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palavra do presidente
VANDER francisco COSTA
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O mineiro tem a fama de trabalhar em silêncio. E em que pese eu concordar e ver isso como uma qualidade, 
hoje vejo que também é de extrema importância divulgar o que se faz. É nesse sentido que estamos registrando, 
neste livro, um pouco do que a FETCEMG já fez desde a sua fundação, na diretoria presidida por Vicente Costa, 
até o final deste ano, quando completa o mandato da diretoria que tive a honra de presidir.
 
Não temos a pretensão de relatar tudo o que foi feito, mas de registrar aquilo que de mais importante cada 
diretoria fez, deixando como legado. A importância desse registro é ainda mais oportuna hoje, pois, com a 
facilidade de comunicação por meios eletrônicos, vivem a criticar que nossas instituições nada fazem. Isso não 
é verdade, pois elas trabalham muito, mesmo com poucos recursos.
  
Para não falar apenas das gestões que presidi, achamos por bem citar um pouco do que cada diretoria já fez pelo 
setor desde a fundação da Federação, como uma forma de registrar fatos históricos desse trabalho hercúleo 
que é a representatividade e, também, de homenagear tantos profissionais e lideranças que, de diversas formas, 
trabalharam pelo fortalecimento e desenvolvimento do nosso setor.
 
Agradeço aos transportadores e líderes sindicais que confiaram em nossa capacidade de gestão, elegendo-nos 
para seguidos mandatos como diretor ou presidente da FETCEMG, delegando a representatividade da categoria.
 
Aproveito para agradecer também ao trabalho de todos os colaboradores da FETCEMG, que sempre se 
dedicaram para que nossos esforços tivessem o melhor resultado. E neste momento, agradeço em especial 
à Assessoria de Comunicação, que com dedicação e poucos recursos multiplicou nosso espaço na mídia 
espontânea e tornou nossa entidade mais conhecida.
 
Agradeço também aos meus sócios, Júnior e Vinícius, que concordaram em ceder parte do meu trabalho para 
a nossa Federação.
 
E um agradecimento todo especial à minha família. A minhas filhas, Priscila e Talita, que desde crianças veem 
o pai envolvido nas questões sindicais, que por vezes extrapolam para a política, e especialmente à minha 
esposa Eliana, que sempre me apoiou nas batalhas de nossa categoria. Se algumas vezes reclamou de minhas 
ausências em casa para atender às demandas dos transportadores, sempre soube compreender a necessidade 
do empresário dedicar tempo para as causas de interesse comum do setor.
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quem somos

O Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) é um setor fundamental na economia de 
qualquer país. No Brasil, somos responsáveis pela movimentação de 60% de tudo que é 
produzido, representando 5,5% do PIB nacional, com uma frota superior a 2 milhões de 
caminhões. 

Em Minas Gerais, o estado com a maior malha viária do país, o transporte por rodovias 
é responsável pela maior parte da circulação de todas as mercadorias. É um setor que 
se moderniza e se profissionaliza sustentado por um trabalho incansável das entidades 
representativas do transporte.
 
Em nível nacional, o setor é representado pela Associação Nacional do Transporte 
de Cargas e Logística (NTC&Logística) e pela Confederação Nacional do Transporte 
(CNT). No âmbito estadual, o setor é representado pelas federações e seus sindicatos 
filiados. Como parte dessa estrutura, o setor também conta com o Sistema S, composto 
pelo Serviço Social do Transporte (SEST) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem em 
Transporte (SENAT).

São sete sindicatos filiados à FETCEMG em regiões estratégicas de Minas Gerais: 

SETCEMG - Sindicato das Empresas de Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais
SETCJF - Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Juiz de Fora
SETSUL - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Sul de Minas Gerais 
SETTRIM - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Triângulo Mineiro
SETCOM - Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Centro Oeste Mineiro
SINDINOR - Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Norte de Minas
SINDEECO/MG - Sindicato das Empresas Prestadoras de Serviço de Entregas e 
Coletas através de Veículo de duas Rodas no Estado de Minas Gerais.

Transporte rodoviário de cargas - um serviço essencial
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missão

Representar e fortalecer o setor de Transporte Rodoviário de Cargas em todos 
os cenários que se fizerem necessários.

crenças e valores

- Responsabilidade e profissionalismo em todas as ações de interesse da classe.
- Cooperação entre todos os envolvidos com o setor.
- Sustentabilidade do setor e das entidades que o representam.
- Ética e comprometimento em tudo o que se faz, respeitando e priorizando os 
interesses coletivos.

visão

Ser uma entidade reconhecida e respeitada, tanto no setor de Transporte 
Rodoviário de Cargas, quanto no meio empresarial e governamental, nas esferas 
municipal, estadual e nacional até 2020.

11
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MEMÓRIA
gestões anteriores
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O desejo e a determinação de fazer do Transporte Rodoviário de Cargas um 
setor empresarial respeitado e forte fizeram com que lideranças dedicadas e 
visionárias reunissem seus melhores esforços para criar a Federação das Empresas 
de Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais – FETCEMG. 

Conhecedoras que eram do setor e suas dificuldades, vislumbraram a necessidade 
de iniciar um movimento nacional para criar um sistema próprio, desvinculado 
do comércio, seguindo como exemplo a indústria. À frente desse movimento em 
Minas Gerais, esteve o empresário Vicente Costa, uma liderança do transporte 
reconhecida nacionalmente pela sua capacidade de trabalho, seu empreendedorismo 
e sua facilidade de articulação com os demais representantes do setor. Para 
consolidar esse objetivo, foi necessário muito trabalho ao longo de anos.  A ideia 
de se criar vários sindicatos dentro do território mineiro e, posteriormente, uma 
federação estadual data aproximadamente de 1978.

O SETCEMG foi muito importante nessa conquista ao abrir mão de parte de sua 
territorialidade para a fundação dos sindicatos. No final de 1988, foram criados os 
sindicatos de Poços de Caldas, Montes Claros, Formiga e Triângulo Mineiro, que se 
uniram ao SETCEMG e SETCJF formando seis sindicatos, número necessário para 
a formação legal de uma federação.

Assim, em dezembro de 1988, foi criada a FETCEMG, uma conquista muito 
representativa para o transporte rodoviário de cargas, realizando parte do 
sonho de Vicente Costa de ter um sistema próprio que capacitasse, treinasse e 
oferecesse apoio aos trabalhadores em transportes e seus familiares.

No tempo em que esteve à frente da Federação, Vicente Costa trabalhou para 
fortalecer os sindicatos regionais recém-criados, viajando e fazendo reuniões 
pelo interior de Minas Gerais, criando as condições para a sede própria na 
Avenida Abrahão Caram e participando ativamente dos encontros nacionais dos 
transportadores.

vicente costa
(12/1988 a 05/1992)
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O empresário Hélio Pettersen assumiu a presidência da FETCEMG em 1992 com o 
falecimento de Vicente Costa, de quem era vice.

“Para fundarmos a FETCEMG, tivemos que quebrar resistências.  Uma delas foi a 
articulação para desmembrar a Federação Nacional dos Transportes a fim de ceder 
espaço para a formação da nossa. Éramos o timoneiro do transporte. A Federação já 
começou sendo muito respeitada”.  

Ele relembra que a entidade oferecia suporte aos transportadores para que 
compreendessem, inclusive, a formação dos preços para gerir seus negócios. No breve 
período em que esteve à frente da federação, deixou sua marca no trabalho que realizou 
pela criação de terminais de carga.

O trabalho e a luta de Hélio continuam atuais, pois um local para carga e descarga nas 
estradas das grandes cidades ainda é uma reivindicação dos transportadores para mitigar 
os problemas com o trânsito das grandes cidades.

Hélio deixou a presidência da FETCEMG em 1994 por problemas pessoais e foi 
substituído por Reinaldo Elias da Costa, presidente da REC Transportes. Em seu mandato, 
de junho a outubro de 1994, Reinaldo deu continuidade aos trabalhos da Federação, 
organizando o processo eleitoral e a construção da nova diretoria, que foi liderada por 
Jésu Ignácio de Araújo.

hélio pettersen 
(05/1992 a 06/1994)
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Jésu Ignácio de Araújo foi um grande conciliador e trouxe 
para a FETCEMG o reconhecimento nacional com a criação 
do Encontro Mineiro dos Transportadores Rodoviários 
de Cargas (EMTRC) e sua participação ativa nos eventos 
nacionais e regionais do setor.

Os encontros tornaram-se fóruns nacionais importantes 
de debates e discussões sobre as questões do transporte 
rodoviário de cargas. O primeiro EMTRC foi realizado em 
1996, no Othon Palace Hotel, com uma pequena feira dos 
patrocinadores.

