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EDITORIAL

Eventos jurídicos

Por um Brasil melhor
A crise econômica e política é um fato
que tem afetado toda a economia e, com
mais ímpeto, o transporte de cargas. Mas
não podemos ser extremamente pessimistas. Alguns acontecimentos nos levam a prever um futuro melhor, não sem antes passarmos por um caminho tortuoso.
Michel Temer, ao assumir a presidência
de forma interina, nomeou um ministério político com alguns investigados pela Lava Jato, o que não é positivo, mas
devemos reconhecer como necessário, importante neste
momento para garantir a aprovação das necessárias medidas
econômicas. Chamou para o Ministério da Fazenda o experiente Henrique Meirelles, o que é positivo, e continuou
agradando com a nomeação de especialistas para os demais
postos da economia.
Agora querem dizer que as medidas propostas pela atual equipe econômica são as mesmas propostas por Joaquim
Levy e não aprovadas no Congresso. Grande engano, pois
Meirelles tem a sensibilidade política presente em Temer, o
que faltou na presidente afastada. Hoje, a proposta inclui reduzir gastos, reformar a previdência, incentivar concessões e,
se necessário for, um novo tributo provisório, ao contrário do
governo anterior, quando propuseram aumentar os tributos
e, se necessário fosse, reduzir gastos. Aí está a diferença.
Já podemos esperar um 2017 melhor e, para isso, precisamos nos preparar. Uma mudança de governo é um tempo propício para colocar novas ideias em ação, buscando
o crescimento sustentável do país e melhorando as condições sociais.
Em agosto teremos a RIOMINASTRANSPOR e o 17º Encontro Mineiro dos Transportadores Rodoviários de Cargas.
O objetivo é incentivar a cadeia do transporte e debater temas que afligem o setor, como a terceirização e a reforma
trabalhista e, principalmente, dar espaço à importância de se
respeitar o negociado. Não é certo dizer que queremos que
prevaleça o negociado ao legislado, mas que prevaleça o negociado ao legislado. Esses são alguns dos temas que serão
debatidos junto com representantes da Justiça do Trabalho.
Portanto, este é o momento para trocar ideias para
sairmos de lá unidos na construção de um Brasil melhor.
Nos encontramos lá.
Vander Costa
Presidente da Federação das Empresas de Transportes
de Carga do Estado de Minas Gerais

Gladstone Viana Diniz Lobato, Renaldo de Carvalho Moura, diretor jurídico do
SetraBH, Ana Luíza e Joel Jorge Paschoalin, presidente do SetraBH

O vice-presidente do Setcemg, Gladstone Lobato, e a assessora jurídica do Setcemg e da Fetcemg e coordenadora da
ComJovem BH e Região Metropolitana, Ana Luiza Magalhães
Lobato, participaram do seminário Direito do Trabalho no
Transporte Coletivo e do II Ciclo de Estudos Sobre Novo Código de Processo Civil (CPC). O evento foi promovido pelo
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo
Horizonte (SetraBH) e Sindicato das Empresas de Transporte
de Passageiros Metropolitano (Sintram).

Novo site
do Setcemg
O Setcemg tem um novo site. Com criação da Izap, sob a
coordenação do Núcleo de Comunicação, o objetivo é oferecer
ainda mais informações aos transportadores e melhorar o acesso
a outros meios de comunicação, valorizando a visibilidade das
ações da entidade do transporte nas mídias tradicionais e nas
mídias sociais.
“Nos últimos tempos verificamos um aumento exponencial
da demanda do setor por informações e agora apresentamos um
site moderno, mais intuitivo, responsivo e que facilitará a comunicação não só com os associados, mas com todos que buscam
informações da cadeia do transporte", afirma a gerente de comunicação da entidade, Helena Costa .
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ENTREVISTA

Anderson Rocha: “Estamos prontos para
receber todo e qualquer evento de negócios”
Em entrevista ao Minas Transportes, o presidente do Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau (BHC&VB),
Anderson Rocha, falou sobre a estrutura da cidade para receber um dos grandes eventos do setor de transporte, que
neste ano terá a parceria da FETRANSCARGA, entidade representante dos transportadores do Rio de Janeiro.
Belo Horizonte está preparada para
receber eventos de negócios?
A cidade está absolutamente pronta
para recepcionar os turistas de negócios
e eventos, que podem se transformar em
um turista de lazer e entretenimento.
Belo Horizonte foi planejada para ser
cosmopolita, possui a terceira região metropolitana do Brasil, e é preparada para
receber todo e qualquer evento corporativo, associativo, cultural, esportivo, e de
diversos setores produtivos.
A cadeia produtiva do turismo representa hoje, em BH, mais de 10 bilhões de reais em ativos imobilizados.
Temos um aeroporto internacional que
receberá, até novembro, investimentos
da ordem de R$ 1,5 bilhão, e ampla estrutura de rodoviária e companhias de
transporte rodoviário de passageiros.
A cidade recebe constantemente
eventos de referência do agrobusiness,
saúde e biotecnologia, mineração e
siderurgia, construção civil, energia,
cadeia automotiva, tecnologia da informação e comunicação, moda, indústria
criativa e artesanato.
Qual a representatividade da cidade
para o turismo de negócios?
Belo Horizonte é a quinta cidade brasileira — num crescimento de mais de
300% — no recebimento de eventos internacionais. Fica atrás apenas de São Paulo,
Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu e Brasília.
Em 2014, quase 1,2 milhão de turistas de negócios estiveram aqui, deixando uma receita de R$ 1,28 bilhão. Em
2016, serão 16 grandes eventos com o
apoio do BHC&VB que reunirão mais
de 30 mil participantes e devem gerar
R$ 52 milhões.
O que os visitantes poderão aproveitar de BH e de Minas?
Belo Horizonte respira cultura, respeitando toda a diversidade de manifestações culturais e resgatando histórias e

Conheça BH
Anderson Rocha, presidente do Belo Horizonte
Convention & Visitors Bureau (BHC&VB)

ícones. A cidade possui equipamentos
com o que existe de mais moderno e
avançado nas tecnologias cênicas, tendo uma forte formação técnica profissional em cada item da cadeia cultural.
Além da capital, temos em todas as
direções atrativos diversos e inesquecíveis, como Inhotim; cidades históricas,
como Sabará, Santa Luzia, Nova Lima,
Congonhas, Mariana e Ouro Preto; e
destinos ecoturísticos, como a Rota
Lund — com grutas e museus por onde
percorreu o paleontólogo dinamarquês,
Peter Lund —, Serra do Cipó, Santana
dos Montes, Serra da Piedade, Caraça,
Catas Altas e Santa Bárbara.
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hotéis

parques
centros
culturais
museus

mil bares, cafés
e restaurantes
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

SETOR EM DESTAQUE

Negociações coletivas
As negociações coletivas do setor de
transportes do exercício de 2016/2017
já estão sendo realizadas. A Fetcemg,
representando o Sindicato das Empresas de Transportes de Carga do Estado
de Minas Gerais (Setcemg), Sindicato
das Empresas de Transporte de Cargas
de Juiz de Fora (SETCJF), Sindicato
das Empresas de Transporte de Cargas
do Sul de Minas Gerais (Setsul), Sindicato das Empresas de Transportes de
Carga do Norte de Minas (Sindinor)
e o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Triângulo Mineiro
(Settrim), deu início às negociações
coletivas de trabalho para o exercício
de 2016/2017 com os representantes
da categoria profissional.
“As negociações coletivas do setor
de transportes estão ocorrendo sob o
clima da insegurança econômica. O
país está parado, o desemprego está
alto, indústrias não produzem e não

Negociações ocorrem sob clima de insegurança econômica

há produtos para serem transportados.
Este quadro provoca a retração nas negociações já que as empresas perderam
a capacidade de investimento em sua
mão de obra e o que se vê são negociações coletivas com índice abaixo da
inflação no período. É o que informa
a FIPE por meio de minucioso trabalho elaborado com base nas conven-

MALHA RODOVIÁRIA

TRC

12,2% das rodovias federais
são pavimentadas
BR-367, em Almenara. Baixo investimento em infraestrutura no estado

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgou no fim de maio o
Anuário CNT do Transporte. Segundo o
documento, os estados com maior malha
pavimentada em 2015 são Minas Gerais
(25.823,9 km), São Paulo (24.976,6 km),
Paraná (19.574,1 km), Bahia (15.910,7
km) e Goiás (12.760,6 km). Já aqueles
que têm menor malha pavimentada são
Amazonas (2.157,0 km), Acre (1.498,2
km), Roraima (1.462,8 km), Distrito Federal (908,0 km) e Amapá (528,1 km).
Nos últimos 15 anos, as rodovias
pavimentadas cresceram 23,2% no
4
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ções coletivas registradas no sistema
mediador do Ministério do Trabalho
e Emprego até o mês de março/16. As
entidades de classe estão negociando
manutenção do emprego e algum tipo
de benefício que pese menos que a
aplicação do INPC sobre os salários”,
comenta o assessor jurídico da Fetcemg, Paulo Teodoro do Nascimento.

Brasil, uma média de apenas 1,5% ao
ano. Enquanto em 2001, o país possuía
170,9 mil quilômetros com pavimento (9,8% do total), em 2015, esse número chegou a 210,6 mil quilômetros
(12,2% do total). O crescimento foi
somente de 39,7 mil quilômetros, para
um tipo de transporte que corresponde
a mais de 60% das movimentações de
carga e a mais de 90% dos deslocamentos de passageiros. O investimento em
infraestrutura foi baixo, enquanto a
frota de veículos aumentou 184,2%
no período.

XVI Seminário
Brasileiro do TRC
O XVI Seminário Brasileiro do
Transporte Rodoviário de Cargas
já tem data definida. O evento, realizado pela Comissão de Viação
e Transporte da Câmara dos Deputados em parceria com a NTC
e a Federação Interestadual das
Empresas de Transportes de Cargas (Fenatac), será realizado nos
dias 30 e 31 de agosto, em Brasília
(DF), e promoverá o debate sobre
a legislação do TRC entre empresários, parlamentares, lideranças
e autoridades governamentais.
Ainda na mesma data será
entregue a Medalha de Mérito
do Transporte da NTC. Um dia
antes, será realizado o VIII Congresso Técnico Olhar Empresarial da ComJovem.

MERCADO

Trabalho pelo fortalecimento
do transporte

Fetcemg elabora um novo planejamento
estratégico voltado para resultados para o setor
Representantes da federação e dos sindicatos em reunião na Fetcemg

Desde o início do ano, a Fetcemg
trabalha na implantação de um novo planejamento estratégico para as atividades
da entidade. O objetivo é mobilizar todos
os setores para a construção e escolha de
ações futuras, voltadas para resultados
benéficos para todo o setor de transporte
de cargas. As ações incluem desde a revisão da identidade organizacional, até a
melhoria do resultado operacional.
A iniciativa surgiu como resultado de
um trabalho da primeira turma de Especialização em Gestão de Negócios para o
Transporte realizada na Fundação Dom
Cabral (FDC), por iniciativa do Instituto
de Transporte e Logística (ITL) da Confederação Nacional do Transporte (CNT)
em Belo Horizonte. Durante o curso,
uma turma de profissionais da entidade
participante realizou um estudo de caso
baseado na experiência da Fetcemg e propôs à diretoria a implantação do trabalho. “Verificamos que um planejamento
estratégico era algo vital que faltava à entidade naquele momento”, explica a gerente da Fetcemg, Giordana Drummond.
“Como uma forma de retribuir à entidade
todo o seu investimento na capacitação
das suas lideranças, propusemos a implantação que foi prontamente aprovada
pela diretoria”, completa. Além de Giordana, participaram do trabalho a cooor-

denadora da entidade, Vanessa Borges,
a supervisora do Conselho Regional do
Sest Senat, Eliana Costa, a diretora da
federação, Juliana Martins, o diretor do
Grupo Figueiredo, Júlio Lamounier, e o
gerente do Setcemg, Renato Marques.
Implantação
Após a aprovação da diretoria, o próximo passo foi a implantação do projeto.
Para isso, a entidade contratou os consultores Roberto de Assis Nogueira e João
Paulo Neves, da Nogueira Consultoria
em Negócios. “Tínhamos a bagagem teórica e o desafio de colocar o planejamento em ação. A consultoria chegou com o
know-how necessário para começarmos
os trabalhos”, comenta Giordana.
Foi feita uma revisão da identidade organizacional da Fetcemg, com novas configurações para missão, visão e valores.
“Afinal, quem é o público-alvo, quais as
necessidades desse público e o que a entidade pode fazer para atendê-lo? Quem
é a rede de valor, ou, a Fetcemg quer ser
proporcional a qual entidade? Foram
questionamentos lançados que ajudaram
o grupo a detectar oportunidades e ameaças e a desenhar esse trabalho”, destaca o
consultor, Roberto Nogueira.
A partir daí foi construído o mapa
estratégico de ações que devem ser fei-

Identidade
Organizacional
Fetcemg
Negócio
Representação do setor de transporte
rodoviário de carga do Estado de Minas Gerais
Missão
Representar e fortalecer o setor de transporte rodoviário de carga, em todos os
cenários que se fizerem necessários
Visão
Ser uma entidade reconhecida e respeitada, tanto no setor de transporte rodoviário de carga, quanto no meio empresarial e governamental, nas esferas
municipal, estadual e nacional até 2020

tas. Para cada objetivo foram criados
indicadores e metas com seus mapas,
planos de ação e equipe responsável,
envolvendo todos os colaboradores e
prestadores de serviço.
“Esperamos melhorias e profissionalização do setor. Queremos que
as empresas percebam o real valor de
se associar aos sindicatos e que estes
estejam fortalecidos. Esperamos empresas e setor organizados e fortes”,
conclui Giordana.
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Valorização dos motoristas
Braspress desenvolve trabalho de atenção à saúde e qualidade de vida dos seus motoristas

