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EDITORIAL

Força nas instituições e
foco nas reformas
Os últimos meses foram
de muita atenção para a classe
empresarial. Passamos por dias
de reviravoltas políticas e muita incerteza econômica em um
país que, entre outras mazelas,
convive com um crescente índice de desemprego, poder de
consumo cada vez menor e aumento da violência.
Nesse cenário desfavorável,
o setor de Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) busca fôlego para sobreviver.
Para você entender um pouco mais sobre o impacto da política no nosso setor, preparamos uma entrevista com o assessor
jurídico da Fetcemg e do Setcemg, Paulo Teodoro do Nascimento, que fala sobre a importância de o segmento manter o foco
nas reformas e quais aspectos das reformas tributária, política e
trabalhista mais impactam o transporte.
Além de levantar esse debate, trazemos nesta edição do
Minas Transportes bons exemplos de que a união dos empresários faz toda a diferença. Um deles foi o sucesso de participação no Seminário Nacional da ComJovem, realizado em
Belo Horizonte no início de junho, e que reuniu empresários
para uma importante tarde de conhecimento e troca de experiências. Outro é o projeto Apoiadores do Setcemg, que a cada
mês recebe mais empresas da cadeia produtiva do setor para o
fortalecimento do transporte em Minas Gerais, gerando negócios e contribuindo para a evolução das empresas. No último
encontro, falamos sobre a importância de o setor levar suas
reivindicações aos órgãos governamentais.
Não podíamos deixar de falar também do crescente envolvimento dos transportadores na questão ambiental, facilmente
percebido nos eventos do Junho Verde da Fetcemg e do Setcemg.
Promovemos diversas ações, como blitz, palestras e treinamentos
para reforçar ao setor a importância do papel dos empresários
para a preservação ambiental. Tudo isso é um pouco do enorme
trabalho que nossas entidades desempenham pelo setor.
Por isso, reitero nosso pedido de apoio, para que possamos
seguir em frente fortalecidos e trabalharmos ainda mais para o
transporte crescer.
Boa leitura!
Sérgio Pedrosa

Corregedor-geral da
Justiça do Trabalho

Representantes do transporte em Minas Gerais falaram dos
principais entraves do setor na Justiça do Trabalho

Lideranças do setor de Transporte Rodoviário de Cargas
(TRC) em Minas Gerais se reuniram no dia 17 de maio com o
ministro Renato de Lacerda Paiva, corregedor-geral da Justiça
do Trabalho, em Belo Horizonte. Participaram do encontro o
presidente da Fetcemg, Sérgio Pedrosa; o presidente do Setcemg, Paulo Sérgio Ribeiro da Silva; o presidente eleito do
Setcemg, Gladstone Lobato; e o assessor jurídico das duas entidades, Paulo Teodoro do Nascimento.
A reunião foi a convite do ministro, que pediu às lideranças que fosse apresentado a ele um levantamento com os principais temas referentes à Justiça do Trabalho que afligem os
transportadores do estado. Foram abordados aspectos como
hora-extra para motoristas, vínculo empregatício de motoristas e a necessidade da aplicação das leis, em especial, as leis
11.442/11, 12.619/13 e 13.103/15, além do respeito às Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs). Também foi abordada a
prática de agenciadores que compram causas de empregados
sob a condição da renúncia de valores no fim do processo, conhecida como “a indústria da reclamação trabalhista”.

Lideranças do setor de transporte de 17 países se reuniram
em Nova Iorque em maio para a 27ª Assembleia Geral Ordinária da Câmara Interamericana de Transporte (CIT), em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU – UNCTAD).
Entre os assuntos em pauta, a situação dos roubos de cargas
no Rio de Janeiro foi destaque.

Presidente da Fetcemg
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ENTREVISTA

“O dia do Brasil vai chegar”
A crise política perturbou gravemente a governabilidade e mergulhou a economia em incertezas,
justamente em um momento em que o mercado começava a ganhar fôlego.
Em entrevista para o Minas Transportes, o assessor jurídico da Fetcemg e do Setcemg, Paulo
Teodoro do Nascimento, fala da importância de o setor manter o foco na necessidade de reformas
para que o país e o segmento de transporte possam vislumbrar a retomada do crescimento.

Sobre as reformas em geral, quais
são imprescindíveis?
Considero a reforma política como
“a mãe das reformas”. Sem ela, todas
as demais não se livram do vício de origem que tem como pressupostos a representação popular legítima, partidos
sólidos, decisões republicanas calcadas
no interesse social e um estado menos invasor do cotidiano das pessoas
e das empresas. O país está tão cheio
de regras e tão mal representado que
qualquer mudança é um verdadeiro suplício legislativo e projetos ficam engavetados por anos.
Hoje, o judiciário está legislando
em muitas áreas, quando esta é a função do Congresso; este, por sua vez,
está judicializando a política e não vota
as reformas necessárias e o executivo
está acuado em razão de suas próprias
mazelas.
Ainda bem que a economia, em especial o setor agropecuário, continua
sustentando o país. E cito três bons
aspectos: temos uma boa equipe econômica no governo, um empresariado
abnegado que acredita no país, apesar
da justiça do trabalho, e um povo resignado, mas persistente. O dia do Brasil
vai chegar.
Da reforma trabalhista em tramitação, quais pontos são fundamentais
para o setor de Transporte?
Se existe um setor produtivo e gerador de empregos maltratado neste
país, é o de transporte. Além de sofrer
com uma legislação trabalhista arcaica,
o setor é o primeiro a sofrer o impacto
de uma recessão que já dura mais de
dois anos.
São mais de 14 milhões de desempregados, sem contar os que não estão procurando emprego porque já desistiram.
Essa massa não está produzindo nem

" Se existe um setor
gerador de empregos e
maltratado neste país,
é o transporte"
Paulo Teodoro do Nascimento
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consumindo e os que estão empregados
estão com o poder aquisitivo reduzido.
Isso significa menos consumo, menos
investimento e menos volume de mercadoria transportada. O setor, para atenuar seu calvário, precisa urgentemente da
reforma trabalhista e tributária e o país
precisa da reforma previdenciária.
Nosso empresariado preocupa-se
muito mais com a legislação e a Justiça
do Trabalho do que com o próprio negócio. Isso é desestimulante e os jovens
não se animam a empreender. A Justiça
do Trabalho pratica um socialismo às
avessas: destrói a empresa, a economia
e o emprego para favorecer alguns em
detrimento do todo. Vai além do que
determina a lei criando direitos não previstos e condenando onde deveria haver
absolvição ou dando muito crédito a
prova testemunhal em detrimento da
prova documental. Daí porque a reação
da sociedade e quem está dizendo isso
não sou eu: é o próprio presidente do
Tribunal Superior do Trabalho (TST),
em
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ministro Ives Gandra, que tem reconhecido essa ideologização da Justiça do
Trabalho e fazendo, em nome próprio,
um “mea culpa” em debate ocorrido em
Washington, nos Estados Unidos.
E a reforma tributária? Como está a
questão da reoneração da folha de
pagamentos?
Um setor extremamente prejudicado por tudo quanto dito: recessão,
ausência de investimento em infraestrutura, estradas péssimas, consumo e
volume de carga transportada baixos e
o setor é pego de surpresa com a reoneração que vai aumentar substancialmente a sua carga tributária.
A desoneração permitiu ao setor
um pouco de fôlego. Agora, o setor é
reonerado e o transporte de passageiros continuou na desoneração. A justificativa foi de que o transporte de passageiros gera emprego.
O setor de transporte de carga gera
mais empregos porque sua mão de obra

"Para atenuar seu
calvário, o setor precisa
urgentemente das
reformas trabalhista
e tributária, e o país
precisa da reforma
previdenciária"

Paulo Teodoro do Nascimento

é intensiva e depende exclusivamente
do mercado, numa disputa desumana por clientes. Está um verdadeiro
canibalismo entre as empresas, tudo
por conta da extrema necessidade de
sobrevivência e a conclusão é óbvia: liquidação de empresas e de empregos.

VOCÊ PEDIU
E O CONSÓRCIO
SCANIA ATENDEU!

Sunset
Bouleva
rd
Contagem (31) 3399-1000
Montes Claros (38) 3213-2200
Juiz de Fora (32) 3223-4455
wlmscania.com.br
blogwlmscania.itaipumg.com.br
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Imagens meramente ilustrativas

Venha passar momentos inesquecíveis
na Califórnia, um Estado com atrações
que vão surpreender você.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Terceirização e negociação
coletiva em debate
No final de maio, empresários, contadores e representantes de sindicatos patronais se reuniram na sede da Federação
das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg)
para o III Fórum Sindical. O evento, organizado pelo Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRCMG), com
apoio da Federação dos Contabilistas do
Estado de Minas Gerais (Fecon), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado
de Minas Gerais (Faemg), Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo
do Estado de Minas Gerais (Fecomércio/
MG) e Fetcemg, discutiu temas como terceirização e negociação coletiva.
O presidente da Fetcemg, Sérgio Pedrosa, participou do encontro, onde também foi assinado um protocolo de intenções que celebra mútua cooperação entre
entidades. Além dele, participaram outros
representantes da Fetcemg e dos seus Sindicatos filiados.

Representantes da Fetcemg, do Setcemg e do SETCJF no Fórum Sindical

EM 2017, TEM DAF NA FENATRAN.
Temos um encontro marcado em outubro. Você vai se surpreender
com as novidades que a DAF levará para a Fenatran.
Anote na sua agenda:
16 a 20 de outubro
Novo local: São Paulo Expo
Segunda a sexta, das 13h às 21h
Acompanhe a DAF nas redes sociais
para saber mais informações.

DAF VIA TRUCKS
(31) 2566-2000

WWW.VIATRUCKS.COM.BR
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Simaslog: inovação e tecnologia
para alavancar o setor
Com o foco em inovação e sustentabilidade, a Simaslog – Soluções em
Logística se diferencia no mercado
por atuar em prol de melhorias para
o setor, ao buscar uma ruptura com
o modelo atual. Localizada dentro de
um condomínio fechado, no Vetor
Norte de Belo Horizonte, próximo à
Cidade Administrativa, também se caracteriza como empresa full service e
O2O – modelo de negócio que utiliza
canais on-line para oferecer produtos
e serviços off-line.
Há oito anos no mercado, a
Simaslog tem entre seus principais
clientes os setores industrial e farmacêutico. De acordo com o CEO da
empresa, Daniel Simas, a empresa
trabalha com armazenagem, gestão in
house, transporte, distribuição e logística intra-hospitalar. “Somos uma empresa que se preocupa com a distribuição da carga no tempo e local certos e,
principalmente, com a satisfação dos
nossos clientes, que têm à disposição
um moderno sistema de acesso a informações em tempo real”, explica.

“Somos uma empresa
que se preocupa com a
distribuição da carga no
tempo e local certos e,
principalmente, com a
satisfação dos nossos
clientes, que têm a
disposição um moderno
sistema de acesso a
informações em tempo real”
Daniel Simas
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“Apesar das inseguranças geradas
pelo setor político e econômico
do Brasil, temos muitos planos
para fortalecer, ainda mais, a
atuação de nossa empresa.
Esperamos que essa crise passe
o quanto antes e que a confiança
econômica seja retomada”
Daniel Simas

A empresa conta com uma área de
10.000 m² e uma frota de veículos novos, modernos, versáteis e rastreados
via satélite. Além disso, trabalha com
sites logísticos de armazenagem com
câmara refrigerada, monitoramento de temperatura, estrutura de T.I.
com os diferenciados Sistemas WMS
(Warehousing Managemant System)
e TMS (Transportation Managament
System). Toda atividade é monitorada
24 horas por coletores de temperatura
e umidade, garantindo a integridade e
qualidade dos produtos armazenados.
Com uma estrutura robusta e flexível, a Simaslog é capaz de atender
com eficiência e agilidade a pequenos
e grandes negócios. Focada em alta
rentabilidade, a empresa atende toda
a região Sudeste e, em breve, também
atuará na região Centro-Oeste.
Fundada por Pedro Nelson Furtado, o início da empresa foi focado na
qualificação de todos colaboradores
para oferecer um serviço diferenciado
e eficaz aos clientes, seguindo as melhores praticas internacionais de mercado. De caráter familiar e com alta

profissionalização, a Simaslog também
contou com o auxílio de amigos e competentes profissionais do setor durante
sua criação.
Segundo o CEO, a empresa tem
grandes planos de expansão e crescimento. “Apesar das inseguranças geradas pelos setores político e econômico
do Brasil, temos muitos planos para fortalecer, ainda mais, a atuação de nossa
empresa. Esperamos que essa crise passe o quanto antes e que a confiança econômica seja retomada”, afirma.

Conheça a Simaslog
A Simaslog - Soluções em Logística é
uma empresa do grupo Simasgroup,
assim como as empresas Guarde
Fácil e Mude Fácil. Saiba mais no
site simaslog.com.br.

GRUPOS TÉCNICOS DE TRABALHO

GTs do Setcemg em ação
O Grupo Técnico de Trabalho de
Segurança Logística (GT de Segurança), coordenado pelo assessor de Segurança Patrimonial da Fetcemg, Ivanildo
Santos, debateu em suas últimas reuniões os dados de roubos de cargas no
primeiro trimestre de 2017 levantados
pela Polícia Rodoviária Federal e pelo
2° Batalhão da Polícia Militar de Minas
Gerais (PMMG), e apresentou cases de
sucesso do trabalho desenvolvido em algumas empresas.
Já o Grupo Técnico de Trabalho de
Recursos Humanos (GTRH) se reuniu
na sede da empresa Patrus Transportes
Urgentes para discutir as boas práticas do setor de Recursos Humanos. O
relações-públicas Felipe Sobrinho falou
sobre a importância do endomarketing
como uma ferramenta estratégica dentro de uma transportadora.
Em outra reunião, desta vez no Sest
Senat de Contagem, os integrantes co-

Participe
GTRH foi ao Sest Senat conhecer o Simulador de Direção

nheceram os serviços oferecidos pela
instituição e, principalmente, o Simulador de Direção, equipamento adquirido
para a melhor qualificação de motoristas. O encontro foi uma das ações do
Maio Amarelo do Sindicato.
O Grupo Técnico de Trabalho de
Assuntos Tributários (GT Tributário)
reuniu-se com representantes da Secretaria Estadual de Fazenda (SEF-MG) na
sede do Setcemg. O objetivo do encon-

Se você tem interesse em participar dos
GTs, entre em contato com o Sindicato pelo
e-mail gerencia@setcemg.org.br.

tro foi a apresentação de uma proposta
de simplificação da forma de emissão do
Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).
Saiba mais sobre as últimas reuniões
dos GTs no site do Setcemg (setcemg.
org.br) e nos boletins semanais.

AGORA, O CLUBE IRMÃO VAI PARA
TODOS OS LUGARES COM VOCÊ.

Com o aplicativo do Clube Irmão, é
muito mais fácil encontrar os postos
Shell com benefícios para você.
Tem refeição, banho, lavagem de
caminhão, pernoite e muito mais.

BAIXE JÁ O APLICATIVO.

anúncio revista da SETCEMG - 190x140mm.indd 1

31/03/2017 17:23:03
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Setcemg oferece
capacitação in company
Para manter a produtividade e obter bons resultados no
mercado de transporte, é fundamental que as empresas invistam na qualificação dos seus funcionários. E para ajudar os
transportadores, o Setcemg oferece treinamentos para suas
diversas demandas, tanto da área gerencial, quanto da área
técnica. Uma opção é o treinamento in company, feito dentro
das instalações da empresa.
O objetivo é ministrar cursos de acordo com as necessida-

Cursos para a área de Segurança do Trabalho já estão disponíveis
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des do empregador, com conteúdo personalizado. Por meio de
pesquisas e solicitações das empresas do segmento, o Sindicato
disponibiliza instrutores altamente capacitados que vão até a
empresa realizar o treinamento.
Para o gestor administrativo do Setcemg, Renato Marques,
a vantagem de oferecer cursos na própria empresa é poder capacitar toda a equipe de forma ágil e integrada. “Percebemos
que muitas empresas não conseguem liberar toda uma equipe
para participar dos nossos cursos. Assim, os treinamentos in
company se tornam uma alternativa, já que o impacto na rotina
da empresa é menor e o aprendizado com a equipe integrada
rende mais”, destaca.
Os cursos desenvolvem conteúdos como atualização e aprimoramento das competências e habilidades profissionais da equipe e implantação dos planos e estratégias da empresa, tudo em
conformidade com a sua cultura e o seu planejamento estratégico.
Atualmente, são oferecidos treinamentos nas áreas de Segurança do Trabalho, Ambiental, Qualidade, Gestão e outras.
“Basta entrar em contato com o Setcemg e informar sobre a
necessidade da empresa que o sindicato fará o planejamento da
capacitação”, finaliza Marques.

SEGURANÇA

Projeto Ronda: mais segurança
para motoristas e cargas
Como resultado das ações do Grupo Técnico de
Trabalho de Segurança Logística, foi criado o Projeto
Ronda, mais uma ferramenta para combater o roubo
de cargas na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Uma parceria entre o Setcemg, por meio do Grupo Técnico de Trabalho de Segurança Logística (GT de Segurança),
a Fetcemg e a 6ª Delegacia Especializada de Furtos, Roubos,
Antissequestro e Organizações Criminosas/Cargas criou o
Projeto Ronda.
Com caráter preventivo e investigativo, a parceria viabiliza que viaturas da Polícia Civil permaneçam nos bairros e
regiões de maior concentração de transportadoras para o monitoramento da saída de caminhões carregados para entrega.
As ações do projeto começaram no fim de maio, na região
do bairro Jardim Riacho, em Contagem, onde há grande concentração de transportadoras. Ainda serão realizadas ações
constantes de ronda na região do bairro Cincão, também em
Contagem, e no bairro São Francisco, em Belo Horizonte.

Projeto é resultado de uma articulação do GT de Segurança com a Polícia Civil

Além das rondas, a delegacia especializada realiza visitas às
transportadoras associadas ao Setcemg para divulgar o projeto
e conhecer um pouco mais sobre a realidade das empresas.
O assessor de Segurança Patrimonial da Fetcemg e coordenador do GT de Segurança do Setcemg, Ivanildo Santos, explica que o trabalho já apresenta resultados positivos. “Houve
uma percepção de que muitos veículos eram abordados logo
após a saída para a entrega das cargas. Muitos transportadores
já nos procuraram para agradecer o empenho da entidade junto à delegacia”, destaca.
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Legislação em debate

Transportadores se reuniram em Brasília (DF) para o
XVII Seminário Brasileiro do TRC. O marco regulatório
do setor e a reforma trabalhista foram os temas debatidos.
Lideranças do transporte e autoridades se reuniram em Brasília, na capital federal, para debaterem temas que impactam no setor

Os principais representantes do setor
de transporte de cargas, parlamentares,
autoridades governamentais e integrantes do meio acadêmico reuniram-se em
maio, na Câmara dos Deputados, em
Brasília (DF), para o XVII Seminário
Brasileiro do Transporte Rodoviário de
Cargas. Minas Gerais esteve representada por membros das diretorias da Fetcemg e do Setcemg.
O deputado federal e vice-presidente
da Comissão de Viação e Transporte
(CVT), Diego Andrade, destacou a importância do evento, já tradicional na
agenda política e empresarial. “Esta é
uma ótima oportunidade de os deputados
ouvirem os empresários para entender
mais sobre o setor e, assim, poderem buscar as melhorias necessárias”, afirmou.
O primeiro painel de debates abordou o novo marco regulatório do setor
de transporte rodoviário de cargas. A
moderadora foi a deputada Christiane
de Souza Yared, membro da CVT, e os
palestrantes foram o deputado Nelson
Marquezelli; o procurador regional do
Ministério Público do Trabalho, Paulo
Douglas de Moraes; e o diretor jurídico
da NTC&Logística, Marcos Aurélio Ribeiro. Como debatedores participaram o
presidente da Comissão Especial do PL
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4.860/2016, Toninho Wandscheer; o superintendente de Serviços de Transporte
Rodoviário e Multimodal de Cargas (Suroc), Thiago Martorelly; o representante da Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT) e da Confederação
Nacional do Transporte (CNT), Bruno
Batista; o presidente da Confederação
Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA), Diumar Bueno, e o presidente-executivo da Associação Nacional
dos Usuários do Transporte de Carga
(Anut), também representando a Confederação Nacional da Indústria, Luiz
Henrique Baldez.
O diretor jurídico da NTC&Logística,
Marcos Aurélio Ribeiro, destacou que o
setor está em busca de segurança jurídica
para exercer sua atividade. "É extremamente importante termos conhecimento da proposta do marco regulatório para
sabermos se lá estão contempladas as reivindicações do setor. Queremos algo que
seja bom para todos”, comentou.
Reforma Trabalhista – Propostas
Prioritárias
Para a segunda parte do seminário,
compuseram a mesa o advogado e assessor jurídico da NTC&Logística, Narciso
Figueirôa Junior; o juiz do Tribunal Re-

gional do Trabalho da 9ª região, Marlos
Melek; o relator da Comissão Especial
da Reforma Trabalhista, Deputado Rogério Marinho; e os membro da CVT,
deputado Vanderlei Macris e deputada
Magda Mofatto.
Narciso apresentou um panorama
sobre a reforma trabalhista e as bandeiras defendidas pelo setor. “A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), concebida nos anos 40, precisa ser modernizada
em diversos pontos. É preciso fortalecer
as negociações coletivas e dar mais autonomia para a relação do empregador
com seu empregado, sem tanta interferência do estado”, afirmou.
O juiz Malos Melek é um grande defensor da reforma trabalhista, que, inclusive, ajudou a desenhar. “Não é possível
seguir com a CLT da forma desatualizada
que está hoje. A modernização de diversos tópicos se faz necessária para que o
Brasil consiga voltar a gerar empregos e
crescer economicamente”, disse.
O presidente da NTC, José Hélio
Fernandes, encerrou o seminário com
uma mensagem de otimismo e convidou a todos para continuar contribuindo, cada um em suas bases, para que as
bandeiras do setor sejam atendidas o
quanto antes.

HOMENAGEM

Sérgio Pedrosa recebe
Medalha do Mérito do Transporte
Presidente da Fetcemg foi homenageado pela NTC&Logística
Empresários e convidados reuniram-se para a cerimônia de entrega da
Medalha de Mérito do Transporte –
NTC, que homenageia pessoas físicas
e jurídicas que se destacaram pela atuação no setor de transporte rodoviário
de cargas.
Foram sete homenageados neste
ano, indicados pelo Conselho Superior da NTC. O presidente da Fetcemg
e do Conselho Regional do Sest Senat em Minas Gerais, Sérgio Luiz
Pedrosa, foi um deles. Ele recebeu a medalha das mãos do pre-

“Sérgio é um jovem
participativo, ativo e muito
bem articulado. Está
sempre ligado nos assuntos
do TRC e continuará dando
sua contribuição, agora
na Federação”
José Hélio Fernandes

Sérgio Pedrosa recebeu homenagem das mãos da coordenadora da ComJovem, Ana Jarrouge, e do presidente da NTC&Logística, José Hélio Fernandes

sidente da NTC&Logística, José
Hélio Fernandes, e da coordenadora da ComJovem Nacional, Ana
Carolina Jarrouge.
Formado em Administração pela
Universidade Federal de Minas Gerais

Homenageados
Ari Rabaiolli - Presidente da Federação das Empresas de Transporte de Carga e
Logística no Estado de Santa Catarina (Fetranscesc)
Braspress - Representada pelo seu presidente, Urubatan Helou
Liemar José Pretti - Presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de
Cargas & Logística no Estado do Espírito Santo (Transcares)
Major Olímpio - Deputado Federal
Pedro Velasco Junior - Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de
Cargas e Encomendas do Sudoeste Goiano (Setcesg)
Scania - Montadora que comemora 60 anos de atuação no Brasil, representada
pelo diretor de vendas, Vitor Carvalho.
Sérgio Pedrosa - Presidente da Fetcemg

e pós-graduado em Logística pela Fundação Dom Cabral, Sérgio Pedrosa é
um empresário de sucesso e participa
da vida sindical há vários anos. É CEO
da Transpedrosa, empresa fundada
pelo seu pai, com 55 anos de atuação
nacional no mercado de transporte
rodoviário de cargas e de movimentação interna de materiais e expertise
no transporte de produtos perigosos.
Atualmente, é presidente da Fetcemg
e do Conselho Regional do Sest Senat
em Minas (CRMG). De 2011 a 2016 foi
presidente do Setcemg, onde deixou
como sua marca o foco na gestão profissional e no estreitamento do relacionamento entre os transportadores.
O presidente da NTC&Logística,
José Hélio Fernandes, destacou a
contribuição de Sérgio Pedrosa para
o crescimento das jovens lideranças.
“Ele é é um jovem participativo, ativo
e muito bem articulado. Está sempre
ligado nos assuntos do TRC e continuará dando sua contribuição, agora na
Federação”, enfatizou.
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Meio ambiente e transporte:
informação e ação
Transportadores de carga
se mobilizaram em ações de
conscientização e prevenção
no Junho Verde
O Setcemg e a Fetcemg realizaram uma série de atividades em favor
da preservação do meio ambiente em
mais uma edição do Junho Verde.
A tradicional ação das entidades é
uma homenagem ao Dia Mundial do
Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de
junho. Fizeram parte da programação
palestra, capacitação, blitz educativa
em parceria com a PBH e a solenidade
de entrega do Melhor Ar – Prêmio Fetcemg de Qualidade do Ar. “A Federação e o Sindicato estão empenhados em
contribuir com a sustentabilidade econômica e social no setor do transporte
de carga e o melhor caminho é oferecer informação e conhecimento sobre
o tema aos transportadores”, afirma o
presidente da Fetcemg, Sérgio Pedrosa.

Técnicos do Despoluir fizeram testes em caminhões que passaram pela região da Pampulha

"A educação ambiental
e sustentável deve ser

Blitz na Pampulha
A programação do Junho Verde começou no dia 7 de junho com a Blitz
Despoluir e Operação Oxigênio, realizada em parceria com a Prefeitura de
Belo Horizonte na Pampulha, próximo
ao estádio Mineirão. Durante a blitz os
técnicos do Despoluir aferiram o nível
de opacidade da fumaça emitida pelos
veículos de carga, distribuíram material educativo e brindes.
Promoção de conhecimento
No dia 9, foi a vez das entidades
receberem o instrutor do Sest Senat,
Vinícius Damasceno, que apresentou
a palestra “Sustentabilidade e Reciclagem”. Segundo o instrutor, são muitas
as possibilidades para o transportador
adotar o comportamento sustentável,
entre elas, a atenção para o combustí12
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realizada no dia a dia,
à exaustão"
Vinícius Damasceno

O instrutor do Sest Senat, Vinícius Damasceno, falou da sustentabilidade aplicada ao setor de transporte

vel, que deve ser de boa procedência;
a constante manutenção dos veículos;
a qualificação dos motoristas, que
podem ser “agentes ambientais” ao
adotarem o hábito da condução econômica; a correta gestão de pneus”;

e, principalmente, a participação em
programas ambientais voltados para
o setor como o Despoluir. “A educação ambiental e sustentável deve ser
realizada no dia a dia, à exaustão. Ao
“plantar a semente” da sustentabilida-

de, a ideia será multiplicada e estaremos garantindo o futuro das próximas
gerações”, afirmou.
No dia 20, o assessor jurídico ambiental do Setcemg, Walter Cerqueira,
ministrou o treinamento “Legislação
Ambiental Aplicada ao Transporte”
para profissionais envolvidos no planejamento, implementação e manutenção de sistemas de gestão ambiental
de empresas de transporte. Ele falou
sobre as hipóteses de responsabilização pelo dano e as formas como estas
podem ser aplicadas de acordo com a
Constituição e a legislação que tratam
a matéria. Outro tema abordado foi
sobre os meios processuais disponíveis no ordenamento jurídico nacional

O assessor jurídico ambiental do Setcemg, Walter Cerqueira, falou sobre a legislação ambiental em treinamento

para garantir a defesa do meio ambiente. “São muitas as regras que incidem
sobre o transporte de cargas, em especial, as operações de transporte de produtos químicos ou classificados como
perigosos e é preciso ter atenção para
elas”, afirmou.

A coordenadora do Despoluir, Marta Gusmão,
na blitz do Despoluir do Junho Verde

Melhor Ar
Para encerrar o Junho Verde, a
Fetcemg realizou no dia 23 a solenidade de entrega do Melhor Ar – Prêmio Fetcemg de Qualidade do Ar. A
homenagem é um reconhecimento às
empresas de transportes de carga ambientalmente responsáveis e que monitoram a emissão dos gases e fumaça
de seus veículos pelo Programa Despoluir, da Confederação Nacional do
Transporte (CNT), gerido pela Fede-

Despoluir
A Fetcemg conta com cinco unidades
móveis de avaliação veicular equipadas
com um opacímetro e outros instrumentos necessários para analisar os pontos
críticos que influenciam na emissão de
poluentes e no uso racional de combustível dos veículos movidos a diesel. A
entidade também possui técnicos capacitados para realizar as aferições, analisar os resultados e sugerir medidas para

melhoria do desempenho das empresas.
“A aferição é um bom indicativo do estado de manutenção do conjunto motor,
bomba injetora, bicos injetores, regulagem do ponto de injeção e filtros de ar
e combustível e dá indicativos para um
melhor aproveitamento do diesel, alcançando um melhor nível de eficácia energética”, destaca a coordenadora do Despoluir em Minas Gerais, Marta Gusmão.

ração em Minas Gerais. “Este programa reforça o desejo de todo o setor,
que é o de reduzir a emissão de gases
poluentes e ainda gerar economia
para transportadores e autônomos”,
afirmou Sérgio Pedrosa.
Você pode acessar a lista de vencedores do Melhor Ar 2017 e a galeria
de imagens da premiação nos sites da
Fetcemg (fetcemg.org.br) e do Setcemg
(setcemg.org.br).

Resultados
Dados da Fetcemg mostram a
evolução na procura pelas empresas no controle da emissão
de poluentes de suas frotas. Em
2014, foram realizados 5.435 testes com 69,75% de aprovação. No
ano seguinte, o número de testes
triplicou, atingindo 17.954, com
81,95% deles aprovados. O crescimento continuou em 2016, com
18.807 testes realizados e 84,05%
de aprovação.
No período de janeiro a abril deste
ano foram aferidos 109.844 veículos, com mais de 84% aprovados.
Até maio foram realizados 7.145
testes de opacidade do combustível, com 84,52% de aprovação.
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SETTRIM

Despoluir no Triângulo e Alto Paranaíba
Depois de cinco anos da implantação do Despoluir – Programa Ambiental do Transporte no Triângulo
Mineiro e Alto Paranaíba, a iniciativa
segue ganhando novos adeptos. Entre
maio de 2016 e 2017, o número de
empresas cadastradas cresceu 42%,
passando de 67 a 95 participantes. O
monitoramento é feito gratuitamente
pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Triângulo Mineiro
(Settrim), que faz a gestão local.
Em 2016, o índice de aprovação dos
testes de opacidade da emissão de veículos foi de 76,3%, o que corresponde a 2.257 veículos emitindo menores níveis de poluentes na atmosfera.
“Nos primeiros dois meses de 2017, o
índice de aprovação já era de 79,5%,
correspondente a 342 veículos”, afirma o técnico-mecânico do Despoluir,
Rony Martins.

Luiz Grolli, da Gira Transportes, apoia o Despoluir no Triângulo. Empresa já foi destaque no prêmio Melhor Ar, da Fetcemg

Participe!
Para participar do Despoluir na Região do Triângulo e Alto Paranaíba, basta ligar
para (34) 3214-0566.

CONHEÇA O MELHOR CAMINHO NA
GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE
DE CARGAS RODOVIÁRIAS
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Troque o seu antigo sistema pelo completo SiatWeb.

Implementação grátis. Confira as condições.

(31) 3391-1436
(31) 3564-1282

Gestão de transporte

GIRO POR MINAS

SETCJF

SETSUL

SETCJF participa de
eventos em Minas Gerais

Despoluir no Sul
Desde outubro de 2016, quando
o Despoluir foi implantado no Sindicato das Empresas de Transportes
de Carga do Sul de Minas Gerais
(Setsul), a iniciativa conquista cada
vez mais empresas da região.
O setor do transporte tem assumido sua parcela de responsabilidade na
construção de um mundo ambientalmente mais equilibrado, promovendo uma série de ações para atingir tal
finalidade. Todos têm entendido que
a menor emissão dos veículos a diesel
traz economia de combustível e possibilita um melhor desempenho econômico para empresários de transporte e caminhoneiros autônomos.

Setsul administra o Despoluir no Sul de Minas Gerais

Para agendar uma visita do técnico do Despoluir na Região do Sul de Minas Gerais,
basta ligar
para (35)anuncio
3721-3288
enviar um 1e-mail:
setsul@pocos-net.com.br.
vip-0043-17b
setcemg ou
19x14cm.pdf
18/05/17
14:12

O Sindicato das Empresas de
Transporte de Cargas de Juiz de Fora,
que agora representa também a Zona
da Mata Mineira, marcou presença
em eventos importantes para o setor.
Em maio, o gerente administrativo,
Osvaldo Filho, e o assessor jurídico da
entidade, Wagner Garcia, representaram o Sindicato no III Fórum Sindical,
realizado pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRCMG), em parceria
com a Fetcemg e outras entidades.
No início de junho, o SETCJF
participou no Seminário de Comunicação Sindical, organizado pela Associação dos Professores do Ensino
Superior de Juiz de Fora (Apes-JF Seção Sindical ANDES-SN). A concentração da mídia e os desafios e meios
para a comunicação sindical foram temas do seminário, realizado em Juiz
de Fora.
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Transportadores debateram
a segurança no setor
Seminário Itinerante da ComJovem reuniu empresários em Belo Horizonte

No início de junho, a NTC&Logística
reuniu empresários, lideranças sindicais, executivos e profissionais do
setor em Belo Horizonte para a segunda edição do ano do Seminário Itinerante ComJovem Nacional, que discutiu o tema Segurança no Trânsito.
A Fetcemg e o Setcemg foram as
entidades anfitriãs.
A coordenadora da ComJovem de
Belo Horizonte, Ana Luiza Magalhães,
destacou a oportunidade criada pelo
evento para a promoção do conhecimento e networking. “É uma honra
receber este evento novamente em
BH, reunindo tantos empresários e representantes da nossa cadeia de suprimentos. Encontros como este são uma
excelente oportunidade para acumular
experiência e conhecimento”, afirmou.
O presidente eleito do Setcemg,
Gladstone Lobato, destacou a importância da comissão para a formação de
empresários e lideranças. “Não vejo a
ComJovem como uma comissão, eu a
vejo como uma escola de jovens. Tenho
certeza que se eu tivesse uma comissão
dessas quando jovem, meu caminho teria sido mais fácil. Portanto, agradeço
ao Sérgio Pedrosa, que começou essa
tarefa no início da sua gestão, e reafirmo todo o nosso apoio para a regional
seguir adiante”, destacou.
O presidente da Fetcemg, Sérgio
Pedrosa, também representando o presidente da NTC, José Hélio Fernandes,
reforçou a importância da participação
nas entidades e comissões para o desenvolvimento dos gestores. “Tudo que um
empresário precisa para fazer uma gestão
melhor, a ComJovem oferece. Hoje, ratifico a relevância do trabalho desses jovens
para a sucessão nas empresas”, afirmou.
Sobre o núcleo de Belo Horizonte
e Região, Pedrosa elogiou o engajamento da atual coordenação. “Quando assumi o Setcemg, a comissão estava inativa. Propusemos à Ana Luiza
que ela recriasse a comissão e ela não
16
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“É uma honra receber
este evento novamente
em BH, reunindo
tantos empresários e
representantes da nossa
cadeia de suprimentos.
Encontros como este são
uma excelente
oportunidade para
acumular experiência
e conhecimento”
somente cumpriu o objetivo, mas
conseguiu transformar o nosso núcleo em um dos mais ativos em todo o
país”, destacou.

Ana Luiza Magalhães

Confira as palestras do evento
“A Política que a Juventude Acredita” - Lucas Gonzales, superintendente de
operações da Transpes;
“Tecnologia Aplicada para a Redução de Acidentes e Custos”- Pedro
Chaves, diretor comercial de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo da Sascar;
“Segurança Patrimonial” - Coronel Paulo Roberto de Souza,assessor de segurança da NTC&Logística;
“Acidentes: Prevenção é a Solução” - Lílian Lorosa, gerente de Relacionamento da Trade Vale/Tnix;
“Melhor Prevenir do que Indenizar” - Ana Carolina Jarrouge, vice-presidente extradordinária para Jovens Empresários da NTC&Logística e coordenadora da
ComJovem Nacional;
“Ferramentas para Gestão Eficaz de uma Empresa de Transporte” - Valter Luiz, gerente comercial da BGM Rodotec;
“Contrato de Manutenção”, Glauco Juliato - consultor de Vendas Especiais da
MAN Latin America;
“Principais Riscos de Acidentes nas Rodovias” - Rubem Penteado de
Melo, engenheiro.

SEGURANÇA VIÁRIA

“Maioria dos acidentes
é evitável”
Especialista aponta as principais causas de acidentes nas rodovias e afirma que é
possível reduzir o número de vidas perdidas nas estradas com medidas simples

Rubem Penteado citou as principais causas de acidentes e expôs casos ocorridos nas estradas brasileiras

Durante o Seminário Itinerante da
ComJovem realizado em Belo Horizonte no mês de junho, o engenheiro e
consultor Rubem Penteado, da TRS Engenharia, apresentou a palestra “Principais Riscos de Acidentes nas Rodovias”.
Penteado apontou os seis principais
riscos de acidentes envolvendo veículos
de carga, mostrando imagens de acidentes e suas causas técnicas.
“Todos os acidentes são tratados
como obras do acaso, o que não é verdade. A sociedade tem a imagem de que o
caminhão está associado a algo ruim, a
algum risco. A verdade é que a maioria
dos acidentes é evitável”, alertou.

Pra quem
pilota um bruto
ACESSE O SITE E CONFIRA

VOLVOPECAS.COM.BR
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Principais riscos de acidentes:
1. Tombamentos
Segundo o consultor, é o tipo de
acidente mais comum e mais grave
que existe. Além da perigosa geometria das vias, motoristas se arriscam
ao exagerar na velocidade e realizar
manobras bruscas em retas.
2. Descida de serras
É preciso ter cuidado com o superaquecimento das lonas de freios e
nas curvas de raio pequeno. As dicas
são usar o freio motor e marcha reduzida e sempre reduzir a velocidade
antes de iniciar a descida.
3. Idade
Segundo estudo da Universidade
de New Brunswick, do Canadá, a idade elevada é um risco, dependendo
do trajeto que o motorista for fazer.

18
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A percepção, habilidade motora e o
estreitamento do campo visual diminuem com o passar dos anos.
4. Sinalização ineficaz
Segundo Penteado, a sinalização
nas rodovias brasileiras é ineficaz
para caminhões. “As placas indicam
a velocidade ideal para carros de passeio, não para caminhões carregados”,
destacou.
Para o consultor, o recomendado é
andar sempre 10km/h abaixo do indicado.
5. Amarração de cargas
Tratada com informalidade e muitas vezes delegada ao motorista, a tarefa de amarração de cargas é cercada
de mitos e manias. Segundo Penteado, ao contrário disso, a amarração de
cargas deve respeitar requisitos legais
e exige muito conhecimento e boa

técnica. “A responsabilidade de como
transportar de forma segura a carga é
do transportador e também do embarcador, portanto, é preciso muita atenção para este quesito”.
6. Sono
É preciso ter atenção ao tempo
correto de descanso e conscientizar
motoristas sobre a importância de evitar o uso de medicamentos e substâncias para combater a sonolência.
Segundo Penteado, as fases do
sono são facilmente percebidas.
“Quando perceber que as piscadas ficaram mais demoradas, que seu corpo
está buscando uma melhor posição
no banco e que você está passando a
mão na cabeça e rosto, encoste o veículo e descanse. Muitos acidentes
de grandes proporções acontecem
quando o cérebro dá uma pequena
'apagada'”, alertou.

