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Expediente

ACONTECE

O BRASIL PRECISA DE INFRAESTRUTURA 
PARA CRESCER
A falta de infraestrutura viária 
no Brasil é um dos principais en-
traves do setor de transporte de 
cargas. Segundo a última edição 
da Pesquisa CNT de Rodovias, 
dos 110.333 quilômetros avalia-
dos, 66,0% foram classificados 
como regular, ruim ou péssimo.
Esse cenário é extremamente 
desfavorável não somente aos 
transportadores, mas a todos os 
demais usuários, uma vez que 
circular em rodovias em condi-
ções inadequadas traz graves 
riscos à segurança, além de 
custos adicionais de operação, 
como manutenção frequente do 
veículo e aumento do tempo de 
viagem e do consumo de com-
bustível. Segundo a pesquisa, as 
empresas do transporte rodo-
viário de cargas podem ter um 
acréscimo de, em média, 33,1% 
no custo operacional que teriam 
caso as rodovias estivessem em 
boas condições.
Além da falta de investimentos e 
dos poucos recursos para a ma-
nutenção, temos visto, ao longo 
dos últimos anos, a piora acen-
tuada do cenário em períodos 
chuvosos. Por isso, lançamos 
neste ano, de forma inédita, a 
campanha Ir e Vir Seguro. Trata-

se de uma força tarefa entre o 
SETCEMG e os principais órgãos 
relacionados à infraestrutura 
viária - Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF), Polícia Militar Rodovi-
ária de Minas Gerais (PMRMG), o 
Departamento de Edificações e 
Estradas de Rodagem de Minas 
Gerais (DER-MG) e o Departamen-
to Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT) para mobili-
zar e conscientizar a sociedade 
de que a união e a colaboração 
de todos é fundamental para 
atravessarmos esse período em 
segurança.
Nessa edição do informativo 
você fica sabendo como será a 
dinâmica da campanha e como 
colaborar.
Além disso, você confere as 
novidades dos últimos meses, 
como a nossa participação na 
FENATRAN, no Congresso NTC 
2022 – XV Encontro Nacional da 
COMJOVEM, e também a atuação 
das nossas assessorias de se-
gurança, meio ambiente e mobi-
lidade urbana.
O SETCEMG agradece a confian-
ça dos nossos associados e par-
ceiros em mais um ano e reafir-
ma o compromisso de oferecer 

serviços cada vez mais diversi-
ficados para os transportadores 
e os ajudar a terem sucesso 
nos seus negócios. Desejo boas 
festas e um ótimo início de ano. 
Nos encontraremos em 2023!
Boa leitura!

GLADSTONE LOBATO
Presidente do SETCEMG

No dia 10 de novembro, o SETCEMG esteve presente no 
1º Seminário de Infraestrutura e Energia realizado pelo 
Conselho de Infraestrutura da FIEMG, em parceria com 
a Comissão de Direito e Infraestrutura da OAB/MG.
O gerente-executivo do sindicato, Renato Marques, o 
consultor sênior de transporte, Luciano Medrado, o as-
sessor jurIdicoambiental, Pedro Abrahão, e o assessor 
jurídico do Sindicato, Jeferson Oliveira, participaram do 
evento que tratou temáticas relevantes para o TRC.

INFRAESTRUTURA E ENERGIA EM
DEBATE

Foto: Núcleo de Comunicação SETCEMG

Foto: Núcleo de Comunicação SETCEMG
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FENATRAN

FENATRAN INSPIRA CRESCIMENTO
NO SETOR DE TRANSPORTE

A 23ª edição da Fenatran – Salão 
Internacional do Transporte Rodo-
viário de Carga – marca o retorno 
dos grandes eventos presenciais 
trazendo inovações e boas expec-
tativas para o mercado de trans-
porte.
Realizado no São Paulo Expo, na 
capital paulista, de 07 a 11 de no-
vembro, o evento reuniu mais de 
500 marcas, de oito países – entre 
montadoras de caminhões e veí-
culos de cargas, grandes players 
de implementos e outros setores 
que integram a cadeia de valor de 
transporte –  em um pavilhão de 
mais de 100 mil metros quadrados.
O tamanho da feira, foi 20% maior 
do que a última edição, realizada 
em 2019, proporcional ao otimis-

mo revelado pelos expositores e 
por entidades que representam 
o setor, especialmente no que 
diz respeito às novas tecnolo-
gias apresentadas, ao aumento 
da competitividade e, portanto, 
ao desenvolvimento do mercado 
transportador no Brasil. De acor-
do com a organização do evento, 
foi gerado um volume de negócios 
de R$ 9,5 bilhões, superior em R$ 
1 bilhão ao da última edição. O pú-
blico também foi recorde: 66 mil 
pessoas, no total. 

SETCEMG na Fenatran
O presidente e o diretor do            
SETCEMG, Gladstone Lobato e 
Adalcir Lopes, respectivamente; 
o coordenador da COMJOVEM Belo 

Horizonte e Região, Antônio Lodi; 
a assessora de Comunicação, He-
lena Costa; e o assessor de Segu-
rança, Ivanildo Santos, participa-
ram do evento.
Para o presidente do SETCEMG, a 
feira trouxe a pujança do transpor-
te com a participação de grandes 
montadoras e fornecedores quali-
ficados em uma demonstração de 
que o setor quer voltar a produzir 
e crescer. “O transporte é um dos moto-
res importantes na movimentação 
da economia. A nossa expectativa 
é que avance as condições para o 
crescimento”, disse.
O diretor do SETCEMG, Adalcir Lo-
pes, também comemorou o cená-
rio apresentado pela Fenatran. “As 
empresas investiram pesado em 
seus espaços para mostrar seus 
produtos, serviços e inovações, o 
que demonstra que o setor está 
forte e acreditando no futuro”.
O diretor destacou a capacidade 
criativa do brasileiro, sua resili-
ência e a potência do país como 
aspectos importantes para a re-
tomada do crescimento. “Nosso 
país é uma potência em commo-
dities, produção de alimentos, 
serviços e é um país excelente 
para investir. Sempre fomos cria-
tivos, resilientes e precisamos 
“desarmar” o espírito e voltar a 
acreditar em um futuro próspero 
para o nosso país”.
A próxima edição da Fenatran já 
está agendada para os dias 04 a 
08 de novembro de 2024.

