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Expediente

ACONTECE

É PRECISO PARTICIPAR DAS ENTIDADES
No último CONET&Intersindical, 
realizado no início de agosto, 
vimos que o resultado das mais 
recentes pesquisas da NTC&-
Logística apontam que, nos 
últimos 12 meses, tivemos os 
maiores índices de inflação mé-
dia para o segmento de carga 
lotação (INCTL) desde 2003. O 
acumulado alcançou 31,05% em 
junho de 2022, sustentado pelos 
63% de aumento do diesel. Nos 
12 meses, o segmento de carga 
fracionada (INCTF) teve um acu-
mulado de 17,60%, o maior dos 
últimos 26 anos.
Essa é apenas uma fração de um 
cenário desafiador para o setor 
e as empresas de transporte, 
para sua sobrevivência, preci-
sam ficar atentas aos custos e 
fazer os devidos repasses nos 
seus preços praticados. Além da 
defasagem do frete, nos preo-
cupa também a inflação elevada 
desde o início da pandemia e, 
agora, com a Selic a 13,75% ao 
ano, ainda há o temor de que as 
eleições possam piorar o merca-
do a qualquer momento.
Em cada edição do Minas Trans-
portes, procuramos trazer um 
resumo do que as nossas entida-
des têm feito pelos transporta-
dores. São eventos muito ricos, 
encontros com especialistas em 

diversos temas e presença nos 
mais importantes fóruns e de-
bates com nossas autoridades 
públicas. Penso que são gran-
des oportunidades dadas a nós, 
empresários, e que precisam ser 
mais aproveitadas. 
Um dos destaques dessa edição, 
por exemplo, é o leilão do Rodo-
anel Metropolitano, realizado no 
início de agosto. Sabemos que 
um projeto desse porte e des-
sa importância exige estudos 
e debates, e nossas entidades 
marcaram presença em absolu-
tamente todas as oportunidades 
de participação popular e empre-
sarial que foram dadas. Sabemos 
que ainda há muito o que ser 
feito, mas o simples fato desse 
leilão ter sido exitoso demonstra 
que somos parte de um grande 
projeto que pode solucionar um 
antigo problema que atinge em 
cheio a competitividade do nos-
so setor e a nossa sociedade. 
Por isso, aproveito para reforçar 
nosso convite para que você, 
empresário do transporte, acom-
panhe as nossas entidades, pois 
elas são a casa do transportador. 
Somente com entidades fortes e 
a participação de todos é que 
nós podemos garantir o atendi-
mento aos interesses do setor e 
a construção de um ambiente de 

negócios favorável para o futuro 
das nossas empresas.

Uma boa leitura!

SÉRGIO PEDROSA
Presidente da FETCEMG

O SETCEMG, representado pelo assessor Luciano Medrado, 
é integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico, 
Sustentável e Estratégico de Belo Horizonte (Codese-BH).
O Codese-BH é um instrumento de governança colaborativa, 
sem vínculo político, que busca reunir diversos atores da 
sociedade com vistas a convergir esforços para solucionar 
problemas de interesse coletivo. Atualmente, conta com 
mais de 60 entidades parceiras que aderiram ao movimento, 
contribuindo para os planos de desenvolvimento econômico, 
social e urbano.

SETCEMG PARTICIPA DO CODESE

Foto: Agência CNT

Foto: Núcleo de Comunicação FETCEMG/SETCEMG
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INFRAESTRUTURA

RODOANEL METROPOLITANO: OBRA URGENTE 
PARA O DESENVOLVIMENTO DO PAÍS

Buscando uma solução para a es-
truturação de um corredor logís-
tico de alta relevância, o governo 
de Minas Gerais desenvolveu o 
projeto de implantação do novo 
contorno viário da RMBH, o Ro-
doanel Metropolitano. No dia 12 
de agosto, um importante passo 
foi dado: o consórcio italiano INC 
S.P.A saiu vencedor do leilão para a 
concessão, realizado por intermé-
dio da Secretaria de Estado de In-
fraestrutura e Mobilidade (Seinfra) 
na Bolsa de Valores de São Pau-
lo (B3). Com deságio de 12,14%, o 
grupo ofereceu uma contrapresta-
ção de R$ 91.144.207,40, ficando à 
frente do consórcio chinês Novos 
Caminhos BH.
Em discurso após o leilão, o secre-
tário de Estado de Infraestrutura 
e Mobilidade, Fernando Marcato, 
comemorou o sucesso da concor-
rência pública e ressaltou a impor-
tância da obra para o estado. “Fo-
ram mais de 112 dias de consultas 
públicas, algo que nenhum pro-
cesso de infraestrutura no Brasil 
teve.  Esse projeto está apenas 
começando, mas vai salvar vidas, 
vai aumentar a competitividade 
mineira e mudar nossa infraestru-
tura”, afirmou.
O SETCEMG participou ativamen-
te de todo o 
processo que 
culminou com 
a definição da 
empresa que 
será responsá-
vel pela con-
cessão. O Sin-
dicato reuniu 
transportadores 
em diversos 
eventos nos úl-
timos anos para 
compartilhar os 
anseios do se-
tor e apresentar 
propostas em 
todas as audi-
ências públicas 
realizadas. Os 
consultores do 
Sindicato parti-
ciparam de to-
das as reuniões 

técnicas e de debates que aconte-
ceram nas entidades representa-
tivas do setor produtivo mineiro. 
Este esforço foi reconhecido pu-
blicamente por Marcato, durante 
seu discurso após o leilão.
Para o assessor Luciano Medrado, 
o Rodoanel não é só um projeto 
logístico. É um novo vetor de de-
senvolvimento que trará mais se-
gurança viária e competitividade 
para o país. “Quando tivermos o 
Rodoanel, os caminhões vão sair 
do Anel Rodoviário, melhorando o 
fluxo e a segurança da socieda-
de. Nos negócios, não apenas as 
empresas transportadoras, mas 
a indústria e o agronegócio te-
rão um ganho de produtividade 
significativo. Além disso, os cus-
tos com manutenção de veículos 
e óleo diesel consequentemente 
também vão diminuir”, afirma.