“Tive oportunidade de acompanhar, desde o primeiro, os 
Encontros Mineiros criados pelo amigo e companheiro 
Jésu Inácio de Araújo, logo que ele assumiu a presidência 
da FETCEMG. Devo ter participado pessoalmente de pelo 
menos oito dos dez eventos realizados, razão pela qual 
pude testemunhar a sua importância crescente e o seu 
significado para os empresários de transporte de Minas 
Gerais e, mesmo, para os de outros estados e regiões do 
País que costumam prestigiar os “congressos do Jésu”, 
como, informalmente, todos se referem a eles, com razão. 

De fato, a perseverança do Jésu e dos seus companheiros 
de diretoria fez com os Encontros Mineiros fossem 
definitivamente incorporados ao calendário nacional 
de eventos do setor, como um momento indispensável 
de atualização e de confraternização.  Além disso, é um 
momento de afirmação do nosso setor perante a sociedade 
mineira, a opinião pública, os demais setores econômicos, 
as autoridades e as lideranças políticas deste Estado. Os 
companheiros de Minas estão de parabéns por terem 
sabido construir esta tradição, que há de ser preservada e 
cada vez mais enriquecida.” 

                                   Geraldo Vianna, presidente da NTC Logística

Responsabilidade Social - Minas 
Solidária 

O empresário foi um dos principais 
incentivadores da Campanha Minas 
Solidária, na qual desenvolveu a 
estratégia de distribuição das doações 
de mantimentos para o povo mais 
necessitado de Minas Gerais, que perdeu 
suas moradias e seus pertences em uma 
enchente que devastou a região do Vale do 
Jequitinhonha. 

Evento Nacional - Lei que inibe 
roubo de carga é sancionada 

Jésu não mediu esforços para inibir e 
coibir os roubos de cargas e, durante a 
sua gestão, pôde comemorar a sansão, 
pelo presidente em exercício, José 
de Alencar, da Lei Complementar nº 
121, que “cria o Sistema Nacional de 
Prevenção, Fiscalização e Repressão ao 
Furto e Roubo de Veículos e Cargas”.  A 
lei decorreu do projeto de autoria do 
então deputado Mário Negromonte (PP-
BA) que tramitou por quase dez anos no 
Congresso Nacional,  sendo aprovado por 
pressão do setor.

Conselho Regional do SEST 
SENAT

Foi com Jésu na presidência da FETCEMG 
que o Conselho Regional do SEST SENAT 
passou a ser presidido alternadamente pelo 
transporte de cargas e o de passageiros, de 
forma pioneira no país.

Jésu ignácio de araújo
(10/1994 a 09/2006)

“Olhar para frente é importante, mas sem esquecer de fazer do 
presente a ponte entre o passado e o futuro. Nós só iremos a 
algum lugar porque estamos aqui hoje; e só estamos aqui porque 
alguém, antes de nós, fez o que deveria ser feito.
Este é o nosso compromisso e a nossa contribuição para um Brasil 
mais forte e mais justo.”

Jésu no encerramento do 11º EMTRC – último encontro que realizou.
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O empresário Paulo Sérgio Ribeiro da Silva assumiu a presidência da 
FETCEMG após Jésu Ignácio de Araújo, ficando até o final da gestão da 
qual até então era vice. 

Com uma visão inovadora e a ousadia dos empreendedores, criou, em 
2007, a MINASTRANSPOR, uma feira de relacionamentos e negócios no 
maior centro de exposição da América Latina, o Expominas. A primeira 
MINASTRANSPOR ocupou dois pavilhões do Expominas, em 11 mil 
metros quadrados, com 54 estandes.

O Encontro Mineiro, sob a liderança de Paulo Sérgio, acompanhou a 
pungência da MINASTRANSPOR, trazendo para o cenário mineiro 
discussões pioneiras, antecipando soluções. Temas como mobilidade 
urbana e infraestrutura foram tratados por personalidades como Jaime 
Lerner, reconhecido pelas inovações que implantou como prefeito de 
Curitiba, e Ozires Silva, engenheiro aeronáutico que liderou o grupo que 
criou a Embraer.

A FETCEMG inovou também, a partir da gestão de Paulo Sérgio, na 
comunicação e na divulgação do Encontro e MINASTRANSPOR com a 
criação de um conceito visual próprio, hotsite e newsletter e a contratação 
de uma empresa especializada para realizar o evento. 
  
Paulo Sérgio profissionalizou o Encontro e a feira, além de avançar no 
trabalho institucional representando a Federação em fóruns de discussões 
regionais e nacionais.

Paulo sérgio ribeiro da silva
 (10/2006 a 06/2009)
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projetos
construindo uma imagem positiva do setor
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Trabalhar com o olhar no horizonte, vencendo desafios, e com o propósito firme 
de cumprir sua missão é um legado que a gestão de  Vander Costa deixará para a 
próxima diretoria.  A FETCEMG trabalha com vários projetos importantes. 

19
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Desde 2007, com a criação da MINASTRANSPOR, a FETCEMG passou a 
eleger temas para o Encontro. Naquele ano, sob o slogan “A hora e a vez do 
Transporte Rodoviário de Cargas”, o 12º EMTRC tratou sobre a precariedade da 
infraestrutura de transportes e a importância do investimento naquela área para 
que o país voltasse a crescer.  A expressão “apagão logístico” foi cunhada naquela 
época tendo em vista os gargalos existentes na infraestrutura de transportes.

“Transporte e abastecimento: como evitar o caos” foi o tema do 13º EMTRC 
em 2008. Minas Gerais foi pioneira ao tratar da questão da mobilidade urbana, 
colocando o tema sob o foco da importância do transporte rodoviário de cargas 
no abastecimento das cidades. “Sem caminhão o Brasil para”, foi um slogan 
publicitário usado nacionalmente naquela época.

Encontro Mineiro 
e Minastranspor

O Encontro Mineiro e a feira são projetos de destaque da FETCEMG, tornando-
se uma de suas principais marcas. O evento é reconhecido nacionalmente 
como um dos mais importantes do setor. 

Ao longo dos anos, a cada gestão da Federação, o empreendimento ganha 
novos contornos, adaptando-se ao momento de forma inovadora e criativa 
sem perder o seu foco.

A partir de 2010, já na gestão de  Vander Costa, o Encontro e a MINASTRANSPOR 
passaram a ser bienais, atendendo às necessidades do mercado fornecedor do transporte 
e reafirmando a característica da feira de relacionamentos e negócios. Nesse ano, a 
segurança e o meio ambiente foram o centro das reflexões.

Em 2012, com o slogan “O futuro passa por aqui”, tratou-se sobre a importância de Minas 
Gerais no cenário nacional do transporte; em 2014, o tema foi “Construindo novos 
caminhos com sustentabilidade econômica, ambiental e social”; e em 2016, “Adaptar, 
Profissionalizar e Evoluir”, com olhar voltado para a gestão profissional das empresas.
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Com foco no fortalecimento da representatividade da FETCEMG, Vander investiu na 
regionalização do evento, consolidando a característica da MINASTRANSPOR como uma 
feira de relacionamento e negócios e do Encontro como um fórum importante de discussões 
de temas relevantes para o TRC.

Os lançamentos passaram a ser realizados nos municípios onde a FETCEMG possui sindicatos 
filiados, antecedendo o evento de Belo Horizonte.

O primeiro lançamento regional, em uma iniciativa da FETCEMG e do SETTRIM, aconteceu 
em 2010, em Uberlândia, com o apoio do SETTRIM, a presença maciça de transportadores 
da região, representantes da cadeia produtiva dos transportes e autoridades do município.

O Encontro e a feira, realizados no Expominas, em Belo Horizonte, passaram a ser bienais, 
ancorando o propósito dos lançamentos regionais e sua organização.

A proposta fortalece os sindicatos e, consequentemente, a Federação, ampliando a divulgação 
da feira e do Encontro. Foi a partir dos lançamentos regionais que os sindicatos começaram a 
organizar delegações de suas regiões para vir para o evento em Belo Horizonte, fomentando 
novos negócios e aprofundando as discussões do encontro.

Também a partir de 2007, todos os encontros e feiras passaram a contar com seu hotsite, muito importante para ancorar as vendas e divulgar o evento. 

Além desse importante instrumento de divulgação, a FETCEMG iniciou, nos meses que antecedem o Encontro, a publicação de newsletters semanais com 
informações sobre os patrocinadores e novidades sobre os eventos.

HOTSITE E NEWSLETTER

REGIONALIZAÇAO DO EMTRC E DA MINASTRANSPOR
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O Encontro obteve recorde de público, e a MINASTRANSPOR cresceu 25% em 
relação a 2010, proporcionando a participação de um número maior de marcas 
e fornecedores da cadeia produtiva e de logística do transporte rodoviário de 
cargas.

Com o tema o “Futuro passa por aqui”, o encontro reuniu palestras importantes 
para a discussão e reflexão do setor, referenciadas pelas mudanças na legislação, 
como a regulamentação da profissão do motorista. “Estamos vivendo uma 
quebra de paradigmas no setor, com mudanças profundas que começaram em 
2009 com a implantação do RNTRC e, recentemente, com a regulamentação da 
profissão do motorista”, informou Vander na abertura do evento.

O FUTURO PASSA POR AQUI

O 15º ENCONTRO MINEIRO E A MINASTRANSPOR 2012 
FORAM UM SUCESSO DE PÚBLICO

Somando aos temas dos encontros anteriores, o 14º EMTRC e a MINASTRANSPOR 2010 
discutiram formas e relações de trabalho, indicando os caminhos do TRC. Pela primeira vez, a 
questão do meio ambiente e da responsabilidade social foi tratada formalmente no encontro, 
reforçada pelo posicionamento das lideranças do transporte.

“Devemos acabar com os mitos que pesam sobre o transporte rodoviário de cargas, como 
agentes poluidores ou causadores de acidentes, mostrando que é possível exercer nossa 

atividade com responsabilidade social”. 

OS CAMINHOS DO TRC 

RELAÇÃO SUSTENTÁVEL ENTRE  TRANSPORTE E MEIO AMBIENTE

Vander Costa, durante a abertura do 14º EMTRC 
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Um setor que busca a profissionalização e a competitividade com qualidade. “Adaptar, 
profissionalizar e evoluir” foi o tema escolhido pela FETCEMG para o 17ºEMTRC e a 
RIOMINASTRANSPOR 2016. Adaptar - dadas as dificuldades enfrentadas com a crise 
econômica, profissionalizar as empresas para enfatizar as competências e, assim, evoluir. 

Encontro e feira, dessa vez, foram mais voltados para a gestão das empresas, debatendo 
ideias e experiências com o suporte de ótimos palestrantes para juntos enfrentar o 
período de desaquecimento da economia brasileira.

Foram escolhidas personalidades de renome nacional como palestrantes, entre eles o 
consultor empresarial Max Gehringer.

Em um cenário de grande instabilidade econômica e política que culminou com o 
impeachment da presidente Dilma Rousseff em agosto de 2016,  o presidente da 
FETCEMG, para enfrentar as adversidades e realizar o encontro e a feira, buscou a 
parceria da FETRANSCARGA e lançou a RIOMINASTRANSPOR 2016.

O evento contou com as presenças de delegações de empresários e lideranças do Rio de 
Janeiro, de Uberlândia, Poços de Caldas, Juiz de Fora e Montes Claros.

Na avaliação dos organizadores e expositores, o esforço da FETCEMG foi coroado 
com a presença de um público qualificado e a realização de negócios que superaram as 
expectativas.

ADAPTAR, PROFISSIONALIZAR E EVOLUIR

LANÇAMENTO DA RIOMINASTRANSPOR

O 16º EMTRC e a MINASTRANSPOR 2014 incluíram em suas discussões a necessidade de 
construir novos valores e caminhos nas operações de transportes, com sustentabilidade 
econômica, ambiental e social sem perder de vista o lucro, primordial para a saúde dos 
negócios.

Nesse encontro e feira, a FETCEMG buscou a expertise da MF - Promoções & Eventos, 
há anos trabalhando na organização de feiras e eventos no setor de transportes.

A premiação do Melhor Ar foi realizada pela primeira vez no Encontro Mineiro, 
valorizando as empresas e os empresários que adotam a manutenção preventiva em seus 
veículos, controlando a emissão de poluentes no meio ambiente e diminuindo o consumo 
de combustível.

CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS COM 
SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, AMBIENTAL E SOCIAL
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segurança nas estradas

Segurança nas estradas é o ideal de todo transportador.  A FETCEMG, atenta aos anseios da classe que representa, luta 
em diversas esferas para que haja melhorias contínuas de trafegabilidade nas estradas com sua manutenção e ampliação, 
criando, assim, as condições necessárias para o bom desempenho das empresas de transportes rodoviários de cargas, 
gerando empregos de qualidade e obtendo lucro para continuidade do seu negócio. 

ação proativa para diminuir os acidentes envolvendo os caminhões
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O Pacto Rodoviário Mineiro é um exemplo do protagonismo 
de  Vander à frente da Federação. Lançado em março 
de 2009 pela FETCEMG, em parceria com o Instituto 
Cuidando do Futuro, teve como objetivo tirar Minas Gerais 
da liderança do ranking entre os estados com maior índice 
de acidentes rodoviários envolvendo caminhões. A meta 
era, em três anos, reduzir esse índice em 40%.

O pacto incluiu a adesão de empresas de transportes, 
indústrias, órgãos públicos, pessoas e entidades interessadas 
em diminuir a violência nas estradas e com a divulgação de 
boletins das ocorrências produzidos pela FETCEMG e o 
Instituto, que passaram a monitorá-los.

A grande contribuição do pacto foi a mudança de visão e de 
atitude do setor. Uma ação proativa dos transportadores 
para enfrentar os altos índices de acidentes.

PACTO RODOVIÁRIO MINEIRO

A FETCEMG apoia o Programa Volvo de Segurança 
no Trânsito, e Vander Costa foi um dos palestrantes 
do Seminário Volvo de Segurança, que aconteceu em 
novembro de 2014, no Actuall Convention Center, 
em Contagem.

SEMINÁRIO VOLVO DE SEGURANÇA

25
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Conhecida como “Rodovia da Morte” pelos acidentes 
de que é palco, a BR-381 tem sua duplicação como uma 
antiga reivindicação dos mineiros e, principalmente, dos 
transportadores rodoviários de cargas que enfrentam 
diariamente seus contornos sinuosos em uma pista estreita.

O Movimento Nova 381 tem um site atualizado diariamente
com informações sobre o andamento das obras e dos 
projetos de desenvolvimento do seu entorno.

A mobilização também reúne assinaturas eletrônicas de 
apoiadores como forma de pressionar as autoridades para 
que agilizem o processo de duplicação da rodovia. 

O objetivo do movimento é acompanhar e monitorar as 
ações governamentais para a duplicação da rodovia na 
ligação entre Belo Horizonte a Governador Valadares.

O Movimento Nova 381, criado em 2013, é uma iniciativa 
do setor empresarial de Minas Gerais, do qual a FETCEMG 

NOVA 381 faz parte, com o objetivo de promover o 
desenvolvimento socioeconômico do estado 
a partir de uma nova BR-381. 

nova381.org.br
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A FETCEMG, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária 
(PMRv) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT), instalou 45 placas educativas ao longo 
do Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Como as obras 
prometidas há tanto tempo naquele trecho não saem do 
papel, a forma encontrada para tentar reduzir o trágico 
número de acidentes foi alertar os motoristas sobre os 
cuidados no trecho.

Essa ação da FETCEMG obteve ampla repercussão na mídia 
em Belo Horizonte, com matérias em jornais, televisões e 
rádios, reafirmando o compromisso da gestão de Vander 
Costa em construir uma imagem positiva do setor.

PLACAS NO ANEL RODOVIÁRIO
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enfrentamento ao roubo de cargas

ASSESSORIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Tendo em vista o combate ao roubo de cargas, a FETCEMG criou, em 2016, o Departamento de Segurança Patrimonial, que 
conta com um especialista no tema para auxiliar as empresas associadas aos sindicatos filiados caso sejam vítimas desse crime, 
bem como desenvolver ações preventivas para enfrentar o problema.

CPI DO ROUBO DE CARGAS – 2000/2002

Descreve o modus operandi das quadrilhas especializadas 

Um dos resultados desse trabalho foi a criação, em 2000, da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) conjunta do Senado 
e da Câmara para apurar o roubo de cargas no país. O apoio à CPI dado pela FETCEMG, por meio do então presidente Jésu 
Ignácio foi fundamental, realizando, inclusive, uma reunião especial da comissão em Uberlândia em novembro de 2001.

O relatório final da CPI, aprovado em dezembro de 2002, trouxe à tona todo o modus operandi das quadrilhas especializadas 
nesse crime.

O roubo de cargas é um dos mais sérios problemas enfrentados pelo transporte rodoviário de cargas. Os prejuízos estimados 
com esse crime, no último ano, chegam a 1,12 bilhão de reais, de acordo com dados da NTC & Logística, divulgados em agosto 
de 2016. A maior parte deles ocorre na Região Sudeste.

A FETCEMG atua em várias frentes para coibir esse crime, institucionalmente e apoiando os sindicatos filiados em suas ações. 
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ENCONTRO DE SEGURANÇA DO TRC

Uma articulação das entidades representativas do TRC para ações de integração nas regiões Sudeste e Sul do país

Uma das maiores dificuldades para enfrentar o roubo de cargas é a falta de informação e de ações articuladas. As 
lideranças representativas do TRC nas regiões mais afetadas iniciaram um trabalho conjunto que culminou na realização 
do Encontro de Segurança do TRC – Região Sudeste – Ações de Integração Roubo de Cargas.

Em 2013, a FETCEMG realizou o VI Encontro de Segurança do TRC – Região Sudeste – Ações de Integração Roubo de 
Cargas, que contou com a presença de representantes das polícias Federal, Civil, Militar e Rodoviária dos estados de Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, lideranças do transporte rodoviário de cargas (TRC) e transportadores. 

O objetivo desses encontros foi discutir e integrar as ações de segurança na região, que é responsável por mais de 80% 
dos casos de roubo de cargas, com troca de informações estratégicas e apresentação de dados estatísticos de cada estado 
participante. 

Já em 2016, novos estados passaram a integrar o Seminário, como Paraná, Santa Cataria e Rio Grande do Sul.

DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ROUBOS DE CARGAS

Criada com o apoio da FETCEMG na década de 90 e reaberta em 2014

Na década de 90, a Federação, sob a presidência de Jésu Ignácio de Araújo, apoiou a criação da Delegacia Especializada de 
Repressão ao Furto, Roubo e Desvio de Cargas, por meio de um convênio com o Governo de Minas, que posteriormente 
foi incorporada a outras divisões da Polícia Civil.

Com o aumento dos prejuízos causados pelo roubo de cargas e de veículos nas últimas décadas, a FETCEMG direcionou 
parte de suas ações para a prevenção desse crime. Uma delas foi o apoio à reabertura da Delegacia Especializada de 
Repressão ao Furto, Roubo e Desvio de Cargas/DEOESP, em maio de 2014, já na gestão de Vander Costa.

A nova sede, localizada no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, é fruto de um convênio da Federação com o Governo de 
Minas, por meio da Polícia Civil, realizado em outubro de 2013.
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programa ambiental do transporte
despoluir

O setor de transportes é considerado um dos que mais polui o meio ambiente. Para mudar esse cenário, 
a CNT criou, em 2007, o Programa Ambiental do Transporte – Despoluir, com o objetivo de realizar um 
maior controle da qualidade do combustível consumido, regulagem do motor dos veículos da frota e 
economia do diesel, atendendo à legislação ambiental em vigor e, consequentemente, reduzindo custo 
de manutenção para os transportadores. 

A FETCEMG é gestora do programa em Minas Gerais no setor de transporte rodoviário de cargas 
desde 2007. Uma das ações do Programa é a medição e a avaliação veicular com o objetivo de promover 
a redução da emissão de poluentes pelos veículos, melhorando a qualidade do ar e o uso racional de 
combustíveis.
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despoluir  em  minas
As medições da emissão de poluentes são feitas pelas unidades móveis do 
Despoluir, que contam com um veículo onde é instalado o opacímetro e o 
medidor de rotações para os testes in loco, que são feitos e analisados pelos 
técnicos do programa.

Ano a ano, a Federação investe seus esforços na ampliação e consolidação do 
programa junto aos transportadores. Todos os associados aos sindicatos filiados à 
FETCEMG podem fazer os testes gratuitamente. A FETCEMG, a cada ano, supera 
seus resultados, sendo seu trabalho reconhecido pela CNT.

Inicialmente, o trabalho era realizado por apenas um técnico e uma unidade 
móvel no estado.

Atualmente, Minas Gerais possui unidades de atendimento que contemplam 
todas as regiões do estado.
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despoluir
selo

O veículo que estiver dentro dos padrões de emissão 
de poluentes recebe o Selo DESPOLUIR, que é 
nacionalmente reconhecido e atende à legislação 
ambiental vigente, como a Resolução N° 418/2009 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 
e a Instrução Normativa N° 6/2010 do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama). O selo é reconhecido 
também pela Associação Brasileira de Indústrias 
Químicas (Abquim) em processos de certificação e 
pelo Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio 
Ambiente e Qualidade (Sassmaq). 
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melhor ar

Com o objetivo de homenagear e incentivar 
as empresas ambientalmente responsáveis que 
monitoram a emissão de poluentes de suas frotas, 
preocupando-se com a melhoria da qualidade do ar 
e com o uso racional do combustível, a FETCEMG 
criou, em 2009, o Melhor Ar – Prêmio FETCEMG de 
Qualidade do Ar.

A premiação é uma das ações da Federação para 
incentivar o controle da qualidade do combustível 
consumido, a regulagem do motor e a economia 
do diesel. Até 2016, a premiação completou oito 
edições e já premiou mais de 30 empresas.

Prêmio FETCEMG de
Qualidade do AR
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Um dos projetos da gestão de  Vander Costa à frente da FETCEMG foi trabalhar para criar uma imagem positiva 
do setor, implantando, juntamente com o SETCEMG, o Núcelo de Comunicação das entidades, em 2012.

O núcleo apoia e divulga o trabalho realizado pela Federação, por meio do site, informativo, newsletter, mídias 
sociais, criação do Painel do Transporte e estreitamento do relacionamento com a grande imprensa. Para todo 
o trabalho, as entidades contam com uma equipe própria de profissionais de comunicação que trabalha alinhada 
com uma agência de comunicação contratada.

a fetcemg faz,
a comunicação divulga

RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA E TREINAMENTO DE SUAS FONTES

A imprensa, muitas vezes, coloca o transporte de cargas ou o caminhão como vilões da história: o que polui, o 
que causa acidentes, o que atrapalha o trânsito. A FETCEMG trabalha fortemente para mostrar a importância 
do setor para o país e para as pessoas e sua crescente profissionalização, fazendo um contraponto à narrativa 
do “vilão”.

Assim, melhorou o seu relacionamento com a grande imprensa divulgando pautas positivas como o Pacto 
Rodoviário; a importância da criação do RNTRC; a profissionalização do setor com a Lei do Motorista e as 
capacitações oferecidas pelo sistema dos transportes; a colocação de placas educativas no Anel Rodoviário de 
Belo Horizonte, a obrigatoriedade do exame toxicológico, dentre outras. 

Neste trabalho, a entidade busca, constantemente, a capacitação da sua diretoria para ela oferecer informações 
à imprensa de forma clara e objetiva, já tendo realizado workshops e promovendo media training. 
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PAINEL DO TRANSPORTE – UMA PARCERIA NO RÁDIO E NO JORNAL

A FETCEMG inaugurou, em janeiro de 2012, uma coluna no jornal Diário do Comércio – Painel do Transporte, 
com o objetivo de apresentar a posição da entidade sobre os temas relacionados ao setor do Transporte 
Rodoviário de Cargas e a defesa institucional da classe dos transportadores.

A coluna, que é mensal, já abordou temas como o aumento da alíquota de ICMS do óleo diesel, Campanha 
Minas Solidária, números de acidentes na BR - 381, mobilidade, a Lei 12.619/12 e meio ambiente, entre outros.

O MINUTO DO TRANSPORTE – PAINEL DO TRANSPORTE

A FETCEMG colocou no ar, no dia 5 de dezembro de 2011, pela primeira vez, o Painel do Transporte que 
começou na Rádio Inconfidência e atualmente é veiculado na rádio Itatiaia – um programa com informações 
sobre a condução segura e solidária e as novidades no setor de transporte rodoviário de cargas. O principal 
objetivo, além de informar sobre o setor, é oferecer dicas sobre segurança nas estradas com o intuito de 
disseminar uma nova cultura de responsabilidade no trânsito e de valorização do transporte rodoviário de 
cargas e de todos os seus colaboradores.

A realização do Painel do Transporte faz parte das ações da FETCEMG e dos seus Sindicatos filiados para 
criar uma imagem positiva do transporte rodoviário de cargas, reafirmando a importância do setor no 
desenvolvimento do país.
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MÍDIAS SOCIAIS

Acompanhando a tendência mundial de comunicação online, a FETCEMG apostou, logo em 2013, em sua 
comunicação nas mídias sociais. O objetivo geral é aproximar a Federação do seu público-alvo com informação 
instantânea e acessível.

Desde então, a Federação possui um perfil no Facebook, onde divulga suas ações e dos seus sindicatos filiados; 
no Twitter, onde divulga as principais novidades relacionadas ao TRC em tempo real; e no LinkedIn, onde 
divulga ações relacionadas à carreira e ao desenvolvimento profissional para os empresários, executivos e 
trabalhadores do setor. 

O site e as mídias sociais são atualizados diariamente com informações relevantes sobre o setor. 

INFORMATIVO MINAS TRANSPORTES E NEWSLETTER 

A FETCEMG mantém, em parceria com o SETCEMG, o Informativo Minas Transportes, bimestral, e a newsletter 
semanal.

O Informativo é editado pela Interface Comunicação com o apoio do Núcleo de Comunicação da FETCEMG/
SETCEMG em uma tiragem de 5 mil exemplares. O informativo tem um papel institucional importante que é 
o de levar às entidades parceiras, aos fornecedores da cadeia produtiva dos transportes, ao mundo oficial e 
às empresas de transportes associadas informações sobre o trabalho da FETCEMG, do SETCEMG e do SEST 
SENAT, notícias sobre o mercado, esclarecimentos sobre a legislação, dentre outros temas.

Todas as sextas-feiras, desde 2002, o Núcleo de Comunicação encaminha, para o mailing em conjunto do 
SETCEMG e da FETCEMG, o Boletim Eletrônico com as notícias mais importantes sobre o setor e suas 
repercussões e também sobre as ações das duas entidades e, recentemente, do SEST SENAT. Matérias do 
boletim e do site são fontes de informações para outros sindicatos e sites.
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cuidado com a assistência à saúde dos trabalhadores do TRC em Minas Gerais

CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE

A partir de agosto de 1998, por determinação da Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) da vigência de maio de 1998 a abril de 1999, todas as empresas foram 
obrigadas a conceder um plano de saúde a seus empregados.

Uma vez que o plano de saúde fosse contratado pela Federação dos Trabalhadores 
em Transportes Rodoviários de Minas Gerais (Fettrominas), era preciso ter um 
órgão de gestão para tratar os conflitos, verificar atendimento das operadoras, 
qualidade dos serviços e preços praticados.

A partir de então, todas as questões administrativas e contratuais relativas ao 
plano de saúde, bem como a fiscalização e o controle de toda a rede credenciada 
para atendimento ao trabalhador passaram a ser função da Câmara de Conciliação 
do Plano de Saúde.

A Câmara é paritária para na solução de conflitos, sendo constituída por três 
representantes da entidade patronal (FETCEMG) e três representantes da 
entidade profissional (Fettrominas), todos indicados pelas respectivas entidades. 

A câmara é dotada das seguintes funções: 

I – Decidir, fiscalizar, determinar e dirimir todas as questões administrativas e 
contratuais relativamente ao plano de saúde;
 
II – Autorizar qualquer alteração envolvendo o plano de saúde;
 
III – Acompanhar, fiscalizar e controlar a prestação dos serviços das prestadoras 
contratadas e de toda a rede credenciada para atendimento;
 
IV - Acompanhar a evolução dos custos e exigir das prestadoras os documentos 
e demonstrativos que julgar convenientes e necessários, bem como propor às 
entidades, profissional e econômica, as adequações financeiras e de custos do 
plano de saúde, quando comprovadamente necessárias;
 
V – Homologar e autorizar a contratação ou rescisão contratual das prestadoras 
de plano de saúde mediante parecer fundamentado;
 
VI – Estipular prazos e metas às prestadoras de plano de saúde para o trabalho 
de prospecção e contratação, sob pena de autorizar a outras prestadoras 
pertencentes ao sistema de prestação de serviços de saúde no transporte de 
carga a comercialização de seus produtos em outras bases territoriais; 
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Para homologação, contratação e operação, todas as prestadoras do 
plano de saúde submetem-se a satisfazerem os critérios estabelecidos 
pela Câmara de Conciliação do Plano de Saúde e pela Agência Nacional 
de Saúde (ANS). Sob pena de rescisão de contrato, as prestadoras 
de plano de saúde devem fornecer à Câmara, periodicamente, a sua 
documentação jurídica, fiscal, econômica e técnica por ela definida.

Em 2016, foi determinada na CCT da vigência de maio de 2016 a abril 
de 2017 a obrigatoriedade do fornecimento do plano odontológico 
aos trabalhadores. A partir de então, todas as questões administrativas 
e contratuais relativas ao plano odontológico, bem como a fiscalização 
e o controle de toda a rede credenciada para atendimento ao 
trabalhador também passaram a ser função da Câmara de Conciliação 
do Plano de Saúde.
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planejamento estratégico 
construindo o futuro com proFISsionalização

A bandeira pela profissionalização do transporte rodoviário de cargas levada pela gestão de Vander Costa 
teve frutos, também, na administração da entidade. Em março de 2016, a FETCEMG iniciou a implantação do 
seu planejamento estratégico, com a contratação dos consultores Roberto de Assis Nogueira e João Paulo 
Neves, da Nogueira Consultoria em Negócios. 

Fruto de uma pós-graduação 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, um grupo de funcionários da Federação e do SETCEMG 
apresentou, como trabalho de finalização de curso, o projeto de planejamento estratégico da FETCEMG. 

“Esperamos melhorias e profissionalização do setor. Para isso, é preciso que a instituição também siga 
esse mesmo caminho. Nosso objetivo é fazer as empresas perceberem o real valor de se associarem aos 
sindicatos para que todos se fortaleçam. Um setor organizado é mais forte e respeitado”, diz a gerente geral 
da FETCEMG e integrante do grupo de trabalho que elaborou o planejamento inicial, Giordana Drummond.

Construído com a aprovação e colaboração dos diretores, o planejamento já está em fase avançada de 
implementação. Já foram levantados todos os processos com mensuração de resultados e responsáveis, metas 
de curto e longo prazos, atentos ao cumprimento da missão da FETCEMG de fortalecer o setor de transporte 
rodoviário de cargas em todos os cenários que se fizerem necessários.
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Sem o passado como alicerce, não há futuro. Por isso, a gestão de Vander não mediu 
esforços para registrar a história da FETCEMG e dos transportadores mineiros.

MEMÓRIA

48
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fetcemg
viabiliza livro que conta a história 
dos transportadores mineiros

Em um esforço conjunto da FETCEMG, do jornalista Luciano Alves Pereira e da historiadora Ana Maria 
Nogueira Rezende, foi lançado, durante o EMTRC e a MINASTRANSPOR 2012, o livro “Transportador 
Mineiro – História Pioneira”.

O livro, escrito por Ana e Luciano, com prefácio de Vander Costa, reúne a história de 40 empresas de 
transportes rodoviários de cargas nascidas em Minas Gerais e dos seus pioneiros. 

Toda a produção – entre captação de recursos, coleta de informações e publicação – durou dois anos e 
meio. O resultado foi mais de 200 páginas de histórias de vida comoventes e engraçadas, ressaltando o 
empreendedorismo e a garra das empresas pioneiras e seu papel para a economia do país. 
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comemoração dos 25 anos

A FETCEMG comemorou os seus 25 anos durante o 16º Encontro Mineiro dos Transportadores 
Rodoviários de Cargas, realizado em 2014, quando foi lançado seu vídeo institucional.

O vídeo reúne parte do trabalho da FETCEMG em defesa e valorização do transporte rodoviário de 
cargas e seu investimento na legalização e no fortalecimento do setor.  Traz ainda depoimentos de suas 
lideranças, divulga seus projetos e mostra como sua atuação, articulada com outras federações e com 
as entidades nacionais representativas da área, é reconhecida nacionalmente como fundamental para o 
fortalecimento do setor.
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FUMTRAN
pela memória do transporte

O passado, o presente e o futuro somam-se no registro e no conhecimento da história.  A 
FETCEMG é parceira da Fundação Memória do Transporte (FuMTran) em seu projeto de criação 
de uma memória viva do transporte. 

A FuMTram é uma entidade configurada como Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP) ligada à Confederação Nacional do Transporte (CNT) e responsável pela 
criação e implantação do Museu Brasileiro do Transporte.  



53

A proposta do Museu Brasileiro do Transporte é ser um ambiente dedicado ao conhecimento e à 
interatividade, único em sua abrangência e sustentável. Um espaço cultural que traduza a complexidade e 
a riqueza de um setor visceral à economia nacional e conte sua história, em sua essência e singularidade, 
emocionando e conquistando cada visitante. 

“Um setor sem memória é um setor sem história”, afirma o diretor-superintendente da FuMTran, 
Adalberto Panzan Júnior. E isso somente será possível com a participação efetiva dos transportadores.
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conquistas

54
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O transporte rodoviário de cargas viveu muitas mudanças com quebra de paradigmas nos últimos anos. 
Foram muitas conquistas, das quais, a maior parte delas,  Vander Costa foi um importante protagonista.
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rntrc
regulamentação do setor

A Lei 11.442/2007 dispôs sobre o transporte rodoviário de cargas, tornando 
obrigatório o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas 
(RNTRC), estabelecendo novas regras para o exercício da atividade, especificando 
o que é uma ETC – Empresa de Transporte de Cargas, um TAC – Transportador 
Autônomo de Cargas e as cooperativas de transporte de cargas. Representou um 
marco para o setor, que há anos lutava por uma regulamentação. 
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fetcemg 
é gestora do rntrc, em minas gerais
O RNTRC passou por uma reformulação em 2016, através da Resolução 4.799/2015 
da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para torná-lo mais rápido 
e seguro.

A FETCEMG passou a gerir o recadastramento das empresas de transporte em 
Minas Gerais, sendo postos credenciados os seus sindicatos filiados.

O certificado do RNTRC tem validade de cinco anos, sendo emitido assim que 
efetivada a inscrição ou o recadastramento do transportador. O transportador 
rodoviário remunerado de cargas deverá providenciar a atualização cadastral sem-
pre que ocorrerem alterações nas informações. A ANTT poderá, ainda, requerer a 
comprovação ou a atualização dessas informações a qualquer tempo.
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lei do motorista
12.619 e 13.103

Fruto de um trabalho intenso das entidades de classe representativas dos transportadores, caminhoneiros e outros setores envolvidos e o poder público, que somaram esforços para aprovar 
uma nova regra que estabelecesse uma jornada de trabalho para o motorista profissional, foi criada a Lei 12.619, em 2012, conhecida como a Lei do Descanso, e em 2015, a Lei 13.103.

Dentre as regras estabelecidas estão a jornada de trabalho, o descanso entre jornadas e o prazo máximo de direção. Com as novas medidas, motoristas e empregadores terão mais clareza 
no cumprimento das normas, especialmente da jornada e as condições de trabalho.

A aprovação dessas regras trouxe novos paradigmas para o setor de transporte rodoviário com consequências positivas para a sociedade.  Dados da PRF indicaram uma diminuição dos 
acidentes nas estradas depois dessas leis.



59

eu cumpro
Com o objetivo de esclarecer sobre a nova legislação e divulgá-la, a FETCEMG apoiou o SETCEMG na publicação da cartilha “Eu Cumpro”. Um material com informações objetivas, 
diretas e ilustradas sobre a Lei do Motorista, lançado por ocasião do Dia do Motorista em 2015, no SEST SENAT de Serra Verde, em Belo Horizonte.
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conselho regional do sest senat
Pela segunda vez, a Fetcemg assume a presidência do Conselho Regional 
do Sest Senat de Minas

Na década de 90, em uma ação inédita no país, a CNT concedeu a presidência do Conselho para uma federação de transportadores 
rodoviários de carga, como um projeto piloto na gestão de Jésu Ignácio de Araújo. Anteriormente, o cargo era ocupado apenas pela 
Federação das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Minas Gerais (FETRAM). 

Iniciou-se um rodízio entre as entidades e, assim, Vander Costa assumiu a presidência do Conselho Regional do SEST SENAT em 
Minas Gerais em 2012. Sob sua presidência foram inauguradas cinco novas unidades do SEST SENAT em Minas, totalizando 27 delas 
ao final de 2016.

Em 2014, foi lançado o Guia Turístico para Taxistas, desenvolvido pelo SEST SENAT, com o apoio da FETCEMG e da Empresa de 
Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), visando a capacitar os taxistas da capital sobre os principais pontos turísticos 
de Belo Horizonte, além de levá-los a prestar um serviço diferenciado, buscando a excelência no atendimento ao cliente.

Em 2015, mais uma novidade. Com foco na melhoria dos serviços prestados aos profissionais do transporte, o SEST SENAT passou 
por uma reestruturação completa em âmbito nacional, visando à sustentabilidade das unidades, com a criação de novos cargos 
administrativos, com auditorias internas constantes e uma supervisão por estado, estabelecendo um alinhamento de informações 
com a sede em Brasília. 

Em 2016, o SEST SENAT lançou o Projeto Simulador de Direção – Eficiência e Segurança no Trânsito, para capacitação de motoristas. 
Uma ação inovadora que coloca tecnologia de ponta a serviço da qualificação profissional para o transporte. 
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Obrigatoriedade do Exame toxicológico: 
mais segurança nas estradas
Mais uma vitória do trabalho da Fetcemg e demais entidades de classe do 
TRC junto ao Legislativo

No início de 2016, o transporte rodoviário de cargas passou por uma nova revolução. Entrou em vigor a portaria nº 116 do Ministério 
do Trabalho e Previdência Social (MTPS), que regulamentou a realização de exames toxicológicos em motoristas profissionais do 
transporte rodoviário coletivo de passageiros e de cargas. A nova regra faz parte das deliberações da Lei 13.103/15, sancionada à 
época pela então presidente Dilma Roussef.

Desde essa data, os exames passaram a ser realizados na habilitação, renovação e mudança para as categorias C, D e E, antes 
da admissão e por ocasião do desligamento de trabalhadores. Os exames toxicológicos de larga escala detectam a utilização de 
substâncias psicoativas e derivados como maconha, cocaína, opiáceos, anfetaminas e metanfetaminas, entre outras, com análise 
retrospectiva de até 90 dias. 

Foi a conclusão de mais de 10 anos de reivindicações das entidades representativas do transporte junto ao Congresso Nacional para 
que o transporte tenha proteção judicial para fazer valer a segurança nas estradas.
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FETCEMG REALIZOU BLITZ TOXICOLÓGICA E PESQUISA SOBRE 
O USO DE DROGAS

Pioneira em ações educativas e proativas para diminuir acidentes e dar segurança jurídica para 
os transportadores, a FETCEMG buscou parceria para uma pesquisa sobre o uso de drogas e 
para o exame toxicológico.

Para alertar os motoristas e a sociedade das novas mudanças na legislação, a FETCEMG, 
em parceria com o laboratório Labet e com o apoio da Polícia Militar Rodoviária de Mi-
nas Gerais, da Confederação Nacional do Transporte (CNT) e do SEST SENAT, realizou 
uma blitz educativa no Anel Rodoviário em fevereiro de 2016. 

Além da avaliação gratuita para os motoristas abordados, a Federação fez uma pesquisa 
sobre a Lei do Descanso e o uso de drogas que detectou que 5,77% dos profissionais 
avaliados tinham consumido cocaína ou maconha.

“Percebemos que o perfil do tipo de droga mais consumida mudou nos últimos anos”, 
afirmou Vander Costa. 
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Desoneração da folha de pagamento:
menor tributação para a área de transporte

A desoneração da folha de pagamento foi uma das 
principais bandeiras do setor na última década. Essa 
conquista começou a ganhar corpo com a criação do Plano 
Brasil Maior, pelo Governo Federal, em agosto de 2011, que 
tinha o objetivo de aumentar a competitividade da indústria 
nacional sob o lema “Inovar para Competir, Competir para 
Crescer”. 

O plano tratava da inclusão na desoneração da folha 
de pagamento de alguns setores da economia para um 
crescimento sustentado e o estimulo à formalização da 
mão de obra.

No final de agosto de 2015, foi sancionada a Lei nº13.161, 
que alterou a de nº 12.546/11, e que dispõe, entre outras 
medidas, da menor tributação para diversos setores, entre 
eles, o transporte. 
 
Ao invés de recolher 20% sobre a folha de pagamento para 
a previdência social de empregados, trabalhadores avulsos e 

contribuintes individuais, o setor passou a pagar uma alíquota 
de 1,5% sobre o faturamento bruto, excluídas as vendas 
canceladas e os descontos incondicionais concedidos. “É 
uma medida extremamente importante para um setor 
que movimenta a economia e que depende de uma gestão 
rígida de seus custos para manter sua produtividade como 
o transporte”, afirmou Vander Costa na época.

A desoneração diminuiu os custos com a contratação de 
funcionários e permitiu a formalização e o aumento do 
quadro de colaboradores das empresas de transporte 
sem nenhum prejuízo ao trabalhador, além de possibilitar 
a estabilização financeira das companhias em um cenário 
em que o frete estava extremamente defasado e causando 
prejuízo às empresas.

Tornar a desoneração definitiva trouxe segurança jurídica 
e possibilitou o planejamento de médio e longo prazo nas 
empresas. 

Posteriormente à sanção da lei, uma 
pesquisa da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) com empresas 
que se beneficiaram da desoneração 
apurou que 63% das companhias 
avaliam que a medida aumentou o 
nível de empregos e 70% afirmaram 
que a competitividade dos produtos 
brasileiros no exterior aumentou.
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Fetcemg luta pela Renovação de Frota no Estado

Em 2013, após grande esforço da FETCEMG através de seus pleitos junto ao 
governo, foi assinado o Projeto de Lei da Política Mineira de Renovação de Frota, 
instituído nos termos da Lei Estadual nº 21.067, de 27 de dezembro de 2013, e 
regulamentado pelo Decreto Estadual nº 46. 413, de 31 de dezembro de 2013. O 
objetivo é o de fomentar a aquisição, em Minas Gerais, de caminhões novos ou 
usados, com até dez anos de fabricação e produzidos no país, em substituição aos 
caminhões registrados no Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais 
(Detran/MG), com data de fabricação igual ou superior a 30 anos.

A renovação da frota no Estado é fundamental para garantir mais segurança para 
a população e menos problemas para a fluidez do trânsito nas estradas e ruas de 
Minas Gerais, além de trazer benefícios aos transportadores, ao meio ambiente 
e a toda a sociedade.

PROJETO DE LEI PARA
RENOVAÇÃO DE FROTA
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REPRESENTATIVIDADE INSTITUCIONAL
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FORTALECIMENTO DO TRABALHO INSTITUCIONAL
O trabalho institucional é um dos mais importantes pilares de atuação da FETCEMG para cumprir sua missão de defesa do setor do transporte rodoviário de cargas.

Nesse trabalho, Vander Costa investiu todo seu empenho pessoal para ampliar a representatividade do setor, somando esforços com as entidades empresariais parceiras 
em Minas Gerais e com a NTC & Logística e a Confederação Nacional do Transporte (CNT), visando ao desenvolvimento de projetos para tornar o transporte rodoviário 
de cargas um setor respeitado e produtivo.

