documento “O transporte 
move o Brasil – Propostas da CNT 
ao país” está disponível no site 
da CNT: cnt.org.br.
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COMJOVEM BH E REGIÃO

Foto: COMJOVEM BH

COMJOVEM BH E REGIÃO RECEBE VISITA DE 
NÚCLEOS DA COMJOVEM DO SUL DO PAÍS
Nos dias 22 e 23 de setembro, o 
núcleo da COMJOVEM BH e Região 
recebeu os núcleos do Sul do país 
para visitas de benchmarking a 
empresas mineiras. Participaram 
do encontro os núcleos do Rio 
Grande do Sul, Paraná e Santa Ca-
tarina, além do Núcleo Centro-O-
este Mineiro. 
Segundo o coordenador da COMJO-
VEM BH e Região, Antônio Lodi, a 
iniciativa foi idealizada durante o 
Conet de São Paulo e a COMJOVEM 
BH e Região ficou encarregada de 
ser o núcleo anfitrião da visita.
No dia 22, o grupo visitou a Patrus 
Transportes. Os participantes fo-
ram recebidos por Marcelo e Mar-
co Antônio Patrus, CEO e Diretor 
Financeiro da empresa, respecti-
vamente, para conhecerem as me-
lhores práticas e levar para suas 
empresas, independentemente do 
tamanho, as boas ações e inicia-
tivas no negócio de transporte. 
“Ficamos mais de quatro horas 

na Patrus, em uma imersão que 
nos permitiu conhecer a história, 
a organização de escritório e ar-
mazenagem, softwares, torre de 
controle logístico, projetos sociais 
do IMAP e assitir palestras sobre 
pessoas, processos e social da 
empresa”, conta Lodi.
No dia 23, foi a vez de conhecer 
a Transpes. O grupo foi recebido 

por Alana Gonzalez, que atua no 
departamento Jurídico e é mem-
bro da COMJOVEM BH; por André 
Gonzalez, que atua no departa-
mento Comercial; e Daniel Gonza-
lez, que faz parte do Conselho de 
Sustentabilidade da empresa. Eles 
apresentaram as instalações da 
empresa e suas melhores ações.

Na visita à Patrus Transportes, os jovens conheceram o trabalho do Instituto Marum Patrus.
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(11) 4186-9696 3STECNOLOGIA.COM.BR @3STECNOLOGIAOFICIAL

ENTENDA A SOLUÇÃO:

IMOBILIZADOR 3S 1.0

 RECUPERADOS DAS MÃOS DO CRIME!
+ R$ 240 MILHÕES

IMOBILIZAÇÃO ELETRÔNICA: EXCLUSIVIDADE 3S!

A melhor solução contra roubo e furto de 
veículos e cargas do mercado atinge  a marca de 
500 CAMINHÕES RECUPERADOS! 

05 ANOS DE ATUAÇÃO
+ 1.900 EMPRESAS USUÁRIAS
+ 40.000 UNIDADES VENDIDAS

É extremamente importante que 
você e todos na sua empresa sai-
bam como proceder neste caso. São 
pequenos detalhes que podem ser 
passados para a polícia que farão 
toda a diferença nas investigações 
e podem contribuir para a recupe-

ração total da carga ou a prisão 
de quadrilhas super especializadas 
nesse tipo de crime. Segundo es-
pecialistas em segurança, um dos 
grandes problemas no nosso país é 
a subnotificação de casos e a falta 
de investigações por absoluta falta 

de comunicação.
Portanto, fique atento às dicas lis-
tadas pela nossa Assessoria de 
Segurança Logística. Compartilhe 
essa informação na sua empresa 
ou com seus amigos motoristas!

SAIBA COMO PROCEDER EM CASOS DE ROUBOS 
DE CARGAS

SEGURANÇA LOGÍSTICA
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EVOLUINDO COM VOCÊ

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.

SETCEMG COMEMORA PARCERIAS COM 
FORNECEDORES DO TRC
Em quase 70 anos de atuação, as diretorias do             
SETCEMG com seus associados trabalharam e seguem 
trabalhando arduamente para fazer do transporte ro-
doviário de cargas um setor respeitado, admirado e 
reconhecido pela sociedade como atividade essencial 
para todos os seus segmentos.
O associativismo empresarial é absolutamente neces-
sário  e as entidades têm que se reinventar constan-
temente para sobreviver e promover o seu fortaleci-
mento.
Há muitos anos, o SETCEMG busca a transformação e 
aposta em novas frentes de desenvolvimento. Oferecer 
capacitações específicas para o setor, benefícios dife-
renciados e estabelecer parcerias com fornecedores 
sempre fizeram parte da agenda do Sindicato.
O programa Apoiadores do SETCEMG, por exemplo, é 
hoje um sucesso. Ele foi criado para estreitar os laços 
comerciais entre fornecedores da cadeia produtiva do 
transporte e os associados do SETCEMG. “Mesmo com 
a pandemia e a impossibilidade de fazer eventos, con-
seguimos levar o nome dos nossos apoiadores para 
as empresas de transporte. Em 2022, com o avanço 
da vacinação da Covid-19 e a retomada dos eventos 
presenciais, retomamos nossos encontros presenciais 
e percebemos uma confiança crescente do mercado 

de transporte em nosso trabalho”, diz o gestor admi-
nistrativo do SETCEMG, Renato Marques.
Neste ano, o SETCEMG realizou duas edições presen-
ciais do “Café com Palestra” sobre o MEI Caminhoneiro 
e sobre o mercado de crédito de carbono. Realizou tam-
bém, uma versão on-line, abordando a nova Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT). Realizou, ainda, três edições 
do Encontro de Empresários. “Apostamos na promoção 
de conhecimento, no compartilhamento de experiên-
cias e na oferta de serviços e benefícios. O resultado é 
que fecharemos um ano com bastante otimismo para o 
próximo que se aproxima”, finaliza Renato.