Infraestrutura necessária
A proposta é que sejam constru-
ídas quatro alças (Norte, Oeste, 
Sudoeste e Sul), totalizando pouco 
mais de 100 km de malha rodovi-
ária. O projeto vai custar R$ 4,5 
bilhões, sendo que R$ 3,5 bilhões 
deste montante estão garantidos 
pelo acordo fechado pela Vale com 
o governo de Minas Gerais para re-

paração dos danos causados pelo 
rompimento da Barragem do Cór-
rego do Feijão, em Brumadinho. O 
restante será custeado pelo pe-
dágio cobrado pela empresa que 
terá a concessão da estrada por 
30 anos.
 
Alça oeste ainda gera debates
No entanto, ainda existem diver-
gências que podem judicializar a 
questão e travar essa obra tão im-
portante para o setor de transpor-
te. A alça oeste, um trecho de 25,8 
Km, é onde tem o principal ponto 
de divergência. Os municípios de 
Betim e Contagem criticam o tra-
çado e os chefes do Poder Execu-
tivo dos dois municípios alegam 
impactos ambientais, sociais e 
econômicos, sugerindo que o pro-
jeto deva “contornar” as cidades 
em vez de passar por dentro delas, 
como está no projeto. “O setor de 
transporte tem urgência pelo Ro-
doanel. São muitos anos de obras 
e grandes investimentos. Quanto 
antes começarem as obras, que 
seja pelos outros trechos, melhor 
para o transporte e estratégico 
para a economia de Minas Gerais 
e para o país”, finaliza Luciano.

Projeto prevê a construção de 100 quilômetros de estradas para interligar cidades da região e 
desafogar trânsito do Anel Rodoviário.

Foto: reproduçãdo do canal da B3 no Youtube

o consórcio italiano INC S.P.A saiu vencedor do leilão para a concessão que vai durar 30 anos.
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INFRAESTRUTURA

Foto: ANTT

FETCEMG APRESENTA PROPOSTAS DO 
SETOR EM SESSÃO PÚBLICA DA ANTT PARA 
CONCESSÃO DA BR-381/MG
A Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) realizou, no dia 
3/8, a Audiência Pública nº 7/2022, 
para colher sugestões e contribui-
ções às minutas de Edital e Con-
trato, ao Programa de Exploração 
da Rodovia e aos Estudos de Via-
bilidade, para concessão da rodo-
via BR-381/MG.
A sessão pública aconteceu de 
forma híbrida no auditório do edi-
fício-sede da ANTT, em Brasília/DF, 
e com transmissão ao vivo pelo 
Canal ANTT no Youtube.
A sessão pública contou, ao todo, 
com 21 manifestações orais e 
mais de 150 participantes de for-
ma remota. Atenta à pauta da 
BR-381, a FETCEMG participou da 
sessão pública para reiterar pro-
postas do setor de Transporte Ro-
doviário de Cargas registradas em 
audiência pública anterior sobre 
o mesmo tema, como a inclusão, 

no edital, de serviços estratégi-
cos; obrigação da concessionária 
de construir e/ou reservar áreas 
para Pontos de Parada/Descanso 
a cada 100km, para favorecer o 
cumprimento da Lei 12.619/2012; 
construção de áreas de escape, e 
outras.

“A FETCEMG participa ativamente 
de todas as audiências públicas e 
debates com os agentes públicos 
relacionados ao tema. Essa é uma 
demanda prioritária para o estado 
e deve ter toda atenção”, afirmou 
o consultor Luciano Medrado.



5

COMJOVEM BH E REGIÃO

COMJOVEM BH E REGIÃO CONVOCA O SETOR 
PARA A DOAÇÃO DE SANGUE
A campanha “COMJOVEM Salva Vidas” já alcan-
çou, em todo o país, milhares de doações de san-
gue e inscrições para a doação de medula óssea. 
São números muito significativos, considerando 
que cada doação de sangue pode salvar até qua-
tro vidas.
A COMJOVEM BH e Região segue firme na cam-
panha. Com o apoio do presidente do SETCEMG, 
Gladstone Lobato, a comissão convoca todos os 
transportadores mineiros para participar. Com 
o mote “Solidariedade que corre pelas veias”, a 
ação vai até o fim de agosto.

SAIBA COMO PARTICIPAR

• Entre em contato com o centro de doação de 
sangue mais próximo;
• Divulgue a campanha a todos os integrantes da 
COMJOVEM e ao Sindicato;
• Utilize as mídias sociais, como Facebook, Ins-
tagram, LinkedIn, WhatsApp, entre outros, para 
fortalecer a campanha. Utilize a hashtag #com-
jovemsalvavidas para que todos possam acompanhar 
nossas ações neste importante projeto.
• Não se esqueça de solicitar no centro de doação o 

atestado da sua participação e envie por e-mail ao co-
ordenador do núcleo para que possamos fazer o rela-
tório da participação de todos os envolvidos na cam-
panha.