SETCEMG marcou presença na 23ª edição do Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Carga.

Antônio Lodi, Gladstone Lobato, Ivanildo Santos e Glauder Lobato.

Evento reuniu lideranças e transportadores de todo o país em São Paulo (SP).
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COMJOVEM BH E REGIÃO

COMJOVEM BH E REGIÃO É PREMIADA NO 
ENCONTRO NACIONAL
No fim de novembro, aconteceu o 
Congresso NTC&Logística 2022 – XV 
Encontro Nacional da COMJOVEM. O 
evento foi realizado no Resort Vila 
Galé Cumbuco, no Ceará, e celebrou 
os 15 anos da Comissão de Jovens 
Empresários e Executivos da NTC&-
Logística (COMJOVEM).
Logo na cerimônia de abertura, a 
COMJOVEM Nacional premiou os 
núcleos de todo Brasil pelo desem-
penho e a COMJOVEM BH e Região 
recebeu dois troféus: um de Reco-
nhecimento 2022, por ter conse-
guido alcançar todas as metas, e o 
coordenador do núcleo, Antônio Lodi, 
recebeu o troféu de Melhor Artigo 
Técnico de 2022, pelo trabalho “Me-
todologias ágeis aplicadas no TRC”.
O presidente do SETCEMG, Glads-
tone Lobato, comemorou a premiação recebida pela 
comissão, destacando a importância da atuação dos 
jovens empresários em seus sindicatos. “É uma tro-
ca muito salutar, tanto para os veteranos quanto para 
os jovens. Uma geração inspira a outra. Dessa forma, 
vamos contribuindo para formação das futuras lideran-
ças”, destacou.

No segundo dia, o destaque foi a palestra “Inteligên-
cia Emocional”, com Susy Camacho, que apresentou 
insights importantes sobre o desenvolvimento pessoal 
e emocional de cada um para o desenvolvimento dos 
negócios e da vida sobre uma perspectiva diferente e 

RODOTREM BASCULANTE

Fotos: Divulgação COMJOVEM

Integrantes dos núcleos de Minas Gerais celebraram as premiações.
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COMJOVEM BH E REGIÃO

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

mais positiva. Em seguida, foi reali-
zado o lançamento do livro comemo-
rativo pelos 15 anos da COMJOVEM, 
com depoimentos de lideranças e 
membros da comissão.

Gladstone Lobato e Sérgio Pe-
drosa apresentaram deputada 
estadual para o público

Durante o XV Encontro Nacional 
da COMJOVEM, os presidentes do      
SETCEMG e da FETCEMG, Gladstone 
Lobato e Sérgio Pedrosa, respecti-
vamente, apresentaram aos trans-
portadores a jovem deputada es-
tadual de Minas Gerais, Maria Clara 
Marra.
Ela acaba de ser eleita e uma de 
suas bandeiras é desenvolver a 
infraestrutura e o agronegócio. Ela 
tem tradição política na família, 
é filha do prefeito de Patrocínio e 
ex-deputado federal, Deiró Marra, e 
também tem negócios no transpor-
te de cargas, de passageiros e no 
agronegócio na região do Alto Para-
naíba.

Núcleo de BH celebra reconhecimento pela inovação no setor. 

A deputada Maria Clara Marra falou sobre suas prioridades políticas.
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MOBILIDADE URBANA

Foto: COMJOVEM BH

SETCEMG PARTICIPA DE FÓRUM SOBRE 
POLÍTICAS URBANAS
Em novembro, o SETCEMG partici-
pou da sexta edição da Conferên-
cia Municipal de Política Urbana 
- VI CMPU. O consultor Luciano Me-
drado; o gerente, Renato Marques; 
e a assessora juridicoambiental, 
Kelly Duarte, participaram desse 
importante fórum que reuniu re-
presentantes dos três setores da 
Sociedade Civil com representati-
vidade no Conselho Municipal de 
Política Urbana (COMPUR) - os se-
tores técnico, popular e empresa-
rial -, para discutirem e elegerem 
diretrizes para o desenvolvimen-
to urbano, com foco nas ADEs, e 
também tratarem assuntos sobre 
o tema “mobilidade e mudanças 
climáticas em Belo Horizonte”.

Plano Diretor
O Plano Diretor de Belo Horizonte, 
desde 1996, determina que deve 
haver uma Conferência Municipal 
de Política Urbana – CMPU a cada 
quatro anos, com o objetivo princi-

pal de avaliar os impactos das nor-
mativas urbanísticas no crescimen-
to urbano e propor alterações para 
a qualificação do desenvolvimento 
da cidade. Esse importante fórum 
de participação democrática reúne 
representantes dos três setores 

da Sociedade Civil com representa-
tividade no Conselho Municipal de 
Política Urbana (COMPUR) – técnico, 
popular e empresarial – os quais 
discutem e elegem diretrizes para 
o desenvolvimento urbano a serem 
aplicadas pela Municipalidade.