O retorno de eventos presenciais aproxima ainda mais os 
representantes das empresas e os fornecedores do Transporte.
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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.

EVOLUINDO COM VOCÊ

ASSESSOR JURIDICOAMBIENTAL DO SETCEMG É 
NOMEADO PARA COMISSÃO DA OAB/MG

O assessor juridicoambiental do SETCEMG, Walter 
Rocha de Cerqueira, foi nomeado membro da Comis-
são de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados 
do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB-MG). A nomea-
ção aconteceu no dia 26 de setembro, por meio da 
portaria n° 492/2022.

Com mais de 20 anos de atuação na área de Di-
reito Ambiental, Walter é mestre em Direito Privado 
pela PUC Minas; pós-graduado em Direitos Difusos 
e Coletivos pelo IEC/PUC Minas; graduado em Direi-
to pela UFMG; e sócio fundador do escritório Rocha 
Cerqueira Sociedade de Advogados, especializado 
nas áreas do Direito Ambiental, Saúde e Segurança 
do Trabalho e Responsabilidade Social.

Assessoria ambiental do SETCEMG

O SETCEMG disponibiliza para suas associadas uma 
assessoria ambiental para o transporte correto e 
seguro dentro das normas estabelecidas de respei-
to e cuidado com o meio ambiente.

Acesse setcemg.org.br/juridico-ambiental e 
conheça todos os serviços oferecidos.
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SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO

SETCEMG CELEBRA A SEMANA NACIONAL DE 
TRÂNSITO 2022 COM O DETRAN-MG
No dia 20 de setembro, o SETCEMG apoiou o evento de 
abertura das ações do Detran-MG pela Semana Nacio-
nal de Trânsito (SNT). O gerente Renato Marques e o 
assessor comercial Elton Zandomênico representaram 
a entidade.

Foi realizada uma blitze educativa em parceria com o 
Corpo de Bombeiros na praça em frente à igreja de São 
Francisco de Assis (Igrejinha da Pampulha) e o público 
pode prestigiar uma apresentação da fanfarra da Es-

cola Estadual Ordem e Progresso. Também marcaram 
presença no evento o assessor de Segurança da FET-
CEMG, Ivanildo Santos, e a coordenadora do Despoluir 
para o Transporte de Cargas em Minas Gerais, Amália 
Pedrosa.

A SNT do Detran-MG é uma parceria das forças de se-
gurança do estado, SETCEMG, FETCEMG, SEST SENAT, 
Dnit, DER e Observatório Nacional de Segurança Viária 
(ONSV).

Foto: Núcleo de Comunicação SETCEMG
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CAPACITAÇÃO

SETCEMG RETOMA SUAS CAPACITAÇÕES 
PRESENCIAIS
Desde o início de setembro, o SETCEMG tem realiza-
do diversas turmas de capacitações na modalidade 
presencial. A primeira delas aconteceu no dia 13 de 
setembro, com o tema “Gestão de Pneus no Trans-
porte Rodoviário de Cargas”. Borracheiro para o TRC e 
Manutenção e Operação de Articulados com Ênfase no 
Transporte de Líquido OFF Road são outros temas de 
capacitações presenciais.
O SETCEMG tem em suas capacitações uma das prin-
cipais formas de prestação de serviços 
para o setor e desde o início da pande-
mia, em 2020, realizou apenas capacita-
ções on-line. 
“A pandemia nos fez repensar as nossas 
capacitações e a modalidade on-line é 
um sucesso. No entanto, não podemos 
negar a importância da capacitação pre-
sencial para os trabalhadores do setor 
de transporte, principalmente os que 
atuam no dia a dia das operações. Du-
rante a realização do treinamento, os 
inscritos puderam ter contato com al-
guns tipos de pneus, borrachas e equi-
pamentos, por exemplo”, conta o gestor 
administrativo do SETCEMG, Renato Mar-
ques. “Estamos preparando mais temas 
de capacitação presencial para oferecer-

mos as melhores experiências e trocas de conheci-
mento para as empresas, sem esquecer das capacita-
ções on-line”, completa.

Acesse o site setcemg.org.br e fique por dentro 
da programação de capacitações. 

Foto: Núcleo de Comunicação SETCEMG
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CAPA

A FETCEMG realizou, no dia 6 de outubro, 
na Unidade Tarsicio Gonzalez Fernandez do 
SEST SENAT, em Contagem, a solenidade de 
entrega do ‘Melhor Ar – Prêmio FETCEMG de 
Qualidade do Ar 2022’. Foram premiadas 61 
empresas de transportes de cargas, sendo 
48 na categoria Ouro e 13 na Prata.

Participaram da premiação os presidentes 
da FETCEMG, Sérgio Pedrosa, da 
Confederação Nacional do Transporte (CNT), 
Vander Costa, e do Conselho Regional do 
SEST SENAT, Rubens Lessa; a diretora 
executiva do SEST SENAT, Nicole Goulart; 
os presidentes dos Sindicatos Filiados da 
FETCEMG; e representantes das empresas 
premiadas.

Na abertura do evento, Sérgio Pedrosa lembrou 
que o Melhor Ar foi criado pela Federação na 
gestão de Vander Costa para estimular ações 
de sustentabilidade pelas empresas de 

transportes de carga. A premiação foi criada em 
2009 e a FETCEMG foi pioneira nessa iniciativa.

O presidente da CNT, Vander Costa, reafirmou a 
importância do prêmio e do Programa Despoluir, 

EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS 
RECEBEM O PRÊMIO MELHOR AR 2022

Fotos: Flávio Tavares/FETCEMG

Em cerimônia realizada na unidade Tarsicio Gonzalez Fernandez do SEST SENAT, empresas 
que participam do programa Despoluir e se destacaram no último ano foram homenageadas

61 empresas do estado foram premiadas.
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MELHOR AR 2022

principalmente no cenário atual de necessidade 
de preservação ambiental. “O despoluir está 
fazendo 15 anos e vimos uma evolução muito 
grande na conscientização dos empresários de 
fazer um transporte sustentável. Isso mostra que 
a preocupação com o meio ambiente no nosso 
sistema é antiga. Medir a emissão de poluentes 
por si só não traz resultados, mas o programa 
mostra para o empresário que rodar com o 
caminhão regulado é mais econômico e mais 
sustentável”, afirmou.

Vander aproveitou a solenidade para anunciar o 
lançamento da Verden, nova plataforma da CNT 
que calcula, gratuitamente, a emissão de carbono 
das frotas de cargas e de passageiros, indicando 
a quantidade necessária de créditos de carbono 
a ser adquirida como forma de compensação. “O 
empresário comprometido com o meio ambiente 
poderá fazer o cálculo e, na própria plataforma, ele 
poderá adquirir créditos de carbono. Isso é a CNT 
dando mais oportunidade para o setor de fazer um 
transporte sustentável”, afirmou.

A coordenadora do Despoluir para o Transporte 
Rodoviário de Cargas em Minas Gerais, Amália 
Pedrosa, comemorou o resultado do Melhor Ar 
2022. “Esse foi o meu segundo ano na organização 
do prêmio e sinto uma enorme satisfação em 
celebrar essa conquista junto com as empresas. 

Vimos empresas que no ano anterior foram da 
categoria Prata e estavam orgulhosas por terem 
sido Ouro neste ano; e empresas que ganharam 
o prêmio pela primeira vez, admiradas com o 
reconhecimento do seu trabalho em favor do 
meio ambiente”, destacou. “Parabenizo e agradeço 
a confiança de todos que fizeram parte dessa 

conquista. Ano que vem será um novo ciclo 
e vamos continuar firmes levando o valor da 
sustentabilidade para o nosso setor”, finalizou.

Associadas do SETCEMG, como a Dominus Transportes e Lenarge Transportes se destacaram.

A cerimônia foi realizada na unidade Tarsicio Gonzalez Fernandez 
do SEST SENAT.

A cerimônia contou com a presença de lideranças de todo o estado.

CONFIRA A LISTA 
DE EMPRESAS 

VENCEDORAS NA 
PÁGINA 14.
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CONHEÇA AS VENCEDORAS DO PRÊMIO 
MELHOR AR 2022
 CATEGORIA OURO

ALLI LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA;
COCAL TRANSPORTES LTDA;
COMÉRCIO E TRANSPORTES COMELLI LTDA;
CONFINS TRANSPORTES LTDA;
D’ DORO MÓVEIS LTDA;
D’GRANEL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA;
DOMINUS TRANSPORTES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA;
EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA;
EXPRESSO ALVORADA LTDA;
EXPRESSO NEPOMUCENO S/A – FILIAL BETIM;
EXPRESSO VERA CRUZ LTDA;
G&F TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA;
GESC LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA;
GIRA TRANSPORTES EIRELLI;
GLOBAL TRANSPORTE, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA;
IBOR TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA;
JM LOCAÇÃO E LOGÍSTICA DE JUIZ DE FORA LTDA;
JSL S/A – FILIAL BELO ORIENTE;
KATULE TRANSPORTES LTDA;
L&C LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA;
LEDIFRAN LOGÍSTICA LTDA;
LENARGE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA;
LIMA VALENTE TRANSPORTES LTDA;
MVG TRANSPORTES EIRELLI;

NEPOMUCENO CARGAS S/A;
NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA;
P&W IGARAPÉ TRANSPORTES LTDA;
PICORELLI S/A TRANSPORTES;
RÁPIDO MAXEXPRESS LTDA;
RODOBORGES TRANSPORTES LTDA;
RODOGRANEL LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA;
RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS E FILHO LTDA;
SIER TRANSPORTES LTDA;
STEEL LOG – COM. LOG. TRANSPORTADORA E SERVIÇOS LTDA;
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A;
TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA;
TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUIÇÃO LTDA;
TORA TRANSPORTES LTDA;
TRANSAVANTE – TRANSPORTADORA AVANTE LTDA;
TRANSCATARINA TRANSPORTE RODOVIÁRIO EIRELLI;
TRANSEXCEDENTE LTDA;
TRANSPORTADORA ANDRADE LTDA;
TRANSPORTADORA FIGUEIREDO LTDA;
TRANSPORTES ALMEIDA SIMAS LTDA;
TRANSPORTES C&D LTDA;
TRANSPORTES PESADOS MINAS S/A;
TRANSTASSI LTDA;
VIC LOGÍSTICA LTDA – FILIAL IBIÁ.

 CATEGORIA PRATA

AAS SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E ENGENHARIA EIRELLI;
EXPRESSO TS TRANSPORTES LTDA;
JOMASCA LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA;
JOSE HERCULANO DA CRUZ E FILHOS S/A;
JUPEL PETRÓLEO JUIZ DE FORA LTDA;
REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES S/A;
TOLIMAN TRANSPORTADORA LTDA;
TRANSPEDROSA S/A – FILIAL UBERLÂNDIA;
TRANSPORTADORA FERREIRA SANTOS LTDA;
TRANSPORTES HAAS LTDA;
TRANSPORTES NOVA ERA LTDA;
TRANSREFER TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA;
UNILOG UNIVERSO LOGÍSTICA LTDA.

FAÇA PARTE DESSE TIME!
AS EMPRESAS ASSOCIADAS AO SETCEMG PODEM FAZER A AVALIAÇÃO VEICULAR AMBIENTAL DA SUA 
FROTA PELO DESPOLUIR GRATUITAMENTE. ESSE É MAIS UM BENEFÍCIO DO SINDICATO PARA O SEU 
NEGÓCIO. AGENDE A SUA AFERIÇÃO: DESPOLUIR@FETCEMG.ORG.BR OU (31) 3490-0330.
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VEZ E VOZ - MULHERES NO TRC

COMO ESTÁ A PARTICIPAÇÃO DAS 
MULHERES NA SUA EMPRESA?

O SETCEMG convida as empresas 
de transporte rodoviário de cargas 
a participarem do Índice de Equida-
de no TRC, mais um fruto do Movi-
mento Vez & Voz, em parceria com 
o Instituto Paulista do Transporte 
de Cargas (IPTC).

Esse indicador foi criado com o ob-
jetivo de medir o compromisso das 
empresas com o desenvolvimento, 
integração e retenção das mulheres 
no setor e a sua participação é mui-
to importante para entendermos o 
nosso cenário atual e planejarmos 

ações futuras. 

Acesse o QR Code ao lado 
até o dia 15/12 e responda a 
pesquisa!

Em agradecimento à sua par-
ticipação, após a conclusão do 
estudo, você receberá um rela-
tório com os resultados indivi-
duais da sua empresa para que 
possa identificar os pontos nos 
quais vocês estão no caminho 
certo e aqueles necessários 
para melhorar em relação a 
participação das mulheres.   

Ressaltamos que todas as in-
formações cedidas são con-
fidenciais e seguem as dire-

trizes da Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD).

Contamos com a sua participação 
para seguirmos nesta jornada de 
transformação do setor de trans-
porte rodoviário de cargas. 
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SEST SENAT 

PARE DE DESPERDIÇAR
COMBUSTÍVEL AGORA
MESMO!

GESTOR DE FROTA

Tecnologia embarcada, sistema
inteligente que auxilia no aumento da
produtividade e na redução dos custos.

Associados da SETCEMG
possuem 20% de desconto

Conheça de verdade os seus custos e
tenha uma gestão estratégica da frota.

Entre em contato e saiba como
podemos te ajudar!

(31) 99727-9538
comercial@sstelematica.com.br
www.sstelematica.com.br

EMPRESÁRIOS DO TRANSPORTE SÃO 
HOMENAGEADOS PELO SEST SENAT

No início de outubro, duas 
unidades do SEST SENAT de 
Minas Gerais receberam no-
vos nomes. Agora, a unidade 
de Contagem se chama Tarsi-
cio Gonzalez Fernandez e a de 
Uberlândia, Urubatan Helou. Os 
dois empresários tiveram fun-
damental importância para o 
desenvolvimento e o fortaleci-
mento do setor de transporte 
no Brasil e, por isso, foram ho-
menageados em solenidades 
em ambas as unidades. 
Em Contagem, o evento ocor-
reu no dia 6 de outubro e 
contou com a participação de 
Alfonso Gonzalez, filho do ho-
menageado, falecido em 2016. 
Alfonso recebeu das mãos do 
presidente da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT), Vander Costa, e 
do presidente do Conselho Regional de Minas 
Gerais e da Federação das Empresas de Trans-

porte de Passageiros do Estado de Minas Gerais 
(Fetram), Rubens Lessa, uma placa de reconhe-
cimento aos trabalhos realizados pelo seu pai.
Já em Uberlândia, em comemoração realizada no 

Nomeação da unidade Tarsicio Gonzalez contou com a presença de familiares do fundador 
da Transpes.

Foto: SEST SENAT
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SEST SENAT

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

dia 7 de outubro, o homenageado, Urubatan He-
lou, também recebeu uma placa em homenagem 
à sua dedicação ao desenvolvimento do trans-
porte das mãos do ex-presidente do Sistema 
CNT, Clésio Andrade.
A homenagem a Urubatan também contou com 
a presença de familiares, amigos e de repre-
sentantes de entidades como a NTC&Logística,    
Fetcesp e Setcesp.

Conheça os 
homenageados

Tarsicio Gonzalez nas-
ceu na Espanha e che-
gou ao Brasil na déca-
da de 1950. Começou a 
trabalhar na região de 
Juiz de Fora (MG), como 
carregador de cami-
nhão. Em Belo Horizon-
te, depois de conhecer 
Juscelino Kubitschek, 
recebeu a proposta de 
levar máquinas pesa-
das da capital mineira 
para Brasília, durante a 
construção da nova ca-
pital do país. Em 1966, 
fundou a Transpes, 
começando a operar 
com apenas dois cami-

nhões. 
Urubatan Helou é mineiro de Uberlândia. fundou 
a Braspress e hoje é acionista das empresas do 
grupo H&P Empreendimentos e Participações,  
vice-presidente da Federação das Empresas de 
Transporte de Cargas do Estado de São Paulo 
(Fetcesp), e diretor da CNT. Ele também já presi-
diu a NTC&Logística.

Homenagem em Uberlândia contou com a presença de lideranças de todo o país e da região do Triângulo 
Mineiro.

Foto: SEST SENAT
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SUSTENTABILIDADE EM FOCO

CNT LANÇA PLATAFORMA INÉDITA DE 
DESCARBONIZAÇÃO PARA O TRANSPORTE
A Confederação Nacional do Transporte (CNT) lançou a 
Verden ESG, uma plataforma voltada especificamente 
para o transportador rodoviário. Inédito, o instrumento 
realiza o cálculo de emissões gratuitamente e permite 
a neutralização de gases de efeito estufa (GEE). Vincu-
lada ao Programa Despoluir, a calculadora ambiental do 
transporte é uma iniciativa do setor que, além de medir 
sem custos a emissão das frotas de cargas e de pas-
sageiros, indica a quantidade necessária de créditos de 
carbono a ser adquirida como forma de compensação.
“O intuito é viabilizar aos transportadores brasileiros 
mais uma ferramenta de melhores práticas ambien-
tais que leva à descarbonização do setor, dando a eles 
meios para a neutralização de suas emissões. Assim, a 
Confederação atua de forma proativa em ações volta-
das à responsabilidade ESG”, ressalta o presidente da 
CNT, Vander Costa.
Na prática, o transportador terá ao seu alcance uma 
maneira de mensurar os gases de efeito estufa emiti-
dos por sua frota. Poderá inserir na plataforma infor-
mações sobre número, tipo e ano de cada veículo que 
a empresa possui, além do combustível utilizado e a 
autonomia veicular. Esses dados permitem à Verden 
ESG indicar a quantidade de poluentes lançada no ar, 
conforme a quilometragem percorrida por cada veículo 
em um período determinado.

De posse dos resultados, o empresário do transpor-
te tem a opção de escolher, por meio da calculadora, 
projetos de neutralização, com certificação da Organi-
zação das Nações Unidas. Dessa forma, é realizada a 
compensação ambiental de seus veículos.
Além de tornar a frota mais sustentável, a Verden ESG 
pode democratizar o acesso das empresas de trans-
porte a linhas de crédito verde com taxas de juros 
mais atrativas e facilitar as adequações às legislações 
ambientais do setor. Outra vantagem é oferecer maior 
competitividade em contratos com grandes empresas 
que priorizam políticas ESG. 

Conheça a calculadora de emissões veiculares, 
Verden, no site da cnt: www.cnt.org.br.

Foto: CNT/DESPOLUIR
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JURÍDICO

Foto: CNT/DESPOLUIR

LEI 14.375/2022 E A AMPLIAÇÃO DE 
BENEFÍCIOS PARA O PROCESSO DE 
TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA
Inicialmente, antes de adentrarmos nos benefícios e desdo-
bramentos da Lei 14.375/2022, é necessário esclarecer que o 
instituto da transação tributária é uma modalidade de acor-
do entre a União (Fazenda Nacional) e o contribuinte, que 
fazem concessões mútuas, visando à extinção de débitos 
tributários. Tal modalidade está prevista no CTN (Código Tri-
butário Nacional) em seus artigos 156, III, e 171, da Lei nº 5.172, 
de 25 de outubro de 1966, porém o instituto da transação 
tributária só foi regulamentado 54 anos depois, por meio da 
Lei nº 13.988 de 14 de abril de 2020.

Todavia tal Lei era carente de aspectos de aplicabilidade e de 
uma série de críticas e questionamentos, sendo necessária 
uma nova legislação para definir e regulamentar o instituto 
da transação tributária. 

Finalmente, em 22 de junho, foi publicada a Lei n° 14.375/2022, 
que alterou diversas disposições da norma anterior, trazen-
do avanços consideráveis à transação tributária. Resumida-
mente, abaixo, destacaremos as mudanças mais significati-
vas trazidas pela nova normativa. 

I – Possibilidade de transacionar, mediante a modalidade in-
dividual ou por adesão, débitos tributários não inscritos em 
dívida ativa da união, que são de competências da Receita 
Federal, desde que estes se encontrem em fase de conten-
cioso administrativo. 

II – Aumento do limite de desconto concedido sobre o valor 
total dos débitos a serem transacionados de 50 % para 65 %; 

III – Possibilidade de utilização de precatórios ou de direito 
creditório reconhecido por sentença transitada em julgado 
para amortização da dívida transacionada. 

IV - Possibilidade de utilização de prejuízo fiscal de IRPJ e de 
base de cálculo negativa da CSLL (próprio ou de empresas 
coligadas ou controladas), a critério da RFB e PGFN, até o 
limite de 70% do saldo remanescente após a incidência dos 
descontos

V – Aumento do prazo de quitação dos débitos em geral de 84 
para 120 meses. Os débitos previdenciários continuam com 
prazo de quitação máximo de 60 meses. 

VI – Previsão expressa de que os descontos concedidos pe-
las modalidades dessa espécie de transação não devem 

computar a apuração da base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS 
e COFINS. 

As alterações foram muito positivas tanto para contribuinte 
quanto para a União, uma vez que sob a égide dos contri-
buintes permitirá a regulamentação dos débitos perante a 
administração pública, e sob o prisma da União poder recu-
perar valores tidos como “irrecuperáveis ou de difícil recupe-
ração” bem como reduzir os custos públicos com a gestão do 
contencioso administrativo e judicial. 

Há de se destacar também que, a transação tributária, apre-
senta muitas vantagens ao compararmos aos programas 
de refinanciamento e parcelamento de dívidas com prazos 
muito longos. 

Em relação aos débitos inscritos em dívida ativa, a Procura-
doria Geral da Fazenda Nacional regulamentou a transação 
tributária por meio da Portaria PGFN 6757, de 29 de julho 
2022. A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por sua vez, 
regulamentou a transação dos débitos sob sua administra-
ção por meio da Portaria nº 208, de 11 de agosto de 2022.

Por fim, agora é o momento dos contribuintes analisarem 
seus débitos e discussões administrativas e judiciais, pon-
derando os respectivos riscos de desfechos favoráveis ou 
desfavoráveis e os descontos e prazos disponibilizados. 
Também é importante analisar acordos e parcelamentos atu-
almente em curso para avaliar a possiblidade e viabilidade de 
migração dos saldos para eventual transação, há casos em 
que pode ser necessário obter autorização judicial. As ava-
liações devem ser realizadas sob o ponto de vista jurídico e 
financeiro, devendo as empresas buscar assessoria jurídica 
para o auxílio em todos os aspectos de viabilidade, elabora-
ção de propostas e negociação dos seus termos perante a 
RFB e ou PGFN.

 A transação tributária apresenta 
muitas vantagens ao compararmos 
aos programas de refinanciamento e 
parcelamento de dívidas com prazos 
muito longos. 
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JORDANE COSTA
Assessor jurídico do SETCEMG
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O ESG E O TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS 
E INFLAMÁVEIS
O transporte de combustíveis e inflamáveis, categoria do 
transporte de produtos perigosos, apresenta um cenário 
bastante desafiador considerando-se os riscos ocupacio-
nais, ambientais e sociais envolvidos. Tal desafio releva-se 
ainda maior quando analisado à luz da legislação vigente, do 
movimento ESG (meio ambiente, social e governança) e dos 
ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Para regularização dessa atividade, a empresa transportado-
ra deverá obter a ATIPP - Autorização Ambiental para Trans-
porte Interestadual de Produtos Perigosos - concedida pelo 
IBAMA - e/ou de licença ambiental válida, expedida pelo órgão 
ambiental competente para o transporte estadual de pro-
dutos perigosos. Em Minas Gerais, deve-se requerer a LAS/
CADASTRO à SUPRAM.
Além da regularização documental, é necessário estar prepa-
rado para atuar com rapidez e eficiência diante de possíveis 
e indesejados cenários de emergência ambiental, sendo fun-
damental desenvolver e implementar plano de atendimento 
a emergências - PAE, com intuito de procedimentar as ações 
da empresa de transporte e de seus colaboradores em caso 
de sinistros.

Além de ser um dever legal previsto em dispositivos legais 
diversos, a exemplo da Lei MG 22.805/19, o PAE é um ins-
trumento importante para gestão das emergências ambien-
tais no transporte, já que identifica os possíveis cenários 
de emergências ambientais e possibilita a adoção das medi-
das adequadas. Para a implementação do PAE, é necessário 
que a equipe de emergência seja treinada e capacitada para 
atuar com eficiência na preparação e respostas aos danos 
ambientais.
Além de manter uma equipe, própria ou terceira capacitada 
para atuar no cenário de emergências, os motoristas de ve-
ículos que transportam combustíveis e inflamáveis devem 
ser capacitados para tal por meio do Curso de Movimentação 
e Operação com Produtos Perigosos - MOPP, requisito obriga-
tório nos termos do regulamento do transporte de produtos 
perigosos aprovado previsto no Código de Trânsito, nas nor-
mas do CONTRAN e da ANTT.
Contudo, a transportadora de combustíveis e inflamáveis 
deve também ficar atenta às Normas Regulamentadoras do 
Trabalho, porquanto o seu atendimento é obrigatório para 
todos os empregados, sendo importante destacar as NRs 01, 
06, 20, 26 e 33.
Na qualidade de empregadora, a NR 01 prevê que a trans-
portadora implemente o PGR - Programa de Gerenciamento 
de Riscos (Físicos, Químicos, Biológicos, Ergonômicos e Me-

cânicos). 
Entre as medidas a serem destacadas está a correta e efeti-
va utilização dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI. 
Os EPIs devem ser disponibilizados gratuitamente aos em-
pregados, os quais deverão receber treinamento sobre o uso 
adequado, guarda e conservação tanto de EPIs de uso roti-
neiro quanto daqueles necessários em casos de emergência 
ambiental.
Ainda falando de transporte de combustíveis e inflamáveis, 
é imprescindível atender às exigências constantes da NR 20 
que trata da Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamá-
veis e Combustíveis, cabendo aqui destacar as exigências 
dos colaboradores envolvidos nas atividades de operação, 
inspeção, manutenção e abastecimento do tanque, inclusive 
a capacitação dos motoristas, de acordo com os critérios 
previstos na Tabela 01, Anexo 01, da referida NR.
A definição quanto ao curso a ser realizado é fundamental 
e passa pela classificação das unidades onde trabalham os 
empregados, a qual depende de variáveis como produto a 
ser transportado/armazenado, volume de armazenamento e 
a atividade a ser realizada. 
Outra NR relevante a ser destacada quando se fala em trei-
namento e qualificação dos motoristas é a NR 35, que regu-
lamenta o trabalho em altura. A aplicabilidade desta NR ocor-
re sempre que o empregado/motorista realiza trabalho em 
altura, definido como toda atividade executada acima de 2,00 
m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda.
Havendo trabalho nessas condições (recomenda-se avalia-
ção cuidadosa, especialmente das atividades de inspeção de 
veículos para carregamento e descarregamento) o emprega-
do deverá passar pelo treinamento bienal com duração de 8 
horas.
Diante desse cenário, resta bastante evidente a densidade 
da regulamentação do transporte rodoviário de combustíveis 
e inflamáveis. O atendimento a essas e diversas outras obri-
gações legais previstas na legislação ambiental e de saúde 
e segurança do trabalho, constitui fator relevante para a ins-
tituição de um programa de ESG para as empresas do setor. 
Ao obter as liberações ambientais necessárias, agir de for-
ma preventiva para evitar acidentes, preparar-se para atuar 
com eficiência durante as emergências e cuidar do treina-
mento dos empregados, especialmente dos motoristas, as 
transportadoras iniciam sua jornada ESG e contribuem para 
o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
aprovados pela ONU, atendendo ao apelo global à ação para 
acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e 
garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam des-
frutar de paz e de prosperidade.
Não é demais terminar esse breve artigo reprisando que não 
existe plano B para o Planeta Terra. 

Ao obter as liberações ambientais 
necessárias, agir de forma preventiva, 
preparar-se para atuar com eficiência 
durante as emergências e cuidar 
do treinamento dos empregados, as 
transportadoras iniciam sua jornada 
ESG.

WALTER CERQUEIRA 
Assessor juridicoambiental do SETCEMG
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SUSTENTABILIDADE EM FOCO

USO DE EXTINTOR EM DEBATE
O SETCEMG, por meio da sua assessoria juridicoam-
biental, participou, no dia 6 de outubro, da reunião da 
Comissão Especial de Atualização dos Requisitos Le-
gais no Transporte de Produtos Perigosos da Associa-
ção Brasileira de Transporte e Logística de Produtos 
Perigosos (ABTLP).

Na ocasião, foi discutida a acei-
tação da proposta feita pela 
ABTLP para a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT) 
para alteração das obrigações no 
transporte de produtos perigosos 
quanto aos extintores.

Segundo informado, foram abo-
lidos os extintores para inflamá-
veis pelo CONTRAN, sendo exigido 
apenas para transporte o porte 
de extintor de fábrica 2A 5BC.

No entanto, considerando que a 
NBR 9735 determina os extintores 
de acordo com a carga, a mesma 
também deverá ser atualizada 
para garantir a sinergia das nor-
mas regulamentadoras.

Para mais informações so-

bre o tema, procure a assessoria ambiental do SE-
TCEMG pelo telefone (31) 3490-0330 ou pelo e-mail                                 
meioambiente@setcemg.org.br.

Comissão da ABTLP discutiu aspectos sobre o uso de extintores.

Foto: Núcleo de Comunicação FETCEMG/SETCEMG

R E S P O S T A 

RÁPID
A

Pronta Resposta de 

Emergência Industrial, 

Transporte Multimodal 

de produtos perigosos 

e remediação de áreas 

contaminadas

MINAS 
GERAIS

Forte atuação 
no Estado de

rgmt.com.br
Visite nosso site e saiba mais0800 297 7006

Atendimento 24hs

65 3052 2182 / 98477 1161
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SETCEMG 69 ANOS
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SETCEMG COMPLETA 69 ANOS DE TRABALHO 
PELO TRANSPORTE

No início, o objetivo era dar voz a 
uma categoria de empresários que 
vislumbrava um setor forte e preparado 
para o desafio de infraestrutura que se 
apresentava. Hoje, a entidade é a porta-
voz e representa institucionalmente 
mais de 20 mil empresas no estado, 
sediadas nos 420 municípios que 
compõem nossa base territorial, 
levando as demandas essenciais para o 
desenvolvimento do setor para o poder 
público e outros interessados.

O SETCEMG agradece a confiança dos 
associados e reafirma o compromisso 
de oferecer serviços cada vez mais 
diversificados para os transportadores 
mineiros e os ajudar a terem sucesso 
nos seus negócios.

Fundado em 3 de outubro de 1953, o SETCEMG completou, em 2022, 69 anos de trabalho pelo transporte

CONFIRA A ENTREVISTA COM O PRESIDENTE  DO SETCEMG, GLADSTONE LOBATO, SOBRE A ATUAÇÃO DO 
SINDICATO, NA PÁGINA 23.
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SETCEMG 69 ANOS

GLADSTONE LOBATO: “PRECISAMOS DE 
UMA APROXIMAÇÃO MAIS INTENSA COM AS 
EMPRESAS PARA CONHECERMOS AS DEMANDAS 
E OS DESAFIOS DO SETOR”
Qual sua avaliação dos últimos anos do setor? 
Quais os principais desafios e conquistas? 

Os últimos anos foram marcados pela instabilidade 
do mercado, principalmente após a pandemia. Em 
2019, o mercado de transporte apresentou queda 
de 45% da demanda e alguns segmentos de até 
90%. O grande desafio foi manter as operações 
de transporte para o abastecimento da economia 
produtiva com a segurança sanitária dos nossos 
colaboradores e o padrão de eficiência das 
entregas. Também priorizamos a comunicação 
de suporte às empresas, com informações ágeis 
sobre as mudanças de emergência na legislação 
trabalhista e nas políticas de crédito.

A grande conquista foi atuar junto aos órgãos 
públicos e ter reconhecido o transporte como 
atividade essencial. Minas Gerais foi o primeiro 
Estado a reconhecer na regulação sanitária o 
transporte como atividade essencial.

Como você analisa o mercado de transporte 
atualmente? Quais as suas expectativas para 
os próximos meses? 
Em função da pandemia, a desorganização das 
cadeias produtivas é a principal característica 
das atividades econômicas, provocando grande 

instabilidade nos preços dos insumos do transporte 
particularmente dos combustíveis e pneus.

A inflação e o baixo crescimento econômico 
passaram a ser um fenômeno da economia global 
reduzindo a previsibilidade para o planejamento 
das empresas. Em ano de eleições majoritárias 
torna ainda mais instáveis as operações das 
empresas. O resultado dessas eleições polarizadas 
vai ser determinante para diferentes caminhos da 
economia.

O SETCEMG completou 69 anos neste 3 de 
outubro. Que mensagem você deixa para os 
associados, parceiros? 
O SETCEMG vem “evoluindo com você”, em uma 
alusão ao mote do Sindicato. Precisamos de 
uma aproximação cada vez mais intensa com 
as empresas, para conhecermos as demandas e 
nos prepararmos para enfrentar os desafios que 
se impõem ao transporte rodoviário de cargas.  O 
futuro traz grandes desafios para o fortalecimento 
das empresas de transporte rodoviário de cargas. 
Juntos, precisamos cuidar bem da saúde das 
nossas empresas. 

Lucro não é pecado; é o que garante a vitalidade 
dos nossos negócios, geração de emprego e 
prosperidade para o país.

Além de serviços e benefícios para as associadas, o SETCEMG cumpre seu papel institucional de representar o setor econômico nas 
negociações coletivas de trabalho.
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ESG NO TRANSPORTE

ESG NAS EMPRESAS DE TRANSPORTE FOI TEMA 
DO CAFÉ COM PALESTRA
Desde o início de agosto, o SETCEMG realiza a campa-
nha ESG no Transporte. O objetivo é apresentar para 
as empresas de transporte de cargas a importância 
da temática ESG (mei ambiente, social e governança) 
no mercado na atualidade e oferecer ferramentas para 
que as empresas possam se organizar e transformar 
suas culturas para essa tendência da sustentabilidade 
ambiental, social, econômica e de governança.
Dessa forma, o SETCEMG realizou no fim de agosto 
uma edição do Café com Palestra que contou 
com a participação do CEO da TransCota – Zero 
Carbon Logistics, Felipe Marçal Cota; do CEO da 
Abundance Brasil, Pedro Miranda; e do assessor 
juridicoambiental do Sindicato, advogado com 
mais de 20 anos de atuação no Direito Ambien-
tal, Walter Cerqueira, para uma conversa sobre 
ESG no transporte rodoviário de cargas.
O CEO da TransCota – Zero Carbon Logistics, 
associada do SETCEMG, Felipe Marçal, falou 
sobre sua experiência na implantação dos 
conceitos de ESG em sua empresa. “Hoje, os 
conceitos social, de governança e sustentabili-
dade, pilares da ESG, são grandes diferenciais 
competitivos e promovemos, há cinco anos, 
uma transformação na empresa já reconhecida 
pelos nossos clientes que entendem esse dife-
rencial e nos dão preferência”, destacou.
A TransCota – Zero Carbon Logistics está 100% 
alinhada aos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), agenda de desenvolvimento sus-
tentável proposta pela ONU aos seus países membros 
para os próximos anos que envolvem as áreas am-
biental, social, econômica e institucional. “É preciso se 
informar e começar, mesmo que pequeno, um veículo 
que seja, mas temos que começar. É o caminho para 
criarmos essa nova geração de forma sustentável para 
que eles não sejam forçados a mudar o mindset como 
a nossa geração está sendo forçada”, destacou o as-
sessor do SETCEMG..

Felipe Marçal falou sobre sua experiência na implantação de conceitos ESG na 
TransCota - Zero Carbon Logistics
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