JURÍDICO

A prescrição no TRC
O tema da prescrição não é novidade no Transporte Rodoviário de Cargas
(TRC), mas ainda é alvo de dúvidas, em
especial nas tentativas de reparação pelos danos relativos a contratos não pagos, seja na via extrajudicial ou judicial.
A prescrição é a perda da proteção
jurídica ao direito pelo decurso de um
determinado prazo. Para as pretensões
de reparação civil oriundas de falha na
prestação de serviço é de um ano, contado do prazo de conhecimento do dano
pela parte interessada, conforme disposto no artigo 18 da lei 11.442/07: “Prescreve em um ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos
de transporte, iniciando-se a contagem
do prazo a partir do conhecimento do
dano pela parte interessada”.
O lapso prescricional anual também
se aplica ao transporte multimodal,
quando há utilização de dois ou mais tipos de transporte sob responsabilidade
de um operador. Dessa vez, com amparo

no artigo 22 da lei 9.611/98: “As ações
judiciais oriundas do não cumprimento
das responsabilidades decorrentes do
transporte multimodal deverão ser intentadas no prazo máximo de um ano,
contado da data da entrega da mercadoria no ponto de destino ou, caso isso não
ocorra, do nonagésimo dia após o prazo previsto para a referida entrega, sob
pena de prescrição”.
Em relação ao transporte multimodal, merece atenção pela necessidade de
demonstrar se o transporte foi multimodal ou unimodal, pois, para este último,
o prazo prescricional é diverso.
Já para a cobrança de frete contratado e não pago, o prazo é de cinco anos,
estabelecido conforme o Código Civil,
em seu artigo 206, § 5º, inciso primeiro,
reafirmado por entendimentos dos tribunais, inclusive instâncias extraordinárias,
como o Superior Tribunal de Justiça.
As empresas devem colocar em suas
negociações os institutos previstos no

Guilherme Theo Sampaio
Assessor jurídico do Setcemg
e do escritório Paulo Teodoro –
Advogados Associados

ordenamento jurídico, com ênfase no
que é tratado nas legislações especiais,
em face das peculiaridades do setor, objetivando o controle e o contingenciamento de ativos e passivos.
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COORDENAÇÃO

Coordenadores e diretores
se reuniram na Fetcemg

Núcleo Pedagógico alinhou estratégias para este ano

O Conselho Regional do Sest Senat em Minas Gerais
(CRMG) promoveu encontros do Núcleo Pedagógico e
dos diretores no mês de maio para alinhamento das estratégias da instituição.
O Núcleo Pedagógico alinhou a participação de docentes
do Sest Senat no 1° Ciclo de Formação Continuada para Docência, nos dias 23 e 26 de maio. Nesse treinamento, que faz
parte de um projeto nacional que formou 70 multiplicadores,
foram realizadas aulas presenciais e on-line.
Já na primeira reunião de dirigentes, foi apresentado o
plano de trabalho do Sest Senat para o ano de 2017: Inovar
para Crescer. “É preciso mudar e melhorar, pensando sempre
à frente, e ver as coisas de forma diferente para continuar a
evoluir”, destacou a supervisora do Conselho Regional de Minas Gerais, Eliana Costa. Durante o encontro foi elaborado o
calendário das reuniões para 2017

QUALIFICAÇÃO

Acordo internacional
de cooperação
Foi assinado no dia 23 de maio, em Ottawa, no Canadá, um acordo internacional de cooperação técnica entre
a Confederação Nacional do Transporte (CNT), o Sest
Senat, o Natural Resources Canada - NRCan (Ministério dos Recursos Naturais do Canadá) e o International
Council on Clean Transportation – ICCT (Conselho Internacional de Transporte Limpo). O objetivo é ofertar,
nas unidades operacionais do Sest Senat cursos com certificação internacional voltados à promoção e à qualificação para eficiência energética no setor de transporte
rodoviário de cargas e passageiros do país.
As novas qualificações terão como foco três frentes
estratégicas: condução econômica, gestão de frotas e
gestão de combustível. “É um acordo de grande importância. Sem dúvida, ele mudará o patamar dos nossos
cursos”, ressalta o presidente da CNT e dos Conselhos
Nacionais do Sest e do Senat, Clésio Andrade.
Tanto o Sest Senat quanto a CNT realizam, por meio
do Despoluir – Programa Ambiental do Transporte, diversos trabalhos para incentivar os transportadores a
promover ações de gestão ambiental. O treinamento de
motoristas para a condução econômica é fundamental
para estimular a eficiência energética dos veículos. “Nós
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Representantes das instituições assinaram acordo em Ottawa, no Canadá

queremos capacitar os trabalhadores do setor para que
possamos atingir os melhores níveis de eficiência energética no transporte de carga e de passageiros”, destaca
a diretora-executiva nacional do Sest Senat, Nicole Goulart. Até o final de 2017, o NRCan capacitará instrutores
do Sest Senat.

SEST SENAT

SAÚDE

Saúde emocional é sinônimo
de qualidade de vida
É comum ouvir falar que todos devem cuidar da saúde do corpo mantendo hábitos saudáveis de alimentação
e praticando exercícios regularmente.
Mas sabia que tão importante quanto
cuidar do corpo, é prestar atenção também na saúde emocional?
A psicologia é uma ciência que ajuda o ser humano a perceber quem ele
é. “Não é só para tratar um paciente
já adoecido. Quando as pessoas conseguem se conectar com elas mesmas,
elas conseguem administrar melhor
seus conflitos e vivem bem”, explica a
psicóloga do Sest Senat, Laila Goes.
Estresse, ansiedade, angústia e depressão são consequências de inúmeros
fatores, como o ritmo de vida moderno
e a forma como a sociedade cobra por
resultados profissionais e pessoais, mas,
segundo a psicóloga, devem ser observados e entendidos para que não se tornem doenças mais graves. “O estresse,
por exemplo, é tido no dia a dia como
uma doença difícil de tratar, mas não é.
Ele só é considerado patológico quando

Sest Senat oferece atendimento psicológico gratuito em todo o Brasil

a pessoa não consegue administrá-lo.
Quando se consegue entender e aprender com o estresse, você o transforma
e passa para as questões positivas. Esse
processo de entendimento serve para a
vida como um todo”, orienta Laila.

Todas as unidades do Sest Senat
oferecem assistência psicológica gratuita para trabalhadores do transporte contribuintes e seus dependentes.
Acesse o site sestsenat.org.br e descubra a unidade mais próxima de você.

MAIO AMARELO

Celular e trânsito: perigosa combinação

Campanha foi realizada em todo o país

A campanha nacional Maio Amarelo mobilizou unidades do Sest Senat
em todo o Brasil para alertar motoristas
sobre os perigos da combinação entre
celular e direção. Com o tema "Maio
Amarelo, por um trânsito mais seguro",
foram realizadas blitze educativas, palestras sobre direção defensiva e educação
no trânsito, visitas em empresas e instituições de transporte, entre outras ações.
"É só uma olhadinha. Tão rápida que
não vai acontecer nada." Pode parecer
inofensivo, mas usar o celular enquanto
dirige pode colocar a vida em risco. Isso
porque o trânsito exige 100% da atenção

do motorista e é cada vez mais comum
acidentes e mortes ocorridas em que
a principal causa é o uso inadequado
do celular.
Uma pesquisa realizada pela Universidade de Utah, nos Estados Unidos, mostrou que a combinação celular e trânsito pode aumentar em até
400% o risco de acidentes. Ao desviar
o olhar para ler uma mensagem, por
exemplo, o condutor perde cerca de
cinco segundos da atenção. Se ele estiver a 80 km/h, é como se percorresse
um campo de futebol inteiro sem ver
o que está acontece do lado de fora.
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ELEIÇÃO NO SETCEMG

Gladstone
Lobato é
o novo
presidente
do Setcemg
Conheça a nova diretoria e conselho fiscal do Setcemg:
Gladstone e o presidente da Fetcemg, Sérgio Pedrosa

No dia 30 de maio, a chapa liderada
por Gladstone Viana Diniz Lobato (Transavante) foi eleita por aclamação para a
direção do Setcemg, durante Assembleia
Geral Ordinária realizada na sede da entidade. Como apenas uma chapa foi inscrita, o estatuto do Sindicato determina
a votação por aclamação ao final da assembleia com qualquer quorum.
Gladstone substituirá Paulo Sérgio
Ribeiro da Silva, que presidiu a entidade
interinamente após o então presidente,
Sérgio Pedrosa, deixar o cargo para assumir a Fetcemg.
Gladstone foi vice-presidente do Sindicato nas duas gestões anteriores. “Vivencio o transporte 24 horas e sei das
amarguras e das injustiças pelas quais o
setor passa. Conduzirei o trabalho que
vem sendo realizado há anos pelo Sindicato com muita dedicação”, afirma.
A posse da diretoria eleita será realizada no dia 1° de julho.

Gladstone Viana Diniz Lobato

Presidente

Transavante Transportadora Avante Ltda.

Warlon Nogueira Lima

VicePresidente

Expresso Alvorada Ltda.

Paulo Sérgio Ribeiro da Silva

2° VicePresidente

Tora Transportes Industriais Ltda.

Marcelo Martins Patrus

3º Vice Presidente

Patrus Transportes Urgentes Ltda.

Ulisses Martins Cruz

Secretária

Empresa de Transportes Martins Ltda.

Luiz Gustavo Rodrigues Lopes

Secretário
Adjunto

Rodoviário Vale do Rio Doce Ltda.

Luiz Carlos Rodrigues da Silva

Tesoureiro

TG Transportes Gerais e Distribuição Ltda.

Bruno Giordani Monteiro Reis

Tesoureiro
Adjunto

Rodominer Transporte e Serviços Ltda.

DIRETORIA SUPLENTE
Adalcir Ribeiro Lopes

Diretor

Transexcedente Ltda.

Alfonso de Castro Gonzalez

Diretor

Transportes Pesados Minas S/A

Vittorio Medioli

Diretor

Sada Transportes e Armazenagens S/A.

CONSELHO FISCAL EFETIVO
Jaime Paschoalin

Membro

Transportadora Fátima Ltda.

“Conduzirei o trabalho

Márcio Afonso de Moraes

Membro

Lenarge Transportes e Serviços Ltda.

que vem sendo realizado

Flávio Leal de Morais

Membro

D’Granel Transportes e Comércio Ltda.

há anos pelo Sindicato
com muita dedicação”
Gladstone Lobato
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CONSELHO FISCAL SUPLENTE
Daniel Simas Pereira

Membro

Simas Logística Ltda.

Liolgar Lino da Costa

Membro

Empreendimentos Rodeiro Ltda.

Marcos Antônio de Figueiredo

Membro

Transportadora Figueiredo Ltda.

RNTRC

Adesivos mais
resistentes

Adesivos do RNTRC já são confeccionados com novo material

Representantes da Fetcemg e seus Sindicatos filiados
se reuniram em maio com a EVO, empresa responsável
pelo sistema e processamento do Registro Nacional dos
Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC), para
discutir as mudanças nos adesivos do registro e as atualizações necessárias no sistema Sitcarga.
Depois de muitos questionamentos sobre a qualidade
dos adesivos do RNTRC, a EVO fez adaptações em sua
produção. Visando maior durabilidade, foi escolhido o
poliéster, material mais resistente. “É um material mais
apropriado para as situações cotidianas do transporte e
certamente os adesivos terão maior durabilidade, claro
se observadas todas as normas de aplicação e de conservação”, destacou Felipe Costa, um dos responsáveis pelo
atendimento do RNTRC no Setcemg.
O verso dos adesivos contém informações sobre como
afixá-los. Se ocorrer algum desgaste anormal nos adesivos,
mesmo seguindo rigorosamente as orientações para aplicação, basta entrar em contato com o ponto de atendimento e solicitar a substituição. Este requerimento será enviado para a gráfica onde são confeccionados os adesivos e a
mesma encaminhará um laudo com o resultado procedente ou improcedente em um prazo de até cinco dias.

Urgência e
emergência
adulto 24hs

E também outros serviços:
• 31 especialidades
• Laboratório clínico próprio
• Diagnóstico por imagem

Marcação de consultas
(31) 3014 3014
Unidade Centro
(31) 3115 - 4800
R. Rio Grande do Sul, nº 620
Barro Preto - Belo Horizonte / MG
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ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS

Ação do projeto Apoiadores do
Setcemg é sucesso de público
O Setcemg promoveu mais um Encontro de Empresários do Transporte
Rodoviário de Cargas em maio. A reunião foi realizada no restaurante Xapuri,
na região da Pampulha, e contou com a
presença de mais de 80 transportadores
que foram recebidos pelas diretorias do
Setcemg e da Fetcemg e pelos representantes da ComJovem BH e Região.
Dentre os assuntos discutidos, foi
ressaltada a importância do estreitamento com órgãos governamentais para
o fortalecimento e reconhecimento do
setor. “As entidades nacionais como a
NTC&Logística e a Confederação Nacional do Transporte (CNT) trabalham ativamente pelo setor e muitas vezes esse
trabalho leva tempo para repercutir.
Por isso, é importante apoiar constantemente essas instituições”, destacou o
presidente da Fetcemg, Sérgio Pedrosa,
citando algumas reuniões com órgãos
governamentais e junto ao Congresso
Nacional para as quais foram enviadas
alguns pleitos dos transportadores.

Empresários falaram da importância da articulação do setor com os órgãos de governo estaduais e federal

"As entidades nacionais
como a NTC&Logística e a
CNT trabalham ativamente
pelo setor e muitas vezes
esse trabalho leva tempo
para repercutir"
Sérgio Pedrosa
O Encontro de Empresários é um evento bimestral que reúne empresários e representantes da cadeia produtiva

O Encontro de Empresários faz parte do programa Apoiadores do Setcemg,
que visa criar oportunidades de relacionamento e negócios e trocas de experiências entre empresários e fornecedores
da cadeia do transporte.
São Apoiadores do Setcemg: Treviso Volvo, Siat, Vipal Borrachas, Sighra,
Grupo Apisul, Vitallis, Itaipu Scania,
Gertran, Minasmáquinas - Mercedes-Benz, Via Trucks DAF, Raízen, Lovec
e Sascar.
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Seja um Apoiador do Setcemg
Fundamental para o desenvolvimento do setor, a rede de fornecedores do transporte
rodoviário de cargas está sempre presente nas empresas e nas ações das entidades
representativas da categoria. E para estreitar ainda mais esse relacionamento gerando
negócios e contribuindo para a evolução das empresas, o Setcemg criou o projeto
Apoiador do Setcemg.
Mostre a sua empresa para o transporte rodoviário de cargas em Minas Gerais. Entre em
contato com o sindicato pelo e-mail gerencia@setcemg.com.br e saiba como participar.