Vander participou ativamente das reuniões da NTC & Logística e da CNT onde são debatidas as questões relevantes para o transporte e formuladas propostas nacionais 
que possam resultar em melhorias para categoria com articulações junto ao Congresso Nacional e mesmo junto ao Executivo.

cnt NTC
“A FETCEMG vem dando demonstrações inequívocas da relevância de sua presença no dia a dia 
dos transportadores de Minas Gerais.

Promovendo e difundindo conhecimento, informação e inovação, a Federação é referência para 
a profissionalização e o aprimoramento do transporte rodoviário de cargas do estado. Destaco 
sua contribuição na regulamentação da profissão de motorista e na elaboração do marco 
regulatório do transporte rodoviário de cargas.

É com grande satisfação que saúdo a entidade, seu presidente, Vander Costa, demais dirigentes 
e todos os seus integrantes na apresentação de resultados que estão contribuindo para que 
o transporte rodoviário de cargas de Minas Gerais possa superar desafios, crescer e prestar 
serviços cada vez melhores à sociedade.”

“Sem dúvida nenhuma, Vander Costa é uma das maiores lideranças do 
transporte rodoviário de cargas. Sempre atuante em todas as frentes do 
setor, seja na legislação, com participação ativa na Lei nº13.103/2015, ou nas 
discussões sobre infraestrutura e no combate ao roubo de cargas, ele foi 
decisivo na busca de soluções, trazendo mais do que ideias construtivas, mas 
propostas reais”.

Clésio Andrade, presidente da CNT

José Hélio Fernandes, presidente da NTC&Logística
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GRUPO DOS 11
Na gestão de Jésu Ignácio de Araújo, foi desenvolvido um contato estreito com as entidades representativas do setor empresarial 
de Minas Gerais. Esse empreendimento foi mantido e fortalecido pelos presidentes que o sucederam, Paulo Sérgio Ribeiro da Silva e 
Vander Costa.

Esse conjunto de entidades forma o chamado Grupo dos 11, que tem um papel relevante em Minas Gerais. Compõem o grupo: 
FETCEMG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Federação de Agricultura do Estado de Minas Gerais (Faemg), 
Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de Minas Gerais (Fecomércio), Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais (Federaminas), 
Associação Comercial de Minas Gerais (ACminas), Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL - BH), Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais (FCDL-MG) e 
Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (Ciemg).

As lideranças dessas entidades reúnem-se mensalmente para discutir pautas de interesse em comum, que poderão ser apresentadas 
como reivindicações do setor empresarial ao Governo do estado ou mesmo Governo Federal.

“Esse movimento de diálogo com o Estado é muito profícuo quando é desenvolvido”, afirma Paulo Sérgio Ribeiro da Silva, ex-
presidente da FETCEMG e diretor do SETCEMG.

O Grupo dos 11 produz documentos consistentes, como a Agenda de Minas, que levantou os principais entraves ao desenvolvimento 
do estado e as possíveis soluções. Nele constam as deficiências de infraestrutura de transporte, com destaque para a necessidade da 
duplicação da BR-381 em sua ligação de Belo Horizonte a Governador Valadares.

Além das reuniões mensais do grupo, a FETCEMG participa também da Câmara Automotiva da Fiemg, do Conselho Superior de 
Mobilidade Urbana da ACMINAS e do Sebrae Minas.

A FETCEMG, na gestão de Vander, apoiou a capacitação de profissionais para o setor, com palestras, pesquisas, visitas técnicas, etc, 
desenvolvidos em parceria com universidades e centros de ensino (UFMG, PUC-MINAS, FDC, FUMEC, PROMOVE, CEFET).

No âmbito internacional, a FETCEMG publicou artigos sobre mobilidade urbana, logística urbana, além de participação em 
videoconferências interativas. 

INTERLOCUÇÃO  COM O MEIO ACADÊMICO
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O trabalho institucional é um dos mais importantes pilares de atuação da Fetcemg para cumprir sua 
missão de defesa do setor do transporte rodoviário de cargas.
A gestão do Vander, ele pessoalmente, não mediu esforços para ampliar o trabalho de representação 
da entidade somando esforços junto às entidades parceiras e as nacionais, como a NTC & Logística 
e Confederação Nacional dos Transportes (CNT) para o desenvolvimento de projetos para tornar o 
transporte rodoviário de cargas um setor respeitado e produtivo.
Vander participa ativamente das reuniões da NTC & Logística e da CNT onde são debatidas as questões 
relevantes para o transporte e formuladas propostas nacionais que possam resultar em melhorias para 
categoria com articulações junto ao Congresso Nacional e mesmo junto ao Executivo.

TRANSPORTE DE CARGAS PARA O BRASIL E O MUNDO
DELEGAÇÕES E REPRESENTAÇÕES INTERNACIONAIS

Desde que assumiu a presidência da FETCEMG, Vander Costa sempre procurou articular a participação da entidade e do setor de transporte 
rodoviário de cargas nas principais discussões internacionais que tratavam sobre o desenvolvimento econômico do país e do setor.

ÍNDIA

Em outubro de 2011, Vander integrou a missão do então 
Governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, na Índia. O 
objetivo da missão foi o estreitamento do comércio bilateral 
entre o estado e o país asiático. Tata Group, Infosys, Essar, 
BEML e Aditya Birla Group foram algumas das empresas 
visitadas pela missão. “O transporte rodoviário de cargas é 
fundamental em qualquer negócio que se faça, pois seremos 
nós que faremos a movimentação das mercadorias. Nos 
oito dias da missão, nossa presença junto a representantes 
dos mais diversos setores da economia mineira e do 
Governo Estadual foi muito positiva, e vislumbramos 
grandes oportunidades de negócios”, afirmou Vander.

GENEBRA

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) divide 
com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) a 
representação do Brasil junto à Organização Internacional 
de Empregadores (OIE), porta-voz do setor privado de 
todo o mundo na Organização Internacional do Trabalho 
(OIT). 

Em junho de 2016, na 104ª Conferência Internacional do 
Trabalho, Vander Costa integrou a delegação do Grupo de 
Empregadores do Brasil, representando a CNT.  Na ocasião, 
foi discutida intensamente a necessidade de se reformar 
a legislação trabalhista brasileira de modo a adequá-la às 
novas relações de trabalho da sociedade contemporânea.  
A OIE é formada por mais de 150 membros de 143 nações.

CHINA

Representando a Confederação Nacional do Transporte 
(CNT), Vander acompanhou a primeira agenda internacional 
de Michel Temer como presidente do Brasil, na China, em 
setembro de 2016.

Ele participou de reuniões com o presidente da República, 
Michel Temer, ministros e empresários brasileiros e chineses. 

O objetivo foi tratar de investimentos estrangeiros que 
podem ser atraídos para o Brasil, especialmente na área de 
infraestrutura, e das medidas para recuperação econômica 
do país. As atividades integraram a programação em torno 
do Seminário Empresarial de Alto Nível Brasil-China, em 
Xangai.

Vander salientou a importância de o Brasil ter um ambiente 
que estimule investidores estrangeiros a alocarem recursos 
no país, além de medidas para o crescimento sustentável 
da economia. Destacou, por exemplo, o fortalecimento das 
empresas e a segurança jurídica, que passa, entre outras 
coisas, pela regulamentação da terceirização. Ele falou, 
também, da atuação do escritório da CNT na China, que 
trabalha para identificar empresários interessados em 
investir em infraestrutura logística. 

CÂMARA INTERAMERICANA DE TRANSPORTES

Em 2013, Vander Costa participou na 20ª Assembleia Geral 
Ordinária da Câmara Interamericana de Transportes na 
sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, nos Estados 
Unidos.



71

representação técnico institucional
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A gestão de Vander teve uma participação ativa nos fóruns de discussão de políticas públicas, ampliando 
sua representatividade em comitês e conselhos onde são formuladas grande parte das políticas públicas 
que afetam o transporte rodoviário de cargas.

A FETCEMG tem assento e credibilidade técnica em fóruns municipais e estaduais de interesse do TRC, 
particularmente nas instâncias deliberativas formuladoras de políticas públicas. Com sua participação 
em conselhos e fóruns, são elaborados projetos de interesse do TRC, criadas propostas em busca 
de financiamentos públicos, como o FAT e PRONATEC, além da articulação para novas parcerias e 
projetos.  A gestão de Vander teve uma participação destacada no Conselho de Contribuintes, no Fórum 
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Permanente Mineiro de Micro, Pequenas e Médias Empresas (Fopemimpe), no Conselho Estadual de 
Trabalho, Emprego e Renda (Ceter), no Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Urbano 
(Conedru), no Conselho Metropolitano das Cidades e participa, também, do Comitê Técnico da 
Mobilidade Urbana. Vander preside a Comissão Tributária da NTC & Logística e a Federação integra a 
comissão estadual de reformulação tributária do Governo de Minas Gerais.
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“Em seus sete anos e meio de dedicação à FETCEMG, Vander conseguiu 
fortalecer o relacionamento do setor com os governos estadual e federal 
e promoveu uma maior aproximação da Federação com diversas entidades 
representativas do setor pelo país. 

Esse período coincidiu com uma fase em que o TRC passou por uma 
grande transformação, como o advento das Leis 12.619/12 e 13.103/15, 
que regulamentam o setor, em que os empresários conseguiram ver a 
importância da profissionalização e da qualificação.  Vander sempre esteve 
à frente dessas discussões, participando ativamente dessa construção de 
uma nova era do transporte.

De Brasília, consolidou a atuação do SEST SENAT no estado, ampliando 
a força do Conselho Regional com a criação de novas unidades e 
promovendo melhorias nas existentes. 

Investiu na comunicação da entidade, com a publicação de informações 
do setor nas colunas Painel do Transporte no jornal Diário do Comércio 
e na Rádio Itatiaia, e sempre esteve disposto a ser uma boa fonte para a 
imprensa para assuntos sobre o setor, proporcionando mais visibilidade 
para o transporte e para a FETCEMG.

Ainda no âmbito estadual, Vander iniciou um movimento interno para 
tornar os sindicatos filiados mais fortes, independentes e atuantes e 
proporcionou a criação de novas receitas para a federação. 

É importante destacar o conhecimento profundo que ele tem sobre 
diversas áreas que impactam o setor, como a jurídica, tributária e 
operacional, o que faz com que o TRC tenha uma grande liderança no 
estado, sempre pronto a questionar, debater e buscar melhorias para o 
setor.”

sérgio pedrosa
presidente do setcemg
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“Por todos esses anos em que tivemos o privilégio e a honra de trabalhar 
junto ao Vander, nos chamaram a atenção três dentre todas as suas inúmeras 
qualidades de líder:  a primeira em destaque é sua grande capacidade de trabalhar 
em equipe; a segunda,  seu grande conhecimento acerca de temas específicos 
da categoria, sem perder de vista as vastas áreas do complexo e intrincado 
setor de transportes e sua legislação, que inclusive conhece a fundo; e terceiro, 
a sua ânsia constante na busca de atualização e aperfeiçoamento das questões 
cruciais do setor de transportes, o que contribuiu para a tomada de decisões 
assertivas, com o lançamento de projetos e planos estratégicos na gestão da 
FETCEMG, permitindo um avanço notável. Por fim, não se poderia deixar de 
reconhecer a sua dedicação quase messiânica na presidência, abraçando sem 
medir esforços de tempo e de trabalho a causa do transportador”.

“A Federação tem papel importante para o transporte rodoviário de cargas. 
Com sua representatividade, fortalece o setor em todos os aspectos necessários 
para seu desenvolvimento, defendendo os interesses da categoria em questões 
judiciais e administrativas, celebrando convenções ou acordos coletivos e 
oferecendo serviços de consultoria técnica. Atua, também, junto à  CNT e NTC 
em prol da classe econômica que representa.

A atuação do empresário e líder Vander Costa à frente da FETCEMG foi de 
forma significativa importante para o setor, com sua experiência e perspicácia 
representando a classe e conduzindo os projetos da Federação. O seu nome 
com certeza ficará marcado nos grandes feitos da entidade”.

ari de sousaantônio henrique sapori
diretor do settrimpresidente do sindinor
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néliton antonio bastos
presidente do setsul

“Nos últimos anos, a FETCEMG, liderada pelo presidente 
Vander Francisco Costa, participou ativamente das principais 
decisões de interesse para o setor de TRC, dentre elas a Lei 
12.619/2012 e posterior alteração para a Lei 13.103/2015, 
gerando benefícios às empresas de transporte de cargas e 
reafirmando seu papel como representação do setor em 
Minas Gerais. 

A FETCEMG busca levar projetos a todo o estado, 
tais como o Despoluir, que hoje conta com um veículo 
exclusivo para atendimento das empresas da Zona da 
Mata, sob administração do SETCJF, gerando credibilidade 
e confiança junto às transportadoras da região. 

O Encontro Mineiro do TRC e a feira MINASTRANSPOR, 
que ocorrem bienalmente, são exemplos claros do 
esforço da Federação em apresentar aos transportadores 
novidades em relação ao mercado e levantar debates que 
são pertinentes e necessários para o amadurecimento do 
setor.

Ficamos muito felizes em participarmos juntos dessa 
missão que engrandece a todos os transportadores e 
sindicatos envolvidos”.

“O SETCOM, com a ajuda da FETCEMG, constrói uma 
relevante história de grandes conquistas, objetivando 
ampliar a cada dia a credibilidade e o reconhecimento das 
empresas de transportes e das entidades representativas da 
esfera política regional.

Nosso sindicato é filiado às entidades de 3º e 2º graus, 
respectivamente, CNT e FETCEMG. Com esta, possuímos 
um estreito relacionamento em respeito à hierarquia sindical 
e em reconhecimento aos seus dirigentes, sobretudo, ao 
presidente Vander Costa, que herdou do seu pai, Vicente 
Costa, um grande sentimento corporativo e de união na 
defesa da classe representada. Quando foi escolhido para 
presidir o Conselho Regional do SEST SENAT,  sua liderança 
foi ampliada.

Seu trabalho pelas entidades representativas deixa registrada 
a consolidação das iniciativas e ações desenvolvidas e 
reflete o seu comprometimento e responsabilidade no 
cumprimento do dever assumido”.

“Conheci Vander quando ele era presidente do SETCEMG, 
e naquela ocasião pude sentir o potencial de uma grande 
liderança do setor de transporte de cargas. Com ele, 
participei de inúmeras reuniões e visitas realizadas em 
diferentes esferas de órgãos públicos e também da CNT.

Sempre, em toda a sua trajetória de líder sindical, manteve 
conduta firme e coerente na defesa do setor, assim como, 
quando necessário, se posicionava acerca de temas sobre 
os quais uma empresa ou grupo de empresas, sindicatos e 
Federação pretendiam agir em desacordo com os pactos 
estabelecidos.

Percebi o quanto sua conduta era respeitada e o conceito 
que sempre desfrutou junto a autoridades e gestores 
públicos, bem como a de outras grandes lideranças sindicais.

Depositei e ainda deposito grande confiança em Vander, e 
tenho tentado, com a devida modéstia, seguir seus passos 
e sua conduta irrepreensível na defesa dos interesses do 
setor de transporte de carga”.

alexandre picorelli assis
presidente setcjf

raimundo luiz fernandes
presidente do setcom
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DIRETORIA | 2009/2012 DIRETORIA | 2013/2016

DIRETOR(A) EMPRESA

Vander Francisco Costa 

Ulisses Martins Cruz 

Paulo Sérgio Ribeiro da Silva 

Ari de Sousa 

Néliton Antonio Bastos 

José Antônio de Assis 

Juliana Vieira Martins 

Vicente Costa Junior 

Gerson Ziviani 

José Lopes da Silva 

Marcelo Martins Patrus 

Márcio Alves Martins

Vittorio Medioli  

Raimundo Luiz Fernandes  

Jaime Paschoalin 

José Wilson Ferreira 

Ivan Lombardi 

Sérgio Luiz Pedrosa  

Breno Andrade Patrús 

Domingos Francisco de Castro

DIRETOR(A) CARGO

Vander Francisco Costa 

Sérgio Luiz Pedrosa 

Paulo Sérgio Ribeiro da Silva 

Ari de Sousa 

Néliton Antônio Bastos 

Alexandre Picorelli Assis 

Juliana Vieira Martins 

Antônio Henrique Sapori 

José Lopes da Silva 

Ulisses Martins Cruz  

Abud Cecílio Domingos 

Reinaldo Marquez Queiroz 

Antônio Renato de C. Junior 

José Herculano da Cruz Filho 

Domingos Francisco de Castro 

Gladstone Viana Diniz Lobato 

Warlon Nogueira Lima  

Marcelo Martins Patrus 

Breno Andrade Patrús 

Ivan Lombardi 

Presidente

Vice-Presidente

2° Vice-Presidente

3° Vice-Presidente

4° Vice- Presidente

5° Vice- Presidente

Secretária 

Secretário Adjunto

Tesoureiro

Tesoureiro Adjunto

Diretor Adjunto

Diretor Adjunto

Diretor Adjunto

Diretor Adjunto

Conselheiro Fiscal Efetivo

Conselheiro Fiscal Efetivo

Conselheiro Fiscal Efetivo

Conselhereiro Fiscal Suplente

Conselheiro Fiscal Suplente

Conselheiro Fiscal Suplente

Presidente

Vice-Presidente

2° Vice-Presidente

3° Vice-Presidente

4° Vice- Presidente

5° Vice- Presidente

Secretária

Secretário Adjunto

Tesoureiro

Tesoureiro Adjunto

Diretor Adjunto

Diretor Adjunto

Diretor Adjunto

Diretor Adjunto

Diretor Adjunto

Conselheiro Fiscal Efetivo

Conselheiro Fiscal Efetivo

Conselheiro Fiscal Efetivo

Conselhereiro Fiscal Suplente

Conselheiro Fiscal Suplente