Foto: Núcleo de Comunicação FETCEMG/SETCEMG
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SEGURANÇA LOGÍSTICA

FETCEMG MARCA PRESENÇA NA INAUGURAÇÃO 
DA DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ROUBO DE 
CARGAS
No início de julho, foi inaugurada a 
nova sede da Delegacia Especiali-
zada na Investigação e Repressão 
a Crimes Rurais e Roubo de Cargas 
(DEICRA). A FETCEMG foi representa-
da no evento por seu diretor, Ulis-
ses Martins, e pelos assessores 
Luciano Medrado e Ivanildo Santos.
As novas instalações ficam na Ave-
nida Teresa Cristina, 3826, no Bairro 
Gameleira. O prédio foi destinado 
pelo Governo do Estado à Polícia Ci-
vil e foi todo reformado por doações 
feitas com recursos 100 % oriundos 
da iniciativa privada, sob supervisão 
do delegado-chefe da Polícia Civil, 
Joaquim Francisco Neto, do delega-
do-geral de polícia, Márcio Naback 
e pelo Chefe do Departamento Es-
tadual de Investigação de Crimes 
Contra o Patrimônio, Kleyverson Re-
zende. A obra foi orçada em R$ 950 
mil reais.
A FETCEMG foi uma das entidades 

que colaboraram para a instalação 
da delegacia. A medida é um dos 
esforços da Federação para que a 
polícia possa melhor desenvolver e 

aprimorar o sistema de segurança, 
no que concerne aos crimes de fur-
to, roubo e desvio de cargas.

A FETCEMG é parceira do poder público para a segurança no transporte.

Foto: Núcleo de Comunicação FETCEMG/SETCEMG
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No dia 8 de julho, representantes da 
FETCEMG e do SETCEMG estiveram 
na sede da Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) para o fortalecimento das 
relações entre as entidades.
Participaram da visita o presidente 
do SETCEMG, também representan-
do a FETCEMG, Gladstone Lobato; 
os diretores das entidades, Antônio 
Luiz da Silva Júnior e Adalcir Lopes; 
o consultor Luciano Medrado; e o 
assessor de Segurança, Ivanildo 
Santos. Eles foram recebidos pelos 
Inspetores Matheus Horta, Ércio 
Moreira, Marcelo Gonçalves e Fábio 
Mehanna, representantes dos nú-
cleos de Inteligência e Operacional 
da PRF.
No encontro, foram passadas algu-
mas demandas do setor como a di-
ficuldade que o segmento de trans-
porte de carga excedente tem com 
os locais de parada às margens das 
rodovias. “Reforçamos a necessida-
de da fiscalização, pois isso trará 
mais segurança para o transporta-

dor. Falamos também sobre furtos 
de módulos dos cavalos mecânicos 
e nos colocamos à disposição caso 

eles tenham necessidade de cinta-
to com algum transportador”, des-
tacou Ivanildo Santos. 

REPRESENTANTES DA FETCEMG E DO SETCEMG 
FAZEM VISITA À SEDE DA PRF

Foto: Núcleo de Comunicação FETCEMG/SETCEMG

Entidades do Transporte passaram demandas do setor para a PRF.

SEGURANÇA LOGÍSTICA
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DIA DO MOTORISTA

QUANDO VOCÊ
DIRIGE UM SCANIA,
DIRIGE DISPONIBILIDADE.
e VAI MUITO ALÉM DOS 30% DE REDUÇÃO*
DO SEU TEmPO DE PARADA.
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WLM SCANIA

www.itaipumg.com.br

21 3974-6550
fale com um consultor:

Embarcar na jornada com a Scania é conduzir o destino do 
futuro com manutenções flexíveis de cobertura 
customizável, inteligência de gestão e soluções conectadas, 
pensadas para o seu veículo performar na estrada. Afinal, 
assim como a evolução, o transporte não pode parar.

Manutenção dinâmica e individualizada;
Gestão eficiente dos processos de manutenção;
Cobertura customizada agilizando os processos.

SETOR DE TRANSPORTE CELEBRA O 
DIA DO MOTORISTA
No dia 25 de julho é celebrado, nacionalmente, o Dia do 
Motorista. Esses profissionais, tão importantes para o 
setor de transporte, são peças fundamentais para as 
empresas de transporte e para o desenvolvimento do 
país, pois contribuem para movimentar mais de 60% 
das cargas no Brasil. Diversas empresas e entidades 
do setor se mobilizaram neste ano para celebrar.

Oferecendo serviços de qualificação e de saúde, o SEST 
SENAT tem como missão transformar a realidade dos 
trabalhadores do transporte e dos seus dependentes. 
Para reconhecer todo o esforço dos motoristas, a ins-
tituição realizou, entre os dias 23 e 31 de julho, mais 
uma edição da mobilização nacional. As equipes foram 
ao encontro dos trabalhadores em centenas de pontos 
pelo Brasil, como locais de parada e nas empresas do 
setor, para levarem informações, conhecimento e cui-
dados a esses profissionais.

Durante a ação, os motoristas foram orientados sobre 
a importância da qualificação para o mercado de traba-
lho e dos cuidados com a saúde, e puderam conhecer o 
portfólio de serviços ofertados pelas unidades do SEST 
SENAT.

Diversas empresas também se mobilizaram. A Trans-
portadora Andrade distribuiu brindes. A Transpedrosa 

realizou a Semana do Motorista, com diversas ações 
para homenagear os profissionais e refletir caminhos 
que possam aprimorar o dia a dia da profissão. 

Transportadora Andrade realizou ação pela valorização dos 
profissionais

Foto: Instagram Transportadora Andrade
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www.gndi.com.br

Atendimento de urgência  
e emergência 24h.  

Gestão de qualidade dos
tratamentos para maior
segurança ao bene�ciário
e ao dentista.

Sem taxa de 
implantação.

Aprovação de 
tratamentos online.

Ações de odontologia
preventiva para melhor
saúde bucal e promoção
da qualidade de vida.

A Interodonto faz parte do Grupo NotreDame Intermédica e é 
referência no cuidado com a saúde bucal e oferece plano odonto 
saúde que dão cobertura de procedimentos odontológicos nas mais 
diversas especialidades.

Conheça todos os benefícios disponíveis:

O nosso plano é
cuidar do seu sorriso

Ampla linha de produtos
com coberturas locais
ou nacional.

Aplicativo com acesso à
carteirinha digital e dentistas
disponíveis para o plano.

Rede Credenciada com
mais de 14 mil dentistas.

MOTORISTA PADRÃO 2022

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O 62º PRÊMIO 
MOTORISTA E MOTOCICLISTA PADRÃO DE 
MINAS GERAIS
Estão abertas as inscrições para o 62º Prêmio Moto-
rista e Motociclista Padrão de Minas Gerais, promovi-
do pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio 
do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran/
MG). O prêmio visa homenagear os condutores que se 
destacaram pelo bom exemplo no trânsito, além de 
estimular atitudes responsáveis e posturas cida-
dãs na condução de veículos automotores, tendo 
como foco a valorização da vida. A FETCEMG e o 
SETCEMG são apoiadores do prêmio desde as pri-
meiras edições.

Podem participar do prêmio motoristas profissio-
nais com, no mínimo, três anos de habilitação, 
registrados em Minas Gerais ou que exercem a 
atividade no estado, na condução de veículos de 
transporte rodoviário de carga, coletivo de passa-
geiros, táxi, transporte escolar e de emergência, 
além daqueles que atuam na prestação de servi-
ços para órgãos públicos e motociclistas de trans-
porte de pessoa ou carga (mototaxistas e moto-
fretistas).

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o 

site do Detran (www.detran.mg.gov.br), onde a ficha de 
inscrição, o regulamento e a relação dos documentos 
necessários já estão disponíveis.

 As inscrições vão até o dia 15 de setembro. Os vence-
dores serão divulgados até o dia 10 de novembro
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REPRESENTATIVIDADE

NOVA GESTÃO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES 
INICIA SEUS TRABALHOS
No início de julho, os advogados Jesunias Leão Ribeiro 
(Titular) e Juliana de Mesquita Penha (Suplente), toma-
ram posse no Conselho de Contribuintes do 
Estado de Minas Gerais – CCMG, representan-
do a FETCEMG.

Conselho de Contribuintes é o órgão de deli-
beração coletiva do Poder Executivo, com a 
participação paritária de servidores públicos 
e representantes das classes produtoras (Sin-
dicatos e Federações), com a competência de 
apreciar e julgar os recursos administrativos 
interpostos pelos contribuintes, que versem 
matérias relativas a exigências tributárias. 

A importância do Conselho é garantir às 
transportadoras o julgamento em segun-
da instância dos processos administrativos 
fiscais que tratam sobre tributos e contri-
buições administradas pelos entes públicos 
(União, estados e municípios), com indepen-
dência, imparcialidade, celeridade e eficiência, 
colaborando para o aperfeiçoamento da legis-
lação tributária. 

“A presença da FETCEMG nesse conselho é ex-
tremamente importante, pois garante um julgamento 

paritário, uma vez que temos o conhecimento profundo 
das particularidades do setor ”, destaca Jesunias.

A agenda de atividades do conselho já foi iniciada e as pautas 
das audiências vão começar em agosto.
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VEZ & VOZ

VEZ&VOZ DISCUTE A CRIAÇÃO DE UM ÍNDICE 
DE DIVERSIDADE EMPRESARIAL PARA O TRC
A FETCEMG e o SETCEMG participaram, em junho, da 
reunião do grupo de trabalho do movimento VEZ&VOZ  
- Mulheres no TRC que discute a criação de um índice 
de diversidade empresarial no transpor-
te. As duas entidades são parceiras do 
programa, que tem por objetivo valori-
zar as mulheres que trabalham no setor 
de transporte rodoviário de cargas, fo-
mentar o crescimento profissional delas 
dentro do próprio setor e atrair novos 
talentos para o TRC.
O movimento criou vários grupos de 
trabalho para pensar, dar concretude e 
avançar na proposta de valorização das 
mulheres no transporte rodoviário de 
cargas. A criação e elaboração de um 
índice que meça o compromisso da em-
presa em desenvolver e apoiar a carrei-
ra das mulheres no TRC é uma dessas 
ações.
O grupo chamado de “Índice” é integrado 
por representantes do Instituto Paulista 
do Transporte de Cargas (IPTC) que tem 
expertise em pesquisas no setor. Duran-
te a reunião, foram discutidos os parâ-
metros que podem ajudar na construção 
do índice. A FETCEMG e o SETCEMG inte-

gram este grupo representados pela jornalista Helena 
Costa. 

Imagem: Vez&Voz
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CONVENÇÃO COLETIVA

A FETCEMG e seus Sindicatos 
filiados, em ação conjunta 
com as federações de 
trabalhadores, conseguiram 
promover o fechamento das 
negociações da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) para 
o exercício de 2022/2023. 

Após cinco reuniões com a 
Federação dos Trabalhadores 
na Movimentação de 
Mercadorias em Geral de 
Minas Gerais (Fetramov-
MG), representando seus 28 
sindicatos; e com a Federação 
dos Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários de 
Minas Gerais (Fettrominas), 
representando seus 42 
sindicatos, a FETCEMG 

conseguiu promover uma 
negociação favorável para 
todas as partes.

SETCEMG

O SETCEMG, após Assembleia 
Geral Extraordinária realizada 
em sua Segunda Sessão no 
dia 30 de junho, aprovou as 
negociações e os termos 
das Convenções Coletivas de 
Trabalho para o exercício de 
1º de maio de 2022 a 30 de 
abril de 2023 para todos os 
sindicatos profissionais nos 
420 municípios que compõem 
a base territorial do SETCEMG.

A partir de 1º de junho de 2022, 
as categorias econômica e 
profissional convencionaram 
um reajuste salarial de 
12,47%, incidente sobre o 
salário de abril de 2022. Os 
salários que excederem o 
limite de R$ 3.000,00 (três 
mil reais), o reajuste ficará 
por conta de livre negociação 
entre o empregado e seu 
empregador, garantido, no 
entanto, o aumento mínimo 
correspondente ao valor de 
R$ 374,10, a partir de junho 
de 2022. As diferenças 
salariais do mês de junho de 
2022 serão quitadas na folha 
de pagamento do mês de 
julho/2022.

ENTIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE
DEFINEM CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO

Foto: Núcleo de Comunicação FETCEMG/SETCEMG

A negociação entre os representantes das categorias profissional e econômica do transporte 
rodoviário de cargas teve desfecho no fim de junho.
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CONVENÇÃO COLETIVA

CLÁUSULAS FETTROMINAS E FETRAMOV

REAJUSTE SALARIAL

A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2022, REAJUSTE SALARIAL DE 12,47%, INCIDENTE 
SOBRE O SALÁRIO DE ABRIL DE 2022. SALÁRIOS QUE EXCEDEREM O LIMITE DE 
R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), O REAJUSTE FICARÁ POR CONTA DE LIVRE NEGO-
CIAÇÃO ENTRE O EMPREGADO E SEU EMPREGADOR, GARANTIDO, NO ENTANTO, O 
AUMENTO MÍNIMO CORRESPONDENTE AO VALOR DE R$374,10 ,A PARTIR DE JUNHO 
DE 2022. AS DIFERENÇAS SALARIAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2.022 SERÃO QUITADAS 

NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2022.

PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
(PPR)

R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), EM DUAS PARCELAS, COM PERIODICIDADE MÍNIMA 
DE UM SEMESTRE ENTRE ELAS, NO VALOR DE R$250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA 

REAIS), SENDO PAGAS NOS MESES DE AGOSTO/2022 E JANEIRO/2023.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2022, AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 

22,00 (VINTE E DOIS REAIS) POR DIA DE EFETIVO TRABALHO.

DIÁRIA DE VIAGEM
A PARTIR DO DIA 1º DE JUNHO DE 2022, AS EMPRESAS PAGARÃO AOS SEUS MO-
TORISTAS OU EMPREGADOS, QUANDO EM VIAGEM, UMA DIÁRIA NO VALOR R$65,00 

(SESSENTA E CINCO REAIS).

PLANO DE SAÚDE
A PARTIR DE MAIO DE 2022 A EMPRESA CONTRIBUIRÁ COM O VALOR MENSAL 
DE R$215,37 (DUZENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), POR EM-

PREGADO.

PLANO ODONTOLÓGICO
A PARTIR DE MAIO DE 2022, A EMPRESA CONTRIBUIRÁ COM O VALOR MENSAL DE 
R$15,90 (QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) POR EMPREGADO, PARA O CUSTEIO 

FIXO DO PLANO ODONTOLÓGICO.

ACESSE SETCEMG.ORG.BR E CONFIRA AS CONVENÇÕES NA ÍNTEGRA.

PISOS SALARIAIS - CCT 2022-2023

FUNÇÃO
SALÁRIO R$

MAIO JUNHO

MOTORISTA DE CARRETA (COMPOSIÇÃO COM UMA ARTICULAÇÃO) 2.103,52 2.365,83

MOTORISTA DE VEÍCULO NÃO ARTICULADO COM PESO BRUTO 
ACIMA DE 9000 KG 1.626,27 1.829,07

MOTORISTA OUTROS 1.431,80 1.610,35

AJUDANTE 1.212,00 1.363,14

ARRUMADOR E CARREGADOR (FETRAMOV) 1.212,00 1.363,14

CONFERENTE (FETRAMOV) 1.290,39 1.451,30

OPERADOR DE EMPILHADEIRA (FETRAMOV) 1.431,80 1.610,35

JOVEM APRENDIZ E SALÁRIO DE INGRESSO (EXCETO PARA AS 
FUNÇÕES ACIMA) 1.212,00 1.363,14
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GIRO POR MINAS

SETSUL: ASSOCIADOS TÊM DESCONTOS EM 
CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 
NA PUC MINAS
O SETSUL se preocupa em prestar 
um atendimento de qualidade e efi-
ciência. Isso inclui oferecer parce-
rias que sejam benéficas e que fa-
çam a diferença na vida dos nossos 
associados.