Imagine 65 mil atendimentos dedicados à qualidade de vida e à saúde
dos motoristas de uma mesma empresa.
Essa é a marca alcançada pela Braspress
em quase quatro anos de funcionamento do Centro de Apoio ao Motorista
Braspress (CAMB), programa interno
de incentivo à saúde e qualidade de vida
dos motoristas.
O CAMB funciona 24 horas por dia
e, desde que foi inaugurado em novembro de 2012, conta com uma equipe formada por enfermeiros, auxiliares de enfermagem e assistentes sociais. Trata-se
de um modelo pioneiro de realização de
exames preventivos de saúde e psicológicos, incluindo também os toxicológicos, antecipando-se à Resolução 583 do
Conselho Nacional de Trânsito (Contran), em vigor desde março, tornando
obrigatória a realização desse tipo de
exame para detecção de uso de substâncias psicoativas com janela de 90 dias
para motoristas profissionais.
Antes de sair das dependências
da Braspress, todo motorista realiza a
triagem no CAMB, quando são avaliados peso, altura, temperatura, pressão
arterial, nível de álcool no organismo
(teste do bafômetro) e também os exames toxicológicos. Se algum desses testes der resultado alterado, o motorista
não segue viagem, sendo encaminhado
para receber orientações e acompanhamento. “Assim, buscamos contribuir
efetivamente com o enfrentamento dos
riscos inerentes à atividade e dos alar-
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Empresa é exemplo em oferecer atenção especial para a saúde e qualidade de vida dos motoristas

mantes índices de mortalidade nas estradas brasileiras, que somam mais de
40 mil vidas todos os anos”, destaca o
diretor de operações, Luiz Carlos Lopes.
Outros exames e benefícios
Periodicamente também são realizados eletroencefalogramas e eletrocardiogramas, além de exames de audiometria e acuidade visual. Outro importante
fator para a qualidade da viagem do motorista é a distribuição de um kit com
alimentação mínima e balanceada para
cada motorista. “É especialmente customizado para o profissional do volante,
que poderá compensar ou balancear os
intervalos das alimentações, inibindo a
ingestão de alimentos desconhecidos ou
não recomendáveis para um bom equilíbrio de sua saúde”, explica a supervi-

sora de Segurança, Saúde e Medicina do
Trabalho, Sarita Magnan.
A Braspress ainda disponibiliza dormitórios aos motoristas em cada uma de
suas bases, bem como salas de recreação, com TV, aparelhos de ginástica e
computadores com internet.
“Tem sido comum a imprensa veicular matérias que contradizem com a
realidade da maioria dos motoristas de
carga no Brasil. Elas demonstram de forma inequívoca a imagem da categoria,
generalizando-a dentro de um comportamento inadequado, de alcoólatras ou
dependentes químicos. Esse programa é
uma demonstração clara de que no Brasil
existem empresas de transporte sérias e
comprometidas com seus trabalhadores
e com a nação”, afirma o diretor presidente da empresa, Urubatan Helou.

Conheça mais sobre o programa no site braspress.com.br.

GRUPOS TÉCNICOS DE TRABALHO

Segurança em pauta
Grupo Técnico de Segurança Logística do Setcemg e assessoria especializada
da Fetcemg trabalham em importantes ações contra os roubos de cargas

Sobre os GTs

GT de Segurança em reunião com o comando da 2ª região da PMMG em Contagem

Os últimos meses foram de muito trabalho para o Grupo Técnico de Trabalho
em Segurança Logística (GT Segurança
Logística) do Setcemg e a assessoria especializada da Fetcemg. Foram diversas
reuniões e participações em eventos de
integração realizados para a discussão de
estratégias e troca de informações essenciais no combate ao crime organizado.
As ações ganharam ainda mais força
em maio, com a realização da 4ª edição
do seminário Eu Amo Caminhão, pelo
Sindicato das Empresas do Transporte Rodoviário de Cargas e Logística do
Rio de Janeiro (Sindicarga), que reuniu
os principais líderes do TRC nacional,
empresários e autoridades policiais em
Búzios (RJ) para a dicussão de temas
como gestão de risco logístico e a integração de órgãos públicos e privados no
combate ao roubo de cargas. Na ocasião

também foi realizado o lançamento oficial do Observatório do Roubo de Cargas, que tem a proposta de intensificar
a vigilância naquele estado e que pode
servir de modelo para aplicação em outras regiões.
O evento contou com o apoio da
Fetcemg e do Setcemg, que enviaram
representantes de empresas e da delegacia especializada em Minas Gerais.
Integração com a PMMG
Outra ação do GT e da assessoria de
Segurança foi a visita ao comando da
2ª Região de Polícia Militar de Minas
Gerais (PMMG), no bairro Novo Eldorado, em Contagem. Os representantes
dos transportadores foram recebidos
pelo coronel Roberto Lemos, responsável pela unidade, e pela major Daisy
Ferrarezzi, que ouviram as solicitações

Evento do Sindicarga reuniu representantes do setor de todo o país para discutir segurança

Os GTs proporcionam maior aproximação
do Setcemg com as empresas de transporte e melhor conhecimento das demandas
do setor. Assim, as ações da entidade
tornam-se mais objetivas e os resultados
mais assertivos.
Para participar dos GTs, envie um
e-mail para gerencia@setcemg.org.br.
É gratuito.

de intervenções do comando em operações em Contagem e Betim. Também
foi feito um convite formal para que o
comando participe do GT de Segurança.
“Os transportadores têm experiências e ideias que podem ajudar a polícia
a agir com maior efetividade no combate
ao crime. Queremos uma aproximação
maior da polícia para construirmos um
plano concreto de trabalho, definir ações
e, assim, minimizar as perdas”, afirmou
o assessor da Fetcemg, Ivanildo Santos.
Fórum Nacional
O Setcemg também será um dos
apoiadores do Fórum Nacional para
Prevenção em Roubo de Cargas, que
terá sua segunda edição realizada nos
dia 21 de junho em São Paulo (SP). Cerca de 200 executivos vão se reunir para
a troca de experiências e debates sobre
os investimentos previstos pelos governos no combate ao crime, as tecnologias
de rastreamento e os jammers e a importância da escolta armada, entre outros temas.
7
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Legado dos jogos olímpicos
Para receber os jogos olímpicos em
agosto, a cidade do Rio de Janeiro passou por diversas obras de infraestrutura que transformaram sua rede de
transportes de passageiros e de abastecimento. Para se ter uma ideia da
grandiosidade do evento, apenas no 1º
dia de jogos são esperadas mais pessoas
circulando pela cidade do que nos sete
dias de jogos da Copa do Mundo 2014.
Para compartilhar essa experiência,
a Federação das Indústrias do Estado
de Minas Gerais (Fiemg), em parceria
com a prefeitura do Rio de Janeiro e
outras entidades, realizaram em Belo

Olimpíadas:

5 a 21 de agosto

Paralimpíadas: 7 a 18 de setembro
R$ 24,6 bilhões em obras
15 mil atletas
33 instalações olímpicas
665 eventos (40 por dia, em média)
42.800 quartos de hotel ocupados

Evento promovido pela Fiemg reuniu empresários de diversos setores para apresentar o resultado de
investimentos em infraestrutura e mudanças na logística do Rio de Janeiro (RJ)

Horizonte no mês de maio o seminário
“Operações logísticas durante as Olimpíadas”, em maio. O objetivo foi esclarecer sobre todas as operações logísticas no Rio de Janeiro durante o período
olímpico e informar regras e restrições
no tráfego de veículos, distribuição de
produtos, bem como operações de carga e descarga, no intuito de minimizar
eventuais dificuldades de acesso aos
mercados local e internacional.
Belo Horizonte sediará jogos de
futebol feminino e masculino no Mineirão e desde o início do ano a cidade se prepara para receber delegações
estrangeiras e turistas. “Além de alte-

rações no trânsito, um evento como
esse faz com que o abastecimento da
cidade seja intensificado. O Setcemg
está atento para informar as associadas
sobre possíveis alterações”, afirma o
gerente do Setcemg, Renato Marques.
Os jogos olímpicos serão realizados
de 5 a 21 de agosto e as paralimpíadas
de 7 a 18 de setembro. Todas as operações de carga e descarga e as entregas
nos portos e aeroportos da cidade do
Rio de Janeiro terão diversas restrições
de 18 de julho a 21 de setembro. Portanto, fique atento e planeje as operações da sua empresa no Rio de Janeiro
nesse período.

QUALIFICAÇÃO

Vendas em destaque
Em momentos de crise, muitas empresas redefinem planos e cortam custos. No transporte de cargas, o setor comercial se torna estratégico para vender
bem seus serviços, manter a fidelização,
negociar prazos e, principalmente, para
a sustentabilidade econômica do seu
negócio – ou seja, que pague os custos e
renda lucro.
Neste cenário, é fundamental que as
organizações invistam em seus colaboradores do setor comercial para fazerem
a diferença no mercado. E para ajudar
as empresas de transporte de cargas, o
Setcemg realizou, no início de junho, o
8
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treinameto “Como vender transporte rodoviário de carga por telefone (implante
métodos comprovados de sucesso)”, com
o especialista em logística, Paulo Rago.
A capacitação teve o objetivo de ajudar os participantes a identificarem os
principais obstáculos da venda por tele-

fone e transmitir técnicas para a construção de um processo de vendas capaz de
gerar resultados. O conteúdo programático incluiu aspectos como os principais
erros na venda por telefone, prospecção,
voz e atitude, a oferta do tipo de transporte correto e negociação.

Participe!
Saiba mais sobre os treinamentos do Setcemg no site setcemg.org.br, nos boletins semanais,
ou entre em contato pelo telefone (31) 3490-0330 ou pelo e-mail treinamento@setcemg.org.br.

RNTRC

RNTRC
no Alto
Paranaíba
Registre-se
O Setcemg é um posto credenciado pela
ANTT. Para informações sobre a inscrição e o recadastramento ligue para (31)
3490-0330 ou envie um e-mail para
atendimentorntrc@setcemg.org.br

Para atender toda a sua base base territorial, composta por 420 municípios, o Setcemg promove ações itinerantes pelo estado

No início de junho, o Setcemg enviou uma equipe para atendimentos
de inscrição e recadastramento do
RNTRC para os transportadores do Alto
Paranaíba. A equipe do Setcemg ficou
instalada na unidade do Sest Senat de
Patos de Minas, no Bairro Planalto,
mas atendeu transportadores de diversas cidades, como Araxá, Patrocínio
e Ibiá.
O objetivo da ação foi facilitar os
trâmites para atualização do registro
obrigatório da Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT) sem
a necessidade de deslocamento dos
transportadores até a sede do sindicato,
em Belo Horizonte. Nos meses de mar-

ço e abril, o Setcemg já havia instalado
uma equipe no Vale do Aço, onde foram
atendidas mais de 60 empresas.
Não regularizar o RNTRC pode
render multa
É chegada a hora de atualizar o cadastro das empresas na ANTT. O recadastramento é obrigatório e deverá ser
realizado até o vencimento do seu Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas (RNTRC).
Não fazer o cadastramento ou não
tê-lo regularizado implica em penalidades – com corresponsabilidade para
os embarcadores: falta de inscrição
no RNTRC (multa de R$ 1,5 mil); re-

gistro vencido ou suspenso (multa de
R$ 1 mil); registro cancelado (multa
de R$ 2 mil); veículo não cadastrado
(multa de R$ 750); entre outras. O responsável técnico adquire enorme importância na operação da empresa, em
razão da responsabilidade pela correta
informação dos dados. A ANTT já está
fazendo fiscalizações do registro e muitas empresas ainda não se cadastraram.
O Setcemg é um posto credenciado pela ANTT para inscrição e recadastramento do RNTRC e está aberto
de segunda a sexta-feira, das 8h às
18h, com uma equipe treinada para
oferecer este e outros serviços exclusivos aos transportadores.
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Fique por dentro da
RIOMINASTRANSPOR 2016
e do 17º EMTRC

Belo Horizonte receberá nos dias 17, 18 e 19 de agosto, no Expominas, a RIOMINASTRANSPOR.
Paralelamente ao evento será realizado o 17º Encontro Mineiro dos Transportadores Rodoviários
de Cargas (EMTRC), com o tema "Adaptar, Profissionalizar e Evoluir"
Feira reunirá novidades em tecnologia, produtos e serviços para os transportadores

Está chegando a hora da
RIOMINASTRANSPOR 2016, uma das
principais feiras de relacionamento e
negócios do país voltada para o transporte rodoviário de cargas (TRC). Paralelamente a ela será realizada a 17a edição
do Encontro Mineiro dos Transportadores Rodoviários de Cargas (EMTRC)
que, com o tema "Adaptar, Profissionalizar e Evoluir", oferecerá um espaço de
discussão, reflexão e compartilhamento
de ideias sobre os caminhos do setor e
o seu futuro, sobretudo, após as graves
crises política e financeira que o Brasil atravessa. Uma oportunidade única
para conhecer o que há de novidade em
tecnologia e produtos para o TRC e se
informar sobre o que está acontecendo
no país e no mundo com reflexos no setor de transporte.
10
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RIOMINASTRANSPOR 2016
Pela sexta vez a Fetcemg realizará
seu tradicional evento de integração
do setor, oferecendo espaço para as
principais empresas da cadeia produtiva do transporte e também um ambiente de debates e networking. Neste
ano, a feira contará com o apoio inédito da Federação do Transporte de
Cargas do Estado do Rio de Janeiro
(FETRANSCARGA) e ocupará os pavilhões 1 e 2 do Expominas. Em um total
de 11 mil metros quadrados, cerca de
60 expositores exibirão novidades em
produtos e serviços para o segmento. A
organização está, mais uma vez, sob a
responsabilidade da Marcelo Fontana
- MF Promoções & Eventos, empresa
com expertise na realização de eventos
do setor de transporte.

EMTRC
Com o tema "Adaptar, Profissionalizar e Evoluir", a 17ª edição do
EMTRC reunirá empresários, técnicos e palestrantes renomados que vão
discutir desde aspectos da gestão de
empresas até a reforma trabalhista,
terceirização, além de outros assuntos
pertinentes ao atual cenário da política
e economia do país. “Será o momento
para discutir, trocar ideias e fazer novos relacionamentos para sairmos de lá
unidos na construção de um Brasil melhor”, explica o presidente da Fetcemg,
Vander Costa.
Além do encontro e da feira, a programação inclui as solenidades de entrega do Melhor Ar - Prêmio Fetcemg
de Qualidade do Ar, concedido pela
federação às empresas ambiental-

mente responsáveis e que controlam
as emissões de gases poluentes em
suas frotas, e de entrega da Medalha
de Mérito do Transporte Rodoviário de Cargas Mineiro, instituída em
1996 pela Fetcemg para homenagear
pessoas físicas e jurídicas que se destacaram pela prestação de serviços
relevantes ao TRC em Minas Gerais.
As medalhas serão entregues em sete
categorias: empresa, empresário, jornalista, líder classista, político, post
mortem e destaque jurídico.

Lançamentos regionais

Mais Informações

1º lançamento regional foi realizado em Uberlândia e reuniu autoridades e empresários da região

A Fetcemg e a FETRANSCARGA, com
o apoio dos sindicatos filiados, deram
início às divulgações regionais dos
eventos. No dia 24 de maio, a cidade de
Uberlândia, no Triângulo Mineiro, reuniu
representantes do governo, empresários
e lideranças do transporte de cargas da
região no hotel Mercure Uberlândia Plaza Shopping.
O presidente do Settrim, Abud Cecílio Domingos, recebeu o prefeito de

Acesse minastranspor.com.br e fique
por dentro de tudo o que vai acontecer
nos eventos.

Novidades em
tecnologia e serviços
Não deixe de conferir os stands. Veja
quem está participando no mapa abaixo.

Uberlândia, Gilmar Machado, e o
vice-prefeito, Paulo Vitiello, no evento
que contou com a palestra “A importância da logística no desenvolvimento do
país no cenário atual”, ministrada pelo
diretor de logística do Armazém Martins, Cássio Macedo Neto.
Os próximos lançamentos regionais vão
ser realizados no Rio de Janeiro (22 de
junho), Juiz de Fora (30 de junho) e em
Poços de Caldas (8 de julho).
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GIRO POR MINAS

SETCJF

Emprego e Renda
O Sindicato das Empresas de
Transporte de Cargas de Juiz de Fora
(SETCJF), como membro do Conselho
Municipal do Trabalho, Emprego e Geração de Renda de Juiz de Fora (Comter/
JF), participou do Seminário “Perspectivas do Emprego e Renda” em maio.
O sindicato convidou o gerente da
filial de Juiz de Fora da Ativa Distribuição e Logística, Eduardo Queiroz,
para a mesa de debates. Na oportunidade, foram discutidos diversos temas
pertinentes ao cenário e perspectivas
do mercado de trabalho, ao desenvolvimento econômico e da qualificação
profissional do trabalhador juiz-forano.
O gerente do SETCJF, Osvaldo Filho, representante do sindicato no

SETSUL

Debate sobre qualificação em JF

Comter/JF reforçou a importância do
evento para o setor. "O objetivo é fazer
essa ponte entre o empregador, o trabalhador e o setor público. Estabelecemos
uma frente de diálogo para que mudanças reais nos assuntos que discutimos
possam ser levadas adiante", afirmou.

SETTRIM

GT de Segurança no Triângulo
O assessor da Fetcemg, Ivanildo
Santos, se reuniu com empresários do
Triângulo Mineiro para dar início ao
Grupo Técnico de Segurança Logística

Segurança em debate no Triângulo
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(GTS) na região. O encontro foi realizado na sede do Sindicato das Empresas
de Transportes de Cargas do Triângulo
Mineiro (Settrim).
A região do Triângulo Mineiro é, de
todo o Estado de Minas Gerais, a que
mais sofre com roubos de carga. Os
transportadores trocaram informações
sobre os desafios que eles enfrentam
com relação ao gerenciamento de riscos
e monitoramento. “Foi discutida a realidade do roubo de cargas no Estado e o
nosso trabalho em criar estratégias de
prevenção, como a criação de grupos de
integração entre empresários e as polícias”, afirmou o assessor.

Debate sobre
a crise no
transporte
O Sindicato das Empresas
de Transporte de Cargas do Sul
de Minas Gerais (Setsul) reuniu, em maio, representantes
dos trabalhadores das cidades
de Varginha, Alfenas e Poços de
Caldas. O objetivo do encontro
foi aproximar as categorias patronal e profissional e debater a
crise econômica que diminuiu o
poder de consumo, aumentou o
desemprego e obrigou as empresas a buscarem maneiras alternativas de manter a sustentabilidade de seus negócios.
O presidente do SETSUL,
Néliton Antônio Bastos, ressaltou que tanto as transportadoras
quanto os transportadores autônomos sentem os efeitos da crise e que a união do setor é fundamental para ultrapassar este
momento. A iniciativa de aproximar as partes foi vista pelos
representantes dos sindicatos
como uma ação importante para
o setor de transporte rodoviário
de cargas.

EVOLUINDO COM VOCÊ

Solidariedade
em pauta

Setcemg realizará o transporte dos donativos até o Servas

O Setcemg é parceiro do Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas) e do Sindicato do Comércio Varejista de
Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais (Minaspetro) na campanha #CalorHumano.
Lançada em maio, a iniciativa, que está em sua segunda
edição, visa arrecadar roupas, cobertores e acessórios de inverno em bom estado para doar a pessoas em situação de vulnerabilidade social na estação de frio. As arrecadações serão
feitas até o fim de junho.
São mais de 20 postos de gasolina filiados ao Minaspetro
em Belo Horizonte, Contagem, Montes Claros, Teófilo Otoni,
Governador Valadares, Ipatinga, Uberlândia, Uberaba, Divinópolis, Juiz de Fora, Poços de Caldas e Pouso Alegre, e outros
50 pontos de coleta espalhados em Belo Horizonte. “Acreditamos que a doação em postos de combustíveis facilitará a vida
das pessoas, de forma que o cidadão possa ajudar o próximo
sem nem precisar descer do veículo”, destaca o presidente do
Minaspetro, Carlos Guimarães Júnior.
O Setcemg mobilizou empresas de transporte associadas
para ajudarem na coleta e entrega dos donativos na sede do
Servas. “Sabemos que a logística é sempre um aspecto desafiante de grande parte das iniciativas de arrecadação de donativos e entendemos que o setor de transporte de cargas pode
colaborar muito para a sociedade”, afirma o gerente do sindicato, Renato Marques. As transportadoras Power Logística e
Empresas de Transportes Martins (ETM), Vic Logística e TG
Transportes são algumas das participantes.

FICA A DICA

Arla 32
Por Rafael Paniago, instrutor de treinamento e supervisor
de manutenção de frota da Empresa de Transportes Martins.

Existem diferentes padrões de emissões veiculares no mundo, que por sua vez estabelecem limites
específicos para a emissão de óxidos de nitrogênio
(NOx). Os padrões mais rigorosos exigem a utilização do sistema SCR (sigla em inglês para Redução
Catalítica Seletiva) e do EGR (sigla para o sistema de
recirculação de gases de escapamento). Normalmente, os principais poluentes focados pelas legislações
de emissões veiculares são os óxidos de nitrogênio
(NOx), material particulado (PM), monóxido de carbono (CO) e hidrocarbonetos (HC).
O Arla (Agente Redutor Líquido Automotivo) é
um reagente usado juntamente com o sistema de SCR
para reduzir quimicamente as emissões de NOx presentes nos gases de escape dos veículos a diesel. O
agente é uma solução a 32,5% de ureia de alta pureza
em água desmineralizada que é transparente, não tóxica e de manuseio seguro. Ele não é explosivo, inflamável, nem danoso ao meio ambiente.
O consumo médio de Arla 32 é de 5% do consumo de diesel. Já foram feitos testes de consumo e verificado que existe uma relação de um tanque (30L)
consumido a cada mil km rodados. Mesmo com custo
relativamente baixo, já que responde por apenas 6%
do custo do transporte, é comum vermos problemas
de falsificação, adulteração e até o não uso do Arla,
causando prejuízos para o bolso de quem escolhe não
seguir a lei. Além de prejudicar o desempenho do caminhão – o que significa perda de produtividade – o
infrator corre o risco de ser multado, já que o descumprimento da norma é caracterizado crime ambiental.

Tem alguma dica?
Envie para o Minas Transportes no e-mail comunicacao@setcemg.org.br.
Seu texto pode ser publicado aqui.
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SUSTENTABILIDADE EM FOCO

Licenciamento Ambiental Especial –
novos projetos, antigos problemas e nenhuma solução

"Esperemos que o país,
e principalmente os órgãos
públicos competentes,
voltem a tratar com seriedade
a questão ambiental"

Walter Cerqueira
Assessor jurídico do Setcemg
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As entidades envolvidas de defesa
ambiental receberam, com muita desconfiança, o Projeto de Lei nº 654/15, que
dispõe sobre o procedimento de licenciamento ambiental especial para empreendimentos de infraestrutura considerados
estratégicos e de interesse nacional.
Analisando o PL, de fato, ficam claros os motivos de tamanha desconfiança. A iniciativa de diminuir as fases do
licenciamento ambiental reduzindo-as
para duas ou mesmo para uma fase única não é novidade na legislação brasileira e, há muito, é adotada por alguns
estados, a exemplo de Minas Gerais.
Porém, o presente projeto espanta-nos, não pela tentativa de simplificar
o processo de licenciamento, mas pelas
tipologias de empreendimentos a serem
submetidos ao Licenciamento Ambiental Especial (LAE).
Sob a falsa proteção de princípios
como celeridade, cooperação, economicidade e eficiência, busca-se promover o desenvolvimento nacional sustentável, “facilitando” o licenciamento
de empreendimentos de infraestrutura
considerados estratégicos, tais como
sistemas viário, hidroviário, ferroviário
e aeroviário; portos e instalações portuárias; energia; e telecomunicações.
Porém, exatamente pela complexidade de empreendimentos dessa natureza,
não é prudente que seu licenciamento
ambiental seja feito em regime especial.
Pensar que a análise de empreendimentos de tamanha relevância, marcados
pela grande diversidade de aspectos so-

cioambientais possa ser realizada em
prazos de 60 dias na realidade brasileira,
foge a qualquer parâmetro de razoabilidade e nada acrescenta ao debate.
Ora, como dar credibilidade ao LAE
de uma barragem, cujos estudos hidrológicos não sejam realizados em toda as
estações do ano, compreendendo os períodos chuvosos e de estiagem? Como,
em 60 dias, conseguir avaliar os impactos socioambientais dos empreendimentos, sem a efetiva participação da
sociedade? Como terceirizar ao próprio
empreendedor interessado no empreendimento a comunicação com a sociedade e coleta de suas reivindicações?
Apenas três perguntas, de muitas outras que poderiam ser lançadas, são suficientes para demonstrar o desrespeito aos
princípios da publicidade e da participação da sociedade no processo de licenciamento. Ademais, flagrante, também, o
desrespeito ao princípio da precaução que
objetiva a proteção contra o risco, ainda
não previsto, o afastamento do perigo e a
segurança das futuras gerações.
Diante da fragilidade de mais um projeto “salvador” do licenciamento ambiental,
esperemos que o país, e principalmente
os órgão públicos competentes, inclusive o Senado Federal, voltem a tratar com
seriedade a questão ambiental, seja desenvolvendo os outros instrumentos previstos
na Política Nacional de Meio Ambiente, a
exemplo do Zonenamento Ambiental, seja
estruturando adequadamente os órgãos
públicos integrantes do SISEMA. Antes
de simplificar, deve-se estruturar.

JURÍDICO

Solidariedade das empresas que
compõem o mesmo grupo econômico
A Lei que regula as sociedades anônimas criou a figura dos grupos econômicos, ou grupo de sociedades, que
nada mais são do que um conjunto de
sociedades empresariais que atuam em
sincronia com a finalidade de buscar
melhores resultados em suas atividades.
Em que pese a criação do grupo econômico decorrer da Lei das Sociedades
Anônimas, nada impede a formação de
grupos por sociedades de responsabilidade limitada, regidas pelo Código Civil.
A Receita Federal, em sua Instrução Normativa 971/2009, considera
formado um grupo econômico quando
duas ou mais sociedades estiverem sob
a direção, controle ou administração de
uma delas, compondo o chamado grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica.
Vale salientar a semelhança do conceito de grupo econômico adotado pela
Receita Federal, com o entendimento
da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), tipificado no artigo 2°, que considera existência de grupo econômico
quando duas ou mais pessoas jurídicas
estiverem sob a direção, controle ou administração de outra.
O conceito de formação de grupo
econômico criado pelo Direito Trabalhista e Doutrina Tributária tem sido
ampliado pelas autoridades públicas,
que dispensam a relação de subordinação de uma empresa sob a outra, bastando apenas a existência da mesma
unidade diretiva para considerar formado o grupo.

Com este entendimento, equivocadamente, são consideradas solidariamente
responsáveis frente às obrigações fiscais
e trabalhistas as empresas que compõem o mesmo grupo econômico. Isso
porque já é pacifico nos tribunais que a
mera existência de sócios em comum e
de relação de coordenação entre as empresas não constitui elemento suficiente
para a caracterização de responsabilidade solidária das empresas componentes
do mesmo grupo. Para que isso ocorra é
necessário demonstrar a confusão patrimonial entre as empresas e a culpa em
conjunto de sócios e coordenação no fato
que deu causa à obrigação.
Outros indícios podem levar ao convencimento dos julgadores a entenderem pela existência de solidariedade
entre as empresas de um mesmo grupo
econômico, tais como a localização das
sedes no mesmo endereço, exploração
de idêntica atividade econômica - similar ou complementar, mesmo sítio
eletrônico, exploração da mesma mão
de obra, falta de interesse negocial nas
operações realizadas entre as empresas
e demais atos capazes de configurar o
abuso do uso da forma jurídica.
Portanto, podemos concluir que a
mera existência de grupo econômico
não é capaz de colocar como solidárias
todas as empresas integrantes do grupo, sendo necessário também provar o
abuso da forma, confusão patrimonial
e culpa em conjunto no fato gerador da
obrigação, sob pena de banalização do
princípio da autonomia patrimonial.

"A mera existência de
grupo econômico não é
capaz de colocar como
solidárias todas as empresas
integrantes do grupo"

Ana Luiza Magalhães Lobato
Assessora jurídica do Setcemg
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COMJOVEM

Cresce a atuação da
ComJovem BH e Região

Grupo está focado na
realização de benchmarking em
algumas empresas do estado

A Comissão de Jovens Empresários de Belo Horizonte e
Região Metropolitana (ComJovem BH e Região) deu início
a uma série de visitas técnicas em empresas de transporte

Visando o conhecimento de novos métodos e a melhoria
da competitividade das empresas de transporte de cargas, a
Comissão de Jovens Empresários de Belo Horizonte e Região
Metropolitana (ComJovem BH e Região) programou uma série
de visitas técnicas em empresas de transporte sediadas em Minas Gerais. A primeira visita de benchmarking foi realizada em
maio, na sede da Transpes, em Betim (MG).
Empresa tradicionalmente familiar, a Transpes foi fundada
na década de 60 por Tarsicio Gonzalez Fernandez. Com a família à frente do negócio, a empresa instituiu um eficiente programa de governança corporativa que a elevou ao posto de uma
das maiores empresas do setor na América Latina. O grupo de
jovens empresários foi recebido pelo CEO da Transpes, Sandro
Gonzales, que aproveitou o momento para falar sobre gestão,
inovação e governança corporativa.

A recomendação do executivo foi que os jovens deem valor
à sua família. “Com o conflito de gerações e de ideias, todos somos diferentes. Mas precisamos aprender a entender e respeitar
a virtude e valor de cada geração. O 'não' recebido pode te levar a
melhorar o seu nível de argumentação para sustentar uma ideia.
Enquanto estamos no campo do 'achismo', fica só um conflito geracional. Mas quando vamos para o campo da argumentação mais
consistente, tangível, conseguimos sustentar uma ideia”, destacou.
Após a apresentação de Sandro, eles participaram de um
almoço de confraternização, seguido de uma visita às instalações da empresa.
A ComJovem reúne jovens empresários do setor de transporte rodoviário de cargas e, em BH, é coordenada por Ana
Luiza Magalhães Lobato, da Transavante. Para fazer parte do
grupo, envie um e-mail para gerencia@setcemg.org.br.

ComJovem Nacional em Belo Horizonte
Belo Horizonte recebeu no dia 9 de junho a quarta edição do Seminário Itinerante da Comissão de Jovens Empresários e Executivos (ComJovem) 2016. O evento foi realizado no Ouro Minas Palace Hotel. A Fetcemg e o Setcemg
foram as entidades anfitriãs.
Organizado pelo Instituto ComJovem de Desenvolvimento Mercadológico da Associação Nacional do Transporte de Cargas & Logística (NTC&Logística), o seminário é um
evento tradicional do transporte rodoviário de cargas (TRC).
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O superintendente de Operações e Logística da Transpes e membro da ComJovem BH e Região, Lucas Gozales,
apresentou o primeiro painel que teve como tema “Como
se Destacar no Mercado de Trabalho”.
“Gestão da Frota voltada à Redução de Custos”, “Obrigatoriedade do Seguro RCTR-C” e “Os Custos e o Cenário Econômico do TRC” foram outros temas dos debates
técnicos, todos apresentados por especialistas do setor de
transporte e empresas parceiras.

SEST SENAT

UNIDADES

CRMG realiza visitas
às unidades do estado
Em uma atividade de aproximação das unidades com a diretoria executiva, a
supervisora do Conselho Regional do Sest Senat em Minas Gerais, Eliana Costa,
realiza trabalho de verificação e análise das principais necessidades das unidades
As 28 unidades do Sest Senat em
Minas Gerais já receberam pelo menos
uma visita da supervisora do Conselho
Regional de Minas Gerais (CRMG),
Eliana Costa, neste primeiro semestre.
As visitas fazem parte da estratégia de
trabalho da entidade para este ano, que
visa aumentar a aproximação de todas
as unidades com a diretoria executiva,
instalada em Brasília (DF). O objetivo
é um melhor conhecimento das rotinas
de trabalho e das principais necessidades de cada uma delas, bem como a formulação de procedimentos para o estabelecimento de uma padronização dos
processos e da qualidade dos serviços
prestados em cada unidade.
Mensalmente será elaborado um
cronograma de visitas que abrangerão
todas as unidades a cada semestre. “É
preciso conhecer bem e entender o que
acontece em cada unidade. Minas Gerais é um dos estados que possui maior
território e maior número de unidades,
que trabalham de formas diferenciadas
mas com o mesmo objetivo. E todas essas unidades produzem, diariamente,
uma infinidade de informações. Minha
função é verificar todos esses proces-

Serviços de saúde oferecidos pelo Sest serão otimizados para um melhor atendimento

sos, avaliar se estão sendo eficazes e
também multiplicar boas práticas entre
elas”, explica Eliana Costa.
O grande desafio é a diversidade de
estrutura em determinadas regiões. Se-

Diversas unidades receberão investimentos em infraestrutura para o aumento no número de treinamentos do Senat

gundo a supervisora, existem locais que,
de tão remotos, têm grande dificuldade
de comunicação e transmissão de informações, no entanto, a produção de resultados não fica para trás. “Percebi que
cada unidade aprendeu a lidar com esse
tipo de desafio e que a disposição para
trabalhar não é menor. Temos unidades pequenas que oferecem resultados
surpreendentes em regiões que, muitas
vezes, sequer têm estrada asfaltada e em
boas condições por perto; assim como
existem unidades bem estruturadas que
atendem um raio menor de cidades”,
explica Eliana. “O que vamos fazer é balancear essa demanda, oferecer a infraestrutura necessária e otimizar o trabalho
de todas, com investimentos em equipamentos e qualificação de pessoal, para
que assim a gente consiga oferecer, cada
vez mais e melhor, nossos serviços aos
profissionais do transporte”, finaliza.
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TREINAMENTO

Transporte Coletivo Para Todos
Com o objetivo de conscientizar
os profissionais do transporte público
de passageiros para a importância no
atendimento ao portador com deficiência, possibilitando-os de usufruir de
um transporte digno e que respeita a
diversidade e suas limitações, o Sest
Senat promove até agosto o treinamento Transporte Coletivo Para Todos –
Respeitar e Cuidar.
Trata-se de uma ação do Programa
Anual de Treinamento do Sindicato
das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH)
para 2016, entidade que representa os concessionários de transporte
público da cidade para atender às
determinações da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), órgão gerenciador do
trânsito do município.
Os instrutores do Senat apostaram
na experiência desafiante como forma
de conhecimento e formularam o curso de forma que a vivência em determinadas situações são o caminho para o

Participantes vivenciaram os desafios de quem possui mobilidade reduzida

aprendizado. Os alunos são convidados
a usar muletas, cadeira de rodas, andadores, vendas nos olhos, pesos nas pernas, almofadas amarradas no corpo e
outros objetos que reduzam sua mobilidade para a melhor compreensão de
como é a vida de pessoas idosas ou portadoras de alguma deficiência quando
dependem do transporte coletivo.

A meta é qualificar 14 mil motoristas, agentes de bordo (cobradores), despachantes e profissionais de recursos
humanos e tráfego das 40 empresas que
operam o sistema de transporte coletivo
urbano por ônibus de Belo Horizonte. O
curso é ministrado nas unidades do Sest
Senat de Belo Horizonte (Serra Verde e
Jardim Vitória) e de Contagem.

DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Comandos de Saúde e Proteger
No dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes, foi realizada a 2a
etapa do Comandos de Saúde nas

Rodovias de 2016, em 24 estados e no
Distrito Federal. Em Minas Gerais, a
ação foi realizada na BR-135, em Montes Claros, no Norte do Estado.
A data foi escolhida justamente

Montes Claros recebeu a 2ª etapa do Comandos de Saúde de 2016
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para abordar o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas e divulgar o
projeto Proteger - Enfrentamento
à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes do Sest Senat, que
atua em diversas ações em prol da
conscientização dos trabalhadores
do setor de transporte e da comunidade em geral sobre a importância da data.
Foram realizadas ações do Proteger, que orientou os profissionais
do transporte sobre como se tornar um agente de proteção social
e divulgado o disque 100, telefone
para denúncia de violência contra
a Crianças e Adolescentes.

SEST SENAT

ESPORTE

Corrida de rua em Poços de Caldas
O Sest Senat promove em 2016 a
3ª edição do Circuito Sest Senat de
Caminhada e Corrida de Rua. O objetivo é incentivar a prática de exercícios físicos entre os trabalhadores do
transporte, fundamental para a saúde
e o bem-estar físico e mental, além de
prevenir doenças e aliviar o estresse.
Tendo como resultado mais de 50
mil participantes em seus dois primeiros eventos nacionais, em anos
anteriores, a edição atual conta com
14 etapas em diferentes estados da
federação. O percurso de caminhada está previsto para ser de 2 km,
já o da corrida terá duas categorias:
de 5 Km e 10 Km.
Nesta edição, a etapa mineira será
realizada em Poços de Caldas, no Sul
do Estado, no Parque José Affonso Junqueira, Centro, no dia 10 de julho As
inscrições podem ser feitas até o dia 3
de julho pelo site projetossociais.sestsenat.org.br. Para os integrantes do

Mais de 4 mil pessoas participaram do evento em 2015

Sistema do Transporte, trabalhadores
e empresários, a inscrição é gratuita.

Para o público geral, a taxa de participação é de R$ 50.

MOBILIZAÇÃO

Maio
Amarelo

Motoristas de transporte de cargas, passageiros e taxistas participaram das ações em Juiz de Fora

Com o objetivo de chamar a
atenção da sociedade para o alto
índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo, o Sest Senat
aderiu ao movimento Maio Amarelo. As 28 unidades de Minas Gerais
desenvolveram diversas ações sobre
o tema, sempre visando conscientizar os profissionais do transporte e
a sociedade sobre a importância de
um trânsito mais seguro.
Foram realizadas diversas blitzes, carreatas, panfletagens e palestras educativas em ações que contaram com diversos parceiros das
unidades em cada cidade em que o
Sest Senat atua.
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Transporte fecha 25,3 mil postos
de trabalho em dois meses
Dados do Ministério do Trabalho
divulgados pela imprensa dão conta de que, como reflexo da recessão
econômica, a queda na demanda por
serviços de transporte causou o fechamento de 25,3 mil postos de trabalho
nas empresas de transporte e logística somente no primeiro bimestre
de 2016.
O número representa um terço
dos resultados de 2015, quando 76,4
mil pessoas perderam suas vagas no
setor. Somente o transporte terrestre perdeu 20,8 mil trabalhadores
nos dois primeiros meses deste ano.
A demanda pelos serviços do segmento caiu 9,6% nesse período. No
acumulado de 12 meses, a diminuição chega a 10,4%. Em 2015, foram
53,4 mil demissões.

Os resultados confirmam o que
revelou a Sondagem Expectativas do
Transportador - 2015, levantamento realizado pela Confederação Nacional do
Transporte (CNT) no segundo semestre
do ano passado, sobre as perspectivas
para 2016. Para 68% dos empresários
ouvidos, a recuperação da economia só
ocorrerá a partir de 2017. Desses, 20%
creem que os resultados só começarão a
melhorar em 2018. A Sondagem apontou, ainda, que quase 80% dos empresários tiveram que reduzir o quadro de
funcionários no ano passado e 30% diminuíram a expectativa de contratações
formais para 2016.
Se há três anos o setor de transporte rodoviário de cargas via-se às voltas
com a falta de cerca de 110 mil motoristas para dirigir os novos caminhões ad-

quiridos graças ao financiamento farto
e barato, hoje, o que existe são cerca de
200 mil caminhões parados por absoluta escassez de carga.
Mas não é só o setor de cargas que
sofre com a crise. Segundo o último
dado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, o
índice de desemprego, que era de 7,9%
no primeiro trimestre de 2012, atingiu,
no primeiro trimestre de 2016, 10,9%,
o que significa cerca de 11,1 milhões de
pessoas desempregadas. Eis aí um grande desafio para o novo governo Temer.
NEUTO GONÇALVES DOS REIS
Diretor Técnico Executivo da
NTC&Logística

INDICADORES E CUSTOS - MAIO/2016

Custos dos veículos mais utilizados
ACCELO 815
Baú Duralumínio

SPRINTER Furgão
311 CDI Street

Itens

Km mensal
Custos fixos mensais (R$)
Custos variáveis/Km (R$)
Custos variáveis/mês (R$)
Custo total mensal (R$)
Custo total/km (R$)

MB 1419 ATEGO
Toco Baú Duralumínio

SCANIA G 400 LA 4x2 H2
S. Reboque 3 Eixos
Carroceria Aberta

10.000
14.738,66
1,78
17.761,00
32.499,66
3,25

10.000
16.665,84
2,13
21.312,00
37.977,84
3,80

8.712
9.582,50
1,20
10.464,85
20.047,35
2,30

3.000
8.624,10
1,14
3.430,20
12.054,30
4,02

1.500
8.369,99
1,31
1.960,95
10.330,94
6,89

ATRON 1635
S. Reboque 2 - Eixos
Carroceria Aberta

*A partir de Jan/2010, a quilometragem mensal dos veículos Sprinter e L 710 foi reduzida em função da complexidade de trânsito; ** São ainda custos não previstos neste cálculo:Pedágios; Despesas administrativas; Despesas de terminais;
Custo valor |(ligado a acidentes e avarias); GRIS; Impostos e taxas; ***Estes custos podem não representar a realidade da sua operação e da sua empresa. São apenas referências. Fonte: DECOPE/NTC&Logística

Variações médias - Insumos
Variação

Valor unit. (R$)
No mês %
No ano %
12 meses %

SCANIA R 124 GA
4X2 NZ 360

Semi reboque Baú
3 eixos

R$ 347.716,00
0,09
-2,13
-1,30

Pneu 295 R 22,5

R$ 84.808,33
0,00
0,00
0,00

Óleo Diesel

R$ 1.769,27
0,00
2,71
3,52

Motororista
rodoviário (carreta)

Recauchutagem Pneu
295 R 22,5

R$ 4.350,16
7,00
7,00
7,65

R$ 490,98
1,05
1,05
1,05

R$ 3,16
-0,19
0,93
6,83

INCT-F (Carga fracionada)
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Distâncias

Km

Muito curtas
Curtas
Médias
Longas
Muito longas

50
400
800
2400
6000

Maio / Junho 2016

Variação mensal (%)

3,2028
2,9603
2,8691
2,7379
2,4344

Variação acumulada - 12 meses (%)

8,33
8,12
8,01
7,62
7,15

Variação acumulada anual (%)

4,42
4,20
4,07
3,82
3,50