Kelly Duarte, Luciano Medrado e Renato Marques: atuação pelo desenvolvimento urbano.
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SEGURANÇA LOGÍSTICA

GT DE SEGURANÇA MARCA PRESENÇA EM 
EVENTO DO SETOR DE SEGUROS

O coordenador do GT de Seguran-
ça do SETCEMG, Ivanildo Santos, 
participou, de 24 a 26 de novem-
bro, do Expo Master 2022 - 8º Expo 
CIST - Clube Internacional de Se-
guro de Transporte, em São Paulo 
(SP).
Ivanildo acompanhou vários pai-
néis de palestras com temas im-
portantes para o transporte de 

carga e para segurança. Partici-
param do evento diversas compa-
nhias de seguros, gerenciadoras 
de riscos, empresas de tecnolo-
gias e corretoras. “Entre um painel 
e outro, ainda tive a oportunidade 
de fazer networking para ampliar 
nossa linha de contatos com as 
empresas de gerenciamento de 
riscos e de tecnologias, além das 

companhias de seguro”, destacou 
Ivanildo.
Dois apoiadores do SETCEMG mar-
caram presença como expositores 
do evento: a Ambipar e a Gertran. 

Sérgio Pereira, da Gertran, e Ivanildo no Expo CIST.
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MOTORISTA PADRÃO

Hospital Lifecenter
Belo Horizonte, MG

DETRAN-MG ENTREGA O PRÊMIO
MOTORISTA PADRÃO 2022

O Detran-MG entregou, no dia 22 de novembro, o Prê-
mio Motorista e Motociclista Padrão de Minas Gerais. A 

cerimônia aconteceu na sede da instituição, 
em Belo Horizonte. O SETCEMG e a FETCEMG 
são apoiadores do prêmio há muitos anos. 
Na cerimônia de premiação, a gerente da 
FETCEMG, Vanessa Borges, entregou ao mo-
torista José Geraldo de Souza, da Steel Log, 
o prêmio pelo primeiro lugar na categoria 
Transporte de Cargas.
José Geraldo é motorista há 35 anos, sendo 
15 na Steel Log. Ele destaca o respeito ao 
próximo como fator fundamental para um 
trânsito seguro. “Sou motorista há 35 anos 
e nunca sofri um acidente. Sempre trabalhei 
com respeito e segurança, independente-
mente do tipo de veículo que estiver. Temos 
que respeitar os colegas em caminhões, mo-
tocicletas e carros pequenos. É o respeito 
que devemos ter para um trânsito melhor, 
sem acidentes e sem brigas”, afirmou.
Ele conta que construiu sua vida atrás do 
volante e agradece o apoio da família e da 
Steel Log. “Nessa experiência de 35 anos 
de estrada, consegui construir minha casa, 

formar minhas filhas, graças ao volante, por meio da 
minha profissão que honro e amo muito. Agradeço 

A gerente da FETCEMG e o campeão na categoria Transporte de 
Cargas, José Geraldo de Souza.
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WLM SCANIA

www.itaipumg.com.br

8%
O FUTURO É SUPER. 
E AGORA ESTÁ

MELHOR. 

O novo trem de força Scania Super 
é considerado o mais eficiente 
que a Scania já desenvolveu, 
proporcionando 8% a mais de 
economia de combustível, além da 
redução de emissão de gases 
poluentes.

Fale com nossos consultores e 
saiba mais sobre essa máquina
que está pronta para encarar os 
desafios do futuro.

(21) 3974-6550

MOTORISTA PADRÃO

também à minha esposa, Geralda das 
Dores, que sempre me acompanhou e 
entendeu que minha profissão me dei-
xa muito tempo fora de casa. Agradeço 
também às minhas filhas, Ariane, An-
drea e Amanda, por entenderem e par-
ticiparem da minha trajetória; e agrade-
ço também ao Emerson, meu gestor na 
empresa, ao Dodô, Leonardo e a todos 
os meus colegas motoristas da Steel 
Log. Essas pessoas fazem parte da mi-
nha trajetória”, completou.
Já o motorista Nilson Resende, da Rá-
pido Resende, associada do SETCEMG, 
recebeu o prêmio de segundo lugar na 
categoria Transporte de Cargas. 
Renato Marques, gerente do SETCEMG, 
entregou o troféu para Nilson e des-
tacou que a premiação é fruto de um 
trabalho sério e de qualidade que deve 
ser visto como exemplo por toda a ca-
tegoria. “Nilson é conhecido de longa 
data do SETCEMG, uma vez que ele já 
foi premiado como Motorista Nota 10, 
uma ação que realizamos há alguns anos. 
Ficamos felizes em saber que novamente ele teve seu 
trabalho e sua conduta reconhecidos e esperamos que 
muitos motoristas se inspirem nele e façam o nosso 
trânsito cada vez melhor”, afirmou.

O gerente do SETCEMG, Renato Marques, com o segundo colocado na categoria 
Transporte de Cargas, Nilson Resende.
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VEZ&VOZ

VOCÊ SABE COMO AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DE 
MULHERES NA SUA TRANSPORTADORA?

O movimento Vez & Voz criou um guia de boas práti-
cas para ajudar a ampliar a participação feminina nas 
transportadoras. 

No guia constam sugestões de ações já implemen-
tadas por outras empresas, de dentro e fora do TRC, 
para atração, retenção e desenvolvimento de talentos 
femininos.

Espera-se que, com este material, os gestores se ins-
pirem, reproduzam e adaptem as ações para ampliar 
a participação das mulheres no mercado de trabalho, 
buscando maior diversidade que se traduza, também, 
em melhores resultados financeiros. Afinal, como 
comprovado por um estudo da consultoria americana 
McKinsey&Company, “a diversidade é uma potente ala-
vanca para criar vantagem competitiva e aumentar a 
performance das empresas”.

É hora de transformar o TRC e chegou a sua vez de 
entrar nesta jornada conosco! 

Imagem: Vez&Voz

Baixe o guia agora mesmo. É gratuito. Acesse www.setcemg.org.br 
ou conteudo.setcesp.org.br/vezevoz-boaspraticas.

Guia apresenta boas práticas já implementadas em diversas 
empresas.
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CAPACITAÇÃO

O SETCEMG QUER SABER SUAS DEMANDAS 
DE CAPACITAÇÃO

Capacitar os trabalhadores do transporte é essencial 
para o desenvolvimento das atividades exercidas no 
TRC. Por isso, o SETCEMG realiza mais uma edição do 
Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT).
Em 2022, o SETCEMG ofereceu capacitações presen-
ciais e on-line, sempre com turmas cheias e diversas. 
Para o próximo ano, não será diferente. 
O sindicato quer identificar os desafios e carências 
de conhecimento ou habilidades no desempenho atu-
al e colaborar para promover oportunidades de cres-

cimento e performance nos mais diversos setores de 
todas as empresas.
Participe agora do LNT. Acesse nosso site ou envie 
suas sugestões para o e-mail gerencia@setcemg.org.
br.

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

O SETCEMG, em parceria com a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar 
Rodoviária de  Minas Gerais (PMRMG), 
Departamento de Edificações e Estradas 
de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) e o 
Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT) lançou, no dia 29 de 
novembro, a campanha “Ir e Vir Seguro – no 
período das chuvas”.

É a primeira vez que a campanha é realizada 
no Estado e o seu objetivo é monitorar 
os eventos em consequência das chuvas 
e levar as informações para os parceiros 
envolvidos para dar agilidade às soluções. 

A campanha será realizada em três etapas, 
sendo a primeira com blitzes centralizadas em 
seis regiões, outdoors nas principais saídas da 
capital, spots de rádio, e divulgação do site com 
as informações atualizadas (www.setcemg.org.
br) e nos sites das demais entidades envolvidas.

“Queremos ser pró-ativos. Como estamos nas 
estradas a todo momento, estamos organizando 
e articulando com os órgãos responsáveis pela 
segurança e trafegabilidade de nossas estradas, 
formas de oferecer informações atualizadas 
para toda a população sobre as condições 

SETCEMG LANÇA A CAMPANHA 
“IR E VIR SEGURO”

Fotos: Divulgação SETCEMG

Previsões de chuvas acima da média histórica para os próximos meses une entidades ligadas 
ao setor de transporte e trânsito.

Lançamento aconteceu na sede do Sindicato.
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IR E VIR SEGURO

das rodovias e ações educativas para 
a prevenção”, explica o presidente do 
SETCEMG, Gladstone Lobato.

Os testes e números em rodovias 
nacionais e internacionais mostram que 
os acidentes de trânsito crescem cerca 
de 25% em períodos chuvosos, em relação 
ao tempo de estiagem, segundo mais 
de 10 estudos acadêmicos consultados, 
realizados em universidades brasileiras, 
americanas, asiáticas e europeias. 
As chuvas são responsáveis também 
pelo aumento do número de incidentes 
físicos nas pistas, a exemplo de buracos, 
rompimentos de aterros, deslizamentos 
de barreiras e outros.

O Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inmetro) estima 
339 mm de chuva em dezembro, 330 
mm em janeiro e 177 em fevereiro em 
Belo Horizonte. No Sul de Minas, região 
que mais chove no estado, a previsão 
é de 255 mm em dezembro, 319 mm em 
janeiro e 187 mm em fevereiro. Essas 
informações de prévias meteorológicas 
indicam que teremos chuvas acima da média 
histórica na virada deste ano com o próximo.

A segunda etapa da campanha será realizada 
no início de janeiro e, a terceira, na semana que 
antecede o carnaval. O número de telefone 
para as informações de ocorrências será o 
190, disponibilizado pela Polícia Militar e, 
também, o WhatsApp do SETCEMG:  (31) 98978-
4617. Durante todo o período, o Sindicato 
e os parceiros vão manter a comunidade 
informada com os alertas necessários. 
A expectativa é que em prazo máximo de 2 horas 
as ocorrências de problemas nas vias sejam 
conferidas pelos policiais militares e federais, 
pelos departamentos responsáveis pelas rodovias 
e lançados nas plataformas de informação como o 
Google Maps.

A iniciativa busca antecipar, prevenir e mitigar 
riscos para os usuários, proporcionando a 
visualização no link do histórico de interdições de 
rodovias durante o último período chuvoso.

O link terá as informações de todas as rodovias 
de Minas Gerais, o que facilita ao motorista 
saber antecipadamente a condição da rodovia e 
programar a rota da sua viagem.

Nas blitzes educacionais, os motoristas vão receber 
dicas de como dirigir na chuva. “É importante 
sabermos que o modo de conduzir veículos em dia 
de chuva é bem diferente da forma de conduzir em 

período de tempo seco. É preciso conduzir com 
mais atenção e paciência, além de tomar certos 
cuidados com a manutenção dos veículos”, afirma 
Fábio Mehanna, chefe do Núcleo de Policiamento e 
Trânsito da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A gerente de Educação para o Trânsito do DER-MG, 
Rosely Fantoni, alerta que “os primeiros pingos de 
chuva liberam óleo e resíduos que se acumulam no 
asfalto, deixando a pista escorregadia. Por isso, o 
motorista deve ficar atento ao asfalto para evitar 
acidentes”, finaliza.

Acesse o site www.setcemg.org.br e os perfis 
do SETCEMG nas mídias sociais para ficar por 
dentro da campanha.

PRÓXIMAS ETAPAS

Primeira etapa da campanha terá blitzes educativas, outdoors 
e spots de rádio alertando sobre os cuidados a serem tomados e 

contatos para o caso de emergência.

Um dos objetivos é manter as plataformas de informação 
como o Google Maps sempre atualizadas.
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PESQUISA CNT RODOVIAS: 76,8% DAS 
ESTRADAS MINEIRAS TÊM PROBLEMAS
Em Minas Gerais, 76,8% da malha rodoviária, ava-
liada pela Pesquisa CNT de Rodovias, apresenta 
problemas. As condições do pavimento no estado 
geram um aumento de custo operacional do trans-
porte de 40,6%.
Os dados fazem parte da 25ª edição da Pesquisa 
CNT de Rodovias divulgados pela Confederação 
Nacional do Transporte (CNT) e o SEST SENAT, em 
novembro. A pesquisa aponta que o Estado Geral 
da malha rodoviária brasileira piorou em 2022. Dos 
110.333 quilômetros avaliados, 66,0% foram classi-
ficados como Regular, Ruim ou Péssimo. Em 2021, 
esse percentual era de 61,8%.

Minas Gerais
Em 2022, foram analisados 15.256 km em Minas Ge-
rais, que representam 13,8% do total pesquisado no 
Brasil.
•Estado Geral: 76,8% da malha rodoviária pavimen-
tada avaliada do estado apresenta algum tipo de 
problema, sendo considerada regular, ruim ou pés-
sima. 23,2% da malha é considerada ótima ou boa.
•Pavimento: 63,7% da extensão da malha rodoviária 
avaliada apresenta problemas. 36,3% está em con-
dição satisfatória. 0,1% está com o pavimento total-

mente destruído.
•Sinalização: 71,4% da extensão da malha rodoviária 
da região é considerada regular, ruim ou péssima. 
28,6%, ótima ou boa. 4,5% da extensão está sem fai-
xa central e 12,3% não tem faixas laterais.
•Custo operacional: as condições do pavimento no 
estado geram um aumento de custo operacional do 
transporte de 40,6%. 
Confira a pesquisa completa no site
 www.setcemg.org.br.

Foto:CNT
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CNT ENTREGA O PRÊMIO CNT DE 
JORNALISMO DE 2022

Foi realizada no dia 7 de dezem-
bro, em Brasília (DF), a solenida-
de do Prêmio CNT de Jornalismo 
2022. Durante a cerimônia de 
premiação, o presidente da CNT, 
Vander Costa, afirmou que a va-
lorização e o reconhecimento do 
jornalismo profissional são 

essenciais para a democracia 
brasileira e para encontrarmos 
as respostas para muitos dos 
desafios do transporte de car-
gas e passageiros. “Esta pre-
miação mostra o nosso compro-
misso com o direito humano de 
acesso a informação. Afinal, uma 

imprensa séria e livre é um pilar 
fundamental para o desenvolvi-
mento de qualquer nação”, res-
saltou Costa. 

O presidente da FETCEMG, Sér-
gio Pedrosa, e o presidente do           
SETCEMG, Gladstone Lobato, 
participaram a cerimônia.

O Grande Prêmio – aquele que 
obteve a maior nota entre todos 
os finalistas – foi para a série de 
reportagens “A farra das pavi-
mentações da Codevasf”, de Flá-
vio Ferreira, da Folha de S. Paulo.

As reportagens vencedoras 
podem ser conferidas no site                     
www.setcemg.org.br.

Os presidentes da FETCEMG e do SETCEMG participaram  do evento.

Foto:CNT
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SEST SENAT 

SEST SENAT HOMENAGEIA PIONEIROS DO 
TRANSPORTE EM MINAS GERAIS
No início de dezembro, duas uni-
dades do SEST SENAT de Minas 
Gerais receberam nomes de pa-
tronos. A iniciativa foi do Conse-
lho Nacional do SEST SENAT, com 
os Conselhos Regionais, de home-
nagear personalidades que con-
tribuíram para o setor de trans-
porte no país.
Na tarde do dia 1º de dezembro, 
a Unidade do SEST SENAT de Jar-
dim Vitória, em Belo Horizonte, 
recebeu lideranças políticas e 
empresariais, para homenagear e 
nomear o patrono da unidade, o 
empresário e empreendedor José 
Carvalho, um dos fundadores da 
Saritur.
Na manhã do dia 2, foi a vez da 
inauguração da nova estrutura de 
atendimento em Sete Lagoas, mais espaçosa e mo-
derna, e que recebeu o nome de José Diniz Lobato, 
um pioneiro do Transporte em Minas, fundador da 
Transavante e pai do presidente do SETCEMG, Glads-
tone Lobato.
Os presidentes da Confederação Nacional do Trans-

porte (CNT) e do Conselho Nacional do SEST SENAT, 
Vander Costa; da Federação das Empresas de Trans-
porte de Passageiros de Minas Gerais, (FETRAM) e do 
Conselho Regional do SEST SENAT (CRMG), Rubens 
Lessa; da FETCEMG, Sérgio Pedrosa; e do SETCEMG, 
Gladstone Lobato, participaram das cerimônias.

Familiares do fundador da Saritur fazem a inauguração da placa.

Fotos: SEST SENAT.
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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

Conheça José Carvalho e José Diniz Lobato

Profissional dedicado, o mineiro José Carvalho, ou 
simplesmente “Jojó”, como era conhecido por todos, 
nasceu no Distrito de Santa Rita do Rio de Peixe, mu-
nicípio de Ferros em 1931. O seu pioneirismo o levou 
a ser um dos primeiros desbravadores de estradas 
de Minas, do Mato Grosso e de diversos estados das 
regiões Norte e Nordeste do Brasil. É um dos funda-
dores, juntamente com seus filhos, da Saritur, hoje 

uma das maiores empresas de transportes rodoviá-
rios do Brasil.
José Diniz Lobato foi o fundador da Transavante e 
iniciou no transporte ainda na sua adolescência. 
Com 18 anos de idade, comprou o seu primeiro ca-
minhão. Na década de 1950, fundou a Expresso Unir, 
de transporte de passageiros. Nos anos 70, fundou 
a Transavante para fazer o transporte de calcário e 
cimento para a Ciminas, hoje Holcim, em Pedro Le-
opoldo.

Homenagem em Sete Lagoas contou com a presença de lideranças de todo o estado e da região.

Fotos: SEST SENAT.
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DESPOLUIR

Quem calcula escolhe Volvo.

Alguns enxergam peças de transmissão.

Nós vemos disponibilidade.

PROMO
TRANSMISSÃO

DESCONTOS DE ATÉ

em peças de ônibus e caminhão.

Imagens meramente ilustrativas. Promoção e descontos válidos de 01/09/2022 a 31/12/2022 para pagamento à 
vista, enquanto durarem os estoques e para peças Volvo com disponibilidade no concessionário. Veri�que no 
concessionário Volvo se a peça é aplicada para o chassi do seu veículo.

PEÇAS COM
2 ANOS

DE GARANTIA*

DESEMPENHO E
TRANQUILIDADE

PARA VOCÊ

Fale com um consultor:

31 2126-9200

/@grupotreviso

PROGRAME A AVALIAÇÃO VEICULAR 
AMBIENTAL DA SUA FROTA PELO DESPOLUIR
Estudos comprovam que os trabalhadores do setor 
de transporte são os mais expostos aos poluentes 
advindos da sua atividade. A poluição atmosféri-
ca provoca problemas respiratórios e irritação nos 
olhos, nariz e garganta. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o material particulado 
(MP) – tipo de poluente emitido por veículos a die-
sel – pode causar diversas doenças, até câncer de 
pulmão.
Protegendo a saúde do trabalhador 
e de toda a sociedade, a linha de 
ação Avaliação Veicular Ambiental, 
do programa DESPOLUIR, promove a 
regularização ambiental da frota e a 
consecutiva diminuição da fumaça 
lançada no ar pelos escapamentos 
dos veículos.
Adicionalmente, ao avaliar os veícu-
los dos transportadores, os técnicos 
do DESPOLUIR também orientam so-
bre outros temas ambientais, como 
condução econômica, manutenção 
preventiva, eficiência energética, 
qualidade do combustível, gestão hí-
drica e de resíduos.

PARA AGENDAR UM HORÁRIO É FÁCIL.
Entre em contato pelo telefone (31) 3889-0397 ou 
pelo e-mail despoluir@fetcemg.org.br, informando 
sua demanda. A equipe do Despoluir vai entrar em 
contato com você para informar as datas disponí-
veis para a realização das aferições. As aferições 
do DESPOLUIR para associadas do SETCEMG são 
gratuitas.

Foto: CNT/DESPOLUIR
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JURIDICOAMBIENTAL

Foto: CNT/DESPOLUIR

RESOLUÇÃO ATRIBUI RESPONSABILIDADE 
AO CONTRATANTE DO TRANSPORTE 
A Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) publicou, em 4 de novembro 2022, a Reso-
lução № 5.998/2022, que revoga a Resolução № 
5.947/2021, e atualiza o Regulamento para o Trans-
porte Rodoviário de Produtos Perigosos, que tem 
como fundamentação técnica as recomendações 
internacionais implementadas no âmbito do Comi-
tê de Peritos no Transporte de Produtos Perigosos 
das Nações Unidas, as quais estão compiladas no 
Orange Book (regulamento modelo ONU).

As atualizações visam dirimir a defasagem técni-
ca em relação às normas internacionais vigentes 
e, com isso, adaptar gradativamente o setor re-
gulado nacional frente às mudanças e inovações 
tecnológicas periodicamente incorporadas na re-
gulamentação internacional.

A citada resolução é resultado do processo de par-
ticipação e controle social, por meio da Audiência 
Pública № 03/2022, incluída na Agenda Regulatória 
ANTT para o biênio 2021-2022.

Dentre as principais atualizações e alterações, é 
imperioso destacar a responsabilização do contra-
tante pela sinalização do veículo, equipamentos de 
proteção individual para o transporte de produtos 
perigosos e para situações de emergência.

À vista disso, criou-se uma oportunidade para os 
transportadores que estejam em conformidade 
com as exigências legais.

Isso porque, antes, o contratante não tinha res-
ponsabilidade pela ausência dos itens obrigatórios 
para a sinalização e a segurança no transporte de 
produtos perigosos. Contudo, agora, com a sua 
expressa responsabilização e consequente impo-
sição de penalização administrativa, ele deverá ter 
maior cautela e critério ao contratar a empresa 
que irá realizar o transporte da carga, a fim de ga-
rantir a segurança e regularidade do transporte.

Portanto, tem-se que tal circunstância possibilita-
rá que o contratante avalie outros aspectos além 
do valor cobrado pelo frete, tais como, a regulari-

zação, a expertise e a qualidade da empresa trans-
portadora.

Além do mais, é importante ressaltar que a trans-
ferência dessa obrigação para o contratante irá fa-
cilitar a fiscalização das autoridades competentes, 
o que, certamente, contribuirá para a redução do 
transporte rodoviário irregular de produtos perigo-
sos nas estradas brasileiras.

Por fim, vale lembrar que a Resolução № 5.998/2022 
entrará em vigor apenas no dia 1º de junho de 2023, 
permitindo, assim, que o setor de transporte (ex-
pedidor, contratante e transportador) proceda às 
adequações necessárias a tempo e modo.

As atualizações visam dirimir a 
defasagem técnica em relação às normas 
internacionais vigentes e, com isso, 
adaptar gradativamente o setor regulado 
nacional frente às mudanças e inovações 
tecnológicas. 
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PEDRO DE ALMEIDA ABRAHÃO
Assessor juridicoambiental do SETCEMG

Dentre as principais atualizações e 
alterações, é imperioso destacar a 
responsabilização do contratante pela 
sinalização do veículo, equipamentos de 
proteção individual para o transporte de 
produtos perigosos e para situações de 
emergência.
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SUSTENTABILIDADE EM FOCO

TRANSPORTE DE PRODUTO PERIGOSO 
NA PAUTA
No dia 1º de dezembro, a assessoria jurídica ambiental 
do SETCEMG participou da reunião da Associação Bra-
sileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos 
(ABTLP), que debateu o tema “Adicional de Periculosida-
de uma visão geral sob o direito trabalhista” com apre-
sentação da advogada Claucia Zacarias Pedro.

O assessor juridicoambiental do         
SETCEMG, Pedro de Almeida Abrahão, 
representou a entidade no encontro. 

Termo de referência do PAE

A assessoria jurídica também partici-
pou da Reunião do Comitê do Termo de 
Referência do PAE.

O Termo de referência do PAE foi envia-
do para consulta pública e ficou apro-
ximadamente 45 dias disponível para 
que a sociedade civil pudesse enviar 
as sugestões de melhorias ou esclare-
cimentos sobre o Termo de Referência.

A secretaria-executiva relatou que fo-
ram poucas sugestões, mas que as 
sugestões enviadas demonstravam 

que as pessoas detêm um conhecimento profundo do 
assunto.

As sugestões enviadas pelo setor de transporte por 
meio da FETCEMG foram avaliadas antes e votada na 
reunião da Comissão P2R2. As sugestões foram acata-
das em quase a totalidade.

Comissão da ABTLP discutiu aspectos sobre adicional de periculosidade.
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JURÍDICO

LOCAIS DE DESCANSO DOS MOTORISTAS 
PROFISSIONAIS LEI 13.103/2015
Os direitos e os deveres regulados pela Lei do Motoris-
ta (Lei nº 13.103/2015) são, entre outros, jornada de tra-
balho, tempo de direção, descansos, exames médicos 
e as condições de segurança, sanitárias e de conforto 
nos locais de repouso e alimentação.

A jornada do motorista profissional, quando celetista, 
não é diferente de qualquer outro profissional, deven-
do ser respeitadas as 08h diárias e 44h semanais. Por 
sua vez, a legislação tratou de promover alterações na 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e no Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB) de modo a estabelecer os 
momentos de descanso do motorista profissional, seja 
ele empregado ou autônomo. Os descansos previstos 
pela Lei 13.103/2015 são de 11h dentro das 24 horas, po-
dendo ser fracionado em 8h mais 3h nas 16h seguintes, 
e 30 minutos a cada 5h30min de direção ininterruptas, 
quando o trabalho estiver relacionado ao segmento do 
transporte de cargas, e de 30min para descanso a cada 
04h na condução ininterrupta quando no transporte de 
passageiros, podendo este tempo ser coincidente com 
o intervalo para alimentação previsto no art. 71, da CLT 
(mínimo de 1h e máximo de 2h).

À vista da obrigatoriedade do descanso temos ainda 
que observar as condições e as características míni-
mas dos locais onde eles são usufruídos. 

A cabine do veículo, quando na condição de leito, tem 
autorização para que o motorista usufrua o seu des-
canso (art. 235-C, § 4, da CLT). O descanso na cabine 
leito deve ser associado ao local onde o veículo ficará 
estacionado. Estações rodoviárias, pontos de parada, 
alojamentos, hotéis, pousadas, refeitórios próprios das 
empresas ou contratados, postos de combustíveis, en-
tre outros são locais permitidos pela legislação para 
que ocorra o descanso do motorista profissional. To-
davia, as condições de segurança, sanitárias e de con-
forto nos locais de espera, de repouso e de descanso 
dos motoristas profissionais terão que obedecer ao 
disposto em normas regulamentadoras pelo ente com-
petente.

A CLT, no art. 200, atribui ao Ministério do Trabalho e 
Previdência a competência para regular, tendo em vista 
as peculiaridades de cada atividade ou setor de traba-
lho tais como a higiene nos locais de trabalho, refeitó-
rios, fornecimento de água potável, e condições de 

conforto e de descanso. A estrita observância dessas 
normas apenas se aplica quando o local for de proprie-
dade do transportador, do embarcador ou do consig-
natário de cargas, bem como nos casos em que esses 
mantiverem com os proprietários desses locais contra-
tos que os obriguem a disponibilizar locais de espera e 
repouso aos motoristas profissionais.

Atualmente, o Ministério da Infraestrutura é o ente fe-
derativo com circunscrição sobre a via que autoriza e 
publica a relação de trechos das vias públicas que dis-
ponham de pontos de parada ou de locais de descanso 
adequados para o cumprimento da Lei.

Como as atividades dos motoristas ocorrem externa-
mente, longe da sede de seus contratantes/emprega-
dores, os descansos previstos na legislação ocorrem 
em locais onde as condições de segurança, sanitárias 
e de conforto atendam as normas estabelecidas pelos 
entes competentes: Ministério do Trabalho e Previdên-
cia e o Ministério da Infraestrutura.

Em recente decisão do Tribunal Superior do Trabalho - 
TST, uma empresa foi condenada em danos morais por 
não ter fornecido sanitário e água potável a seu moto-
rista nos pontos de descanso e repouso. 

Portanto, as empresas precisam estar atentas ao cum-
primento dos descansos previstos na lei do motorista 
e se o local onde eles acontecem estão na forma da 
regulamentação.

As empresas precisam ficar atentas ao 
cumprimento dos descansos previstos 
na Lei do Motorista e se o local onde 
eles acontecem estão na forma da 
regulamentação.
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LUIZ EDUARDO C. TALHAS
Assessor jurídico do SETCEMG
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

TRABALHO INTERMITENTE EM DEBATE EM 
BRASÍLIA (DF)

O assessor jurídico do SETCEMG, Jeferson Oliveira, 
participou, no fim de novembro, do II Seminário 
Trabalhista do Transporte Rodoviário de Cargas, em 
Brasília (DF). O evento foi desenvolvido pela Comissão 
de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara 
dos Deputados, em parceria coma NTC&Logística.

Sob a presidência do deputado 
Lucas Gonzalez, que também 
é transportador e membro da 
COMJOVEM BH e Região, o seminário 
reuniu grandes nomes do cenário 
político, público e jurídico para 
debater temas relevantes na área 
trabalhista do país.

O foco das palestras e discussões 
foi o trabalho intermitente e a 
prestação de serviços por aplicativos 
exposto pelas palestrantes Neiva 
Márcia Chagas, juíza do Trabalho 
do TRT/24ª Região, e Ana Paula Silva 
Campos Miskulin, juíza do Trabalho 

do TRT da 15ª Região, juntamente com os debatedores 
Narciso Figueirôa, assessor jurídico da NTC & Logística, 
e Paulo Douglas, procurador do trabalho.

“No transporte de cargas temos situações que 
contribuem para o segmento, como também promove 
concorrência desleal. Há necessidade de encontrar um 
ponto de equilíbrio”, avaliou Jeferson.

Seminário reuniu grandes nomes do cenário político e jurídico para debater temas 
relevantes na área trabalhista.
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Foto: Núcleo de Comunicação SETCEMG

ENGAJAMENTO AMBIENTAL LEVA A TRANSCOTA A 
PARTICIPAR DA COP27
O comprometimento com o meio ambiente e a 
descarbonização da economia mundial fez com 
que a Transcota – Zero Carbon Logistics, associada 
do SETCEMG, fosse convidada a participar da 27ª 
Conferência do Clima da Organização das Nações 
Unidas (COP 27), realizada em Rabat, no Egito, 
entre os dias 6 e 18 de novembro. A participação 
aconteceu por meio de uma palestra proferida 
pelo CEO da empresa, Felipe Marçal, que contou a 
história da Transcota, segunda transportadora do 
mundo a conquistar o Selo B.

“Fizemos uma apresentação mostrando nossos 
veículos elétricos e outras ações que nos garantem 
uma redução de CO2 muito representativa. Hoje 
atendemos todos os ODS (Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável), somos certificados no Sistema B”, 
destacou Marçal em entrevista ao jornal Diário do 
Comércio.

Em agosto, Marçal esteve no SETCEMG para apresentar 
suas ações de ESG em um Café com Palestra realizado 
pelo lançamento da campanha ESG no Transporte. 

CNT presente

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) também 
esteve presente na COP-27. A convite do Ministério 
do Meio Ambiente (MMA), a instituição apresentou a 
publicação Biometano – Uma alternativa limpa para o 
modal rodoviário, no painel Programa Metano Zero, no 
estande do Ministério no evento.

Felipe Marçal, da Transcota, esteve no SETCEMG neste ano para apresentar 
suas ações em ESG.
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

GOVERNO DE MINAS HOMOLOGA CONCESSÃO DO 
RODOANEL DA RMBH

O Governo de Minas Gerais, por 
meio da Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Mobilidade 
(Seinfra) publicou, na edição do dia 
3 de dezembro do Diário Oficial, 
a homologação da licitação para 
elaboração de projetos, construção, 
operação e manutenção do 
Rodoanel da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte.

A assinatura do contrato com a 
vencedora da licitação, a empresa 
italiana INC S.P.A, deverá ocorrer 
em um prazo máximo de 60 dias. 
Com isso, a expectativa é de que 
as próximas fases do projeto se 
iniciem nos primeiros meses de 
2023. Já as obras devem começar 
em 2024.

Caberá à empresa a execução dos 
projetos, o licenciamento ambiental 
e o diálogo para aperfeiçoamento 
com os municípios em que haverá 
reflexo das transposições e alças 
de acesso para a construção da 
nova estrutura.

De acordo com o secretário 
de Estado de Infraestrutura e 
Mobilidade, Fernando Marcato, 
assim como ocorreu durante a 
licitação, as próximas etapas serão 
pautadas no diálogo e na escuta de 
todos os envolvidos com o projeto 
do Rodoanel.

“A partir de agora, nossa atenção se 
volta especialmente ao processo de 
licenciamento ambiental, em manter 
o diálogo com as comunidades 
tradicionais e em solucionar 
questões de regularização fundiária 
que, inclusive, já discutimos com 
alguns bairros que serão afetados 
pelo traçado”, ressalta.

Concessão

O leilão para concessão do 
Rodoanel da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte foi realizado em 
agosto. A italiana INC S.P.A. ficou 
em primeiro lugar, com o valor de 
contraprestação apresentado de 
R$ 91,4 milhões pelo prazo de 30 
anos. A vencedora da licitação 
ainda deverá investir R$ 2 bilhões. 
Fonte: Agência Minas.