Pensando nisso, o Sindicato firmou 
parceria com a PUC MINAS para dar 
mais assistência e incentivo à edu-
cação. 

Agora, todo trabalhador de empresa 
associada tem direito a:

• Bolsa de 20% de desconto sobre 
o valor das suas semestralidades, 
nos cursos de graduação presen-
ciais, observadas as demais condi-
ções previstas;

• Bolsa de 15% de desconto sobre 
as parcelas dos cursos de pós-gra-
duação lato sensu (Especialização 

e Master), oferecidos pelo IEC e pela 
PUC Minas Virtual.

A PUC Minas é considerada uma 
das melhores universidades priva-
das do Brasil – é a única instituição 
privada de Minas Gerais a fazer par-
te do ranking das me-
lhores universidades do 
mundo: o Times Higher 
Education. Além disso, 
foi eleita por seis vezes 
pelo Guia do Estudante, 
publicação da Editora 
Abril, como a melhor en-
tre as particulares do 
país.

A Universidade está 
presente em Minas Ge-
rais em sete campi lo-
calizados nas cidades 
de Betim, Contagem, 

Arcos, Poços de Caldas, Serro e 
Uberlândia, além de três unida-
des localizadas em Belo Horizon-
te – Barreiro, Praça da Liberdade 
e São Gabriel. Saiba mais no site:                                     
www.portal.pucminas.br/parcerias.

Foto: SETSUL/Divulgação

SETTRIM INAUGURA NÚCLEO DA COMJOVEM 
DO TRIÂNGULO MINEIRO
O Sindicato das Empresas de Trans-
portes de Cargas e Logística do Tri-
ângulo Mineiro (Settrim) realizou, 
em julho, o lançamento da COMJO-
VEM - Núcleo do Triângulo Mineiro. 
O novo núcleo foi apresentado em 
evento com a presença da diretoria 
do sindicato e membros da COMJO-
VEM Nacional.

O coordenador do núcleo Triângulo 
Mineiro é o empresário Pedro Hen-
rique Cabral Vasconcellos, de 22 
anos, da Unilog – Universo Logística. 
“O SETTRIM já teve um núcleo há al-
guns anos e sentimos a necessida-
de de reiniciar esse movimento que 
é tão importante para o desenvol-
vimento das empresas e do setor”, 
afirma Pedro. “Nossas expectativas 
são as melhores, pois pensamos 
em melhorar a articulação política 
com os transportadores da região e 
atualizar a mente do empresariado, 
promovendo debates e buscando 

conhecimento sobre as novas tec-
nologias”, completa.

A COMJOVEM, projeto idealizado pela 
NTC&Logística, tem como objetivo 
qualificar os jovens empresários e 
executivos do setor de transporte 
rodoviário de car-
gas e logística e 
promover trocas 
de experiências.
agroindústria e 
das indústrias de 
alimentos juntas, 
conforme dados 
da ILOS (Especia-
lista em logística 
e Suplly Chain).

No dia 10 de agos-
to, a comissão 
realizou sua pri-
meira reunião de 
planejamento das 
ações na sede do 
Settrim. “Como foi 

nossa primeira reunião, discutimos 
e traçamos nossas metas, e ideali-
zar algumas ações sociais que va-
mos realizar até o fim do ano. Já es-
tamos com 10 membros inscritos”, 
destaca.

Foto: Divulgação SETTRIM

O coordenador da COMJOVEM Triângulo, Pedro 
Vasconcellos, e o presidente do Settrim, Cleiton César.



15

GIRO POR MINAS

SETCJF: ENTIDADE É MEMBRO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 
TRÂNSITO DE JUIZ DE FORA
O Gerente do Sindicato das Empre-
sas de Transporte de Cargas de 
Juiz de Fora (SETCJF), Osvaldo Filho, 
representando o Sindicato, foi em-
possado em junho como Membro 
Titular do Conselho Municipal de 
Transporte e Trânsito (CMTT).

A solenidade aconteceu na sede da 
Prefeitura de Juiz de Fora, com a 
presença da prefeita Margarida Sa-
lomão e do secretário de Mobilidade 
Urbana, Tadeu David, que também é 
presidente do órgão.

Após assinar a portaria de nome-
ação dos conselheiros, a prefeita 
Margarida Salomão destacou para 
os presentes a relevância do Con-
selho Municipal de Trânsito na ci-
dade. “É um conselho bastante re-
presentativo. Sentimos muito a sua 
falta para assumir uma posição no 

Comitê Gestor do Transporte Coleti-
vo, que prevê que haja uma repre-
sentação dos usuários, que estava 
até o momento vazia”, destacou a 
prefeita.

No total, o CMTT é com-
posto por 28 membros, 
e as reuniões acontece-
rão toda quarta-feira de 
cada mês, às 18 horas, 
em formato híbrido.

“Com a retomada do 
conselho ,esperamos 
ajudar de forma efetiva 
com soluções para o go-
verno municipal, contri-
buindo para as tomadas 
de decisão que possam 
colaborar para a mobili-
dade na cidade”, desta-
cou o gerente do SETCJF, 

que soma mais de sete anos como 
titular do CMTT, representando o 
Sindicato.

Osvaldo e Tadeu David, secretário de Mobilidade Urbana.

Foto: SETCJF/Divulgação

Foto: SETSUL/Divulgação
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ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS

PARE DE DESPERDIÇAR
COMBUSTÍVEL AGORA
MESMO!

GESTOR DE FROTA

Tecnologia embarcada, sistema
inteligente que auxilia no aumento da
produtividade e na redução dos custos.

Associados da SETCEMG
possuem 20% de desconto

Conheça de verdade os seus custos e
tenha uma gestão estratégica da frota.

Entre em contato e saiba como
podemos te ajudar!

(31) 99727-9538
comercial@sstelematica.com.br
www.sstelematica.com.br

DER-MG APRESENTA A SITUAÇÃO DAS 
RODOVIAS ESTADUAIS E PERSPECTIVAS PARA A 
INFRAESTRUTURA EM EVENTO NO SETCEMG
Mais de 70 pessoas, entre transpor-
tadores e representantes dos forne-
cedores do transporte, participaram 
do Encontro de Empresários realizado 
pelo SETCEMG no fim de junho Esse 
foi o segundo encontro do ano, que 
trouxe uma apresentação do DER-MG 
sobre a situação das rodovias e as 
perspectivas para a infraestrutura no 
estado.
O encontro foi aberto pelo presiden-
te do SETCEMG, Gladstone Lobato, 
que falou sobre a importância do 
tema para a redução do custo-Brasil 
e a relevância dos encontros como 
oportunidade de conhecimento e                
networking em sua mensagem inicial. 
Gladstone também citou o fechamen-
to da Convenção Coletiva de Trabalho 
e a importância da participação do 
empresariado nas negociações.
O vice-diretor do Departamento de 
Edificações e Estradas de Rodagem 
de Minas Gerais (DER-MG), Matheus 
Novais, e o assessor do diretor-ge-
ral, Leonardo Belonia, falaram sobre a 
estrutura atual do DER, as condições 

da malha e as 
p e r s p e c t i v a s 
para a nossa 
infraestrutura 
com o Progra-
ma Provias. 
Ambos repre-
sentaram o di-
retor-geral, Ro-
bson Santana, 
que não pode 
comparecer ao 
evento.
Matheus apre-
sentou um 
panorama do 
estado, que 
possui 20,4 mil 
km de estradas pavimentados e 6 mil 
km não-pavimentados. O DER faz um 
acompanhamento anual da malha e o 
vice-diretor apresentou diversos as-
pectos avaliados no último ano, den-
tre os quais, por exemplo, no quesito 
qualidade, 18% das estradas foram 
classificadas com mal estado de con-
servação.

Ele afirmou que R$ 220 milhões foram 
investidos em manutenção rotinei-
ra das estradas do estado em 2021. 
“Investimentos para ‘não deixar pio-
rar’. Mas a gente acredita que quando 
investimos em conservação, aumen-
tamos a vida útil da rodovia”, desta-
cou. Segundo o vice-diretor, em 2022, 
os investimentos devem passar de 

O SETCEMG tem promovido encontros com o poder público para 
debater soluções para a infraestrutura no estado.
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ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS

Promoção e descontos válidos de 01/05/2022 a 31/08/2022 para pagamento à vista, enquanto durarem os estoques. Veri�que se 
a peça é aplicada para o chassi do seu veículo. *Para peças compradas e instaladas na rede de concessionárias Volvo a partir 
de 01/11/2017, com exceção de baterias e itens de desgaste, conforme Manual de Garantia.

DESCONTOS
DE ATÉ

40
Fale com um consultor:

31 99199 3000

/@grupotreviso

Peças de motor
P R O M O Ç Ã O

Qualidade genuína no coração do seu Volvo

PEÇAS COM
2 ANOS

DE GARANTIA*

DESEMPENHO E
TRANQUILIDADE

PARA VOCÊ

Quem calcula escolhe Volvo
www.volvopecas.com.br

PEÇAS
DE ÔNIBUS E
CAMINHÕES

Representantes do DER-MG apresentaram a estrutura do órgão e o avanço de projetos de infraestrutura no estado para empresários e 
parceiros do SETCEMG.

R$ 330 milhões, sem contar o Provias, que vai destinar 
mais de R$ 2 bilhões em investimentos para requalificar 
trechos da malha mineira com obras de pavimentação, 
construção de pontes e recuperação funcional das ro-
dovias. “Sendo específico, vamos recuperar 1700 km de 
rodovias e pavimentar 800 km”, afirmou Matheus.
“O que interessa para o empresário e para todos nós é 
diminuir o custo Brasil e, pelo DER, o que podemos fazer 
é melhorar as nossas estradas. Ficamos mais de 10 anos 
sem grandes investimentos e saltamos de um orçamen-
to de R$ 600 milhões para R$ 2 bi. Não resolve todos 
os problemas, mas dá um fôlego muito grande para o 
DER”, afirmou Leonardo. Segundo ele, a indenização com 
o acordo pelo acidente ocorrido em Mariana deve dar um 
aporte 3 vezes maior, que também será destinado à in-
fraestrutura do estado. O SETCEMG aproveitou o evento 
para anunciar o novo apoiador, a Rodovia Soluções.

O DER-MG planeja recuperar 1.700 km de rodovias e pavimentar 800 
km no estado.
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SUSTENTABILIDADE EM FOCO

DESPOLUIR COMPLETA 15 ANOS
O DESPOLUIR completou, em 18 de julho, 15 anos de 
existência. A iniciativa pioneira da CNT e do SEST SENAT 
vem sendo decisiva para tornar o transporte 
brasileiro cada vez mais limpo, eficiente e sus-
tentável, proporcionando benefícios para toda 
a sociedade.
“É uma imensa satisfação saber que o setor de 
transporte tem se preocupado em mitigar os 
efeitos de sua atividade ao meio ambiente, ten-
do criado há 15 anos o DESPOLUIR, que hoje é o 
maior programa ambiental da iniciativa privada 
no país”, destaca a coordenadora do programa 
para o Transporte de Cargas, Amália Pedrosa. 
“A FETCEMG não mede esforços na consolida-
ção e ampliação do programa junto aos trans-
portadores”, completa.
O programa atende às principais necessidades 
do setor com serviços gratuitos e inovadores; 
análise de dados estratégicos; e realização de 
serviços customizados, como a Avaliação Vei-
cular Ambiental, a Avaliação da Qualidade do 
Diesel e a Gestão Ambiental.
Para ter uma dimensão desse trabalho, ao lon-
go de uma década e meia, foram realizadas 3,6 
milhões de avaliações veiculares ambientais; e 
mais de 55 mil transportadores foram atendi-
dos.
Tudo isso propicia redução do consumo do die-
sel dos veículos – implicando a diminuição de 

poluição e de custos – e melhoria das condições de 
saúde dos profissionais do transporte.

Foto: CNT/DESPOLUIR
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MINAS GERAIS RECEBEU O I ENCONTRO 
TÉCNICO REGIONAL DO PROGRAMA 
DESPOLUIR 2022 - SUDESTE
Nos dias 21 e 22 de julho, Minas Gerais recebeu o I En-
contro Técnico Regional do Programa DESPOLUIR 2022 
– Sudeste. O evento foi promovido pela CNT, em parceria 
com a Federação das Empresas de Transporte de Pas-
sageiros do Estado de Minas Gerais (FETRAM), e contou 
com o apoio da FETCEMG.
Durante dois dias, os técnicos e coordenadores nas li-
nhas de ação denominadas Avaliação Veicular Ambien-
tal e Avaliação da Qualidade do Diesel das Federações 
de cargas e de passageiros do Sudeste partici-
param de diversas capacitações e atualizações 
no SEST SENAT de Contagem.
O presidente da FETCEMG, Sérgio Pedrosa, pres-
tigiou a abertura do evento. “É importante que 
todos os transportadores conheçam esse tra-
balho e vejam que os técnicos não estão ape-
nas aferindo e medindo dados. O trabalho deles 
é de extrema importância para o setor e para o 
meio ambiente. Ouvimos falar bastante de uma 
onda de calor na Europa nas últimas semanas, 
ou seja, o aquecimento global é uma realidade e 
o DESPOLUIR é um programa pioneiro, que há 15 
anos contribui para o nosso setor mudar essa 
realidade”, destacou.

A coordenadora do DESPOLUIR para o Transporte de 
Cargas em Minas Gerais, Amália Pedrosa, destacou a 
parte prática dos treinamentos: “Foram dois dias mui-
to proveitosos. Foi ótimo ter o contato presencial com 
todo o time DESPOLUIR da região Sudeste, uma opor-
tunidade ímpar para trocar ideias sobre a gestão do 
DESPOLUIR e também para os técnicos reciclarem suas 
habilidades durante as avaliações e aprimorar seus 
conceitos sobre a importância dos testes e a leitura 
dos resultados”, destacou.

R&G Solution
Atuante no mercado há mais de 16 anos, especializada em Atendimento e 

Pronta Resposta de Emergência Industrial, Transporte Multimodal de produtos perigosos 
e remediação de áreas contaminadas, através de tecnologias aplicadas IN SITU, 

com treinamentos na área de emergênia rodoviária, industrial e ferroviária.

EMERGÊNCIA QUÍMICANOSSOS
SERVIÇOS

REMEDIAÇÃO AMBIENTAL

rgmt.com.br
Visite nosso site e saiba mais

0800 297 7006
Atendimento 24hs

65 3052 2182 / 98477 1161

Foto: CNT/DESPOLUIR

Foto: CNT/DESPOLUIR

Equipe do DESPOLUIR em Minas Gerais passou por treinamentos e atualizações.
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JURIDICOAMBIENTAL

OS IMPACTOS DA RESPONSABILIDADE 
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SUBJETIVA E 
SEUS REFLEXOS PARA O TRANSPORTE
Em 14 de julho, foi publicado parecer de nº 00004/2020/GA-
BIN/PFE-IBAMA, visando consolidar o entendimento jurispru-
dencial da primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no 
julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Es-
pecial n. 1.318.051, o qual atribui efeito vinculante para todas 
as decisões administrativas proferidas pelo IBAMA, ou seja, 
deverá ser observado obrigatoriamente nos processos admi-
nistrativos que tramitam neste órgão. 

Na prática, a decisão consolida junto ao órgão ambiental 
federal o entendimento jurisprudencial vigente de que a 
responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva. Des-
te modo, a condenação administrativa por dano ambiental 
exige demonstração de que a conduta tenha sido praticada 
pelo transgressor com dolo ou culpa, além da prova do nexo 
causal entre a conduta e o dano ambiental.

Desta forma, determinado dano ambiental ocasionado sem 
que subsista relação entre a conduta do agente e o resulta-
do, não será suficiente para imputar sanções administrati-
vas. As condutas do agente podem ser dolosas, quando quis 
o resultado e assumiