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uma grande honra
inaugurar nosso
informativo, que é um novo
meio de comunicação
entre o SETCJF e os
associados, visando a
divulgação de informações e,
assim, uma maior integração
para com os nossos parceiros.
Agora na presidência,
continuarei com o mesmo
compromisso de todos esses
anos como integrante da
diretoria: defender um sistema
de logística mais eﬁciente para
Juiz de Fora e toda Zona da
Mata mineira, trabalhando não
apenas pelo sucesso de nossas
empresas, mas também da
indústria, do comércio e de toda José Herculano da Cruz Filho, presidente do SETCJF.
a rede de serviços que dependem de nosso segmento.
Vamos buscar cada vez mais avanços tecnológicos e mecanismos
de treinamento que visem melhorar a relação entre empresas e
colaboradores, aﬁnal, nossos negócios prosperam através das
pessoas.
O período econômico e político do nosso País é conturbado e isso
não é novidade, já que presenciamos esses episódios há muito
tempo, na busca por melhorias para o transporte rodoviário de
cargas e na construção de um Brasil melhor. No entanto, não
podemos desanimar! Juntos, podemos efetivar melhorias, pois é
através do nosso setor que as indústrias no Brasil se viabilizam.
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Com um mercado cada vez mais globalizado e competitivo, a
responsabilidade sócio-ambiental tornou-se instrumento
fundamental para qualquer tipo de negócio. Foi com essa
visão que a CNT e o SEST SENAT criaram, em 2007, o
DESPOLUIR – Programa Ambiental do Transporte,
colaborarando para a construção de um modelo sustentável
de desenvolvimento.
Além dos benefícios diretos ao meio ambiente e à qualidade de vida da população, as ações de conscientização dos
agentes envolvidos têm também como consequência a redução de custos, o aumento da eﬁciência operacional
de empresas e caminhoneiros autônomos e a melhoria do relacionamento com órgãos ﬁscalizadores.

Aferições veiculares
Com a aferição dos poluentes, consegue-se
reduzir a poluição atmosférica provocada por
veículos automotores, através da busca de limites
mínimos de emissão. A aferição indica também o
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 nível mais alto de eﬁcácia
energética.
A diminuição de poluentes torna o ar mais limpo e o
meio ambiente é menos pressionado na extração
de matéria–prima. A menor emissão dos veículos
a diesel traz economia de combustível e
possibilita um desempenho econômico para
empresários de transporte e caminhoneiros
SETCJF realizando teste em caminhões na Zona da Mata mineira.
autônomos.
Os técnicos do programa realizam os testes de aferição com agendamento prévio, oferecendo maior comodidade e
agilidade para empresas e caminhoneiros autônomos.
Despoluir em Juiz de Fora e Zona da Mata
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE JUIZ DE FORA (SETCJF)
Contatos: (32) 3215-7367 | gerencia@setcjf.org.br

O SETCJF é um posto credenciado RNTRC

D

evem ser registrados no RNTRC todos os veículos automotores de carga e implementos rodoviários
utilizados na execução do transporte rodoviário de carga com cobrança de frete. Sendo assim, só é admitida
a inclusão no RNTRC de veículos destinados exclusivamente ao transporte rodoviário de carga. Adicionalmente,
cabe frisar que apenas veículos licenciados no DETRAN na categoria “aluguel” (placa
vermelha) podem ser registrados no RNTRC.
Você pode regularizar a situação da sua ETC conosco!
Nosso atendimento é de Segunda à Sexta, de 08h00 às 11h30 e de 13h00 às 18h00.

MEMÓRIAS DO TRC
Vitor Bernadara
Italiano, lutou na 2ª Guerra Mundial e veio para o Brasil ao
ﬁnal dos conﬂitos, onde logo se tornou motorista, depois
adquiriu seu próprio caminhão. Radicou-se em Juiz de Fora
entre as décadas de 50 e 60, onde operava uma das maiores
transportadoras de combustível no eixo RJ, MG e GO. Era
famoso por seus caminhões F.N.M. e seu automóvel Impala.
Com a inauguração da reﬁnaria Gabriel Passo em Betim,
transferiu a sua empresa para a região metropolitana de Belo
Horizonte. Vitor faleceu em janeiro de 2017, com 92 anos.

Paulo de Tarso Martins Gomes
Capixaba e Engenheiro Mecânico, era presidente da
ABTLP - Associação Brasileira de Transporte e Logística
de Produtos Perigosos. Em 2012 esteve em Juiz de Fora
onde ministrou, com maestria, uma palestra sobre
requisitos técnicos e legais para o transporte. Paulo
faleceu no início de 2017, aos 73 anos.

Por que se ﬁliar a um sindicato?
Os sindicatos são regulamentados por lei e tem a importante missão de
representar e criar ações, produtos e serviços em benefício direto de seus
associados, sendo parceiros indispensáveis ao desenvolvimento de suas
empresas e, consequentemente, de todo o Brasil. É papel dos sindicatos ajudar
sua empresa a enfrentar desaﬁos e a construir um ambiente que incentive a
expansão dos negócios e promova o crescimento econômico.

Filie-se ao SETCJF!
Funcionando como Associação desde 1976, o SETCJF foi reconhecido
como Sindicato em 1986. Está instalado em sede própria no centro de
Juiz de Fora, sempre tendo como visão fortalecer o setor de transporte de
cargas de toda a Zona da Mata.
Além de sermos responsáveis pela convenção coletiva das cidades da
Zona da Mata, oferecemos aos nossos associados diversos benefícios,
como convênios com empresas de variados ramos, assessoria jurídica,
programas ambientais, além de treinamentos e capacitações.

ASSOCIADAS ANIVERSARIANTES

ENTRE EM CONTATO COM O SETCJF

Tamy Transportes Ltda.

Estamos sempre prontos para te atender
da melhor forma possível!

Tarumã Distribuidora de Bebidas Ltda.

facebook.com/setcjf

03/01/1996
23/01/1997

Corbelli Transportes Ltda.
26/01/2000

Fedex Brasil Logística e Transporte S.A.
08/01/1969

@SETCJF
setcjf.org.br

Rodoviário Camilo dos Santos e Filho Ltda.
31/01/1984

atendimento@setcjf.org.br

Transportes Gaúcho Ltda.
18/03/1997

BRASPRESS Transportes Urgentes Ltda.
22/03/1977

(32) 3215-7367
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Cerimônia de Posse da nova Diretoria
Em fevereiro de 2017 ocorreu, em Juiz de Fora, a Posse da nova Diretoria
do SETCJF, que ﬁcará à frente do Sindicado no triênio 2017-2020.
Na ocasião, Ulisses Martins Cruz, representando o FETCEMG, fez o
discurso de transferência de posse, onde falou sobre a longa história do
Sindicato e o caminho percorrido por todos até aqui.
José Herculano da Cruz Filho, novo presidente do Sindicato, falou sobre a
honra de estar à frente do SETCJF nos próximos anos, o que aﬁrma ser um
grande desaﬁo, devido ao aumento da base sindical (veja pág. 06).
José Herculano da Cruz Filho, já como novo presidente, falando sobre o
futuro, com o Sindicato cada vez mais presente nas empresas associadas.

Alexandre Picorelli Assis em seu discurso de transferência de posse,
onde citou as diﬁculdades superadas nas últimas gestões.

Alexandre Picorelli Assis, José Antônio de Assis (fundador e Presidente
Benemérito do SETCJF) e Maria de Lourdes Picorelli Assis

Ulisses Martins Cruz, do FETCEMG, em
seu discurso de transferência de posse.

Da esquerda para a direita: Luzia de Oliveira Pires, Augusto Pedroso da Silva, Expedito Leão
Neto, Alexandre Picorelli Assis, Ulisses Martins Cruz, Ítalo Fernandes Guarize, José Antônio de
Assis, João Batista Da Cruz, José Herculano da Cruz Filho, Luciano Virgilio, Wander Messias
Calzavara Bolotari, Luiz Antônio Bordin, Wesley Resende, Marco Antônio Scapin Cunha.
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Sindicato e empresas fortalecidos

O

Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Juiz de Fora (SETCJF) agora
abrange mais de 140 cidades da Zona da Mata. O Sindicato, mesmo no princípio, quando
representava somente a cidade de Juiz de Fora, já oferecia suporte a empresas de municípios da
região, como Matias Barbosa e Pequeri. O processo de aumento da base sindical foi iniciado em
2008 e deferido em 2016.
Antes, a região da Zona da Mata de Minas Gerais era representada pelo SETCEMG, de Belo
Horizonte. Agora, as empresas da região contam com uma base sindical muito mais próxima, o
que torna o alcance e a eﬁcácia do Sindicato ainda maiores, e
uma base sindical consolidada faz diferença para os
associados.
O SETCJF atua sempre o mais próximo possível das
associadas, com programas de apoio ambiental, educacional e
jurídico, sempre à disposição para tirar dúvidas e dar apoio em
todos os momentos. Isso resulta em empresas mais instruídas e
preparadas para cada novo desaﬁo e um Sindicato cada dia
mais forte: todos ganham.
Com a nova expansão, novas empresas já procuram
associação, aumentando a representatividade do Sindicato.

Conﬁra a lista completa de cidades:
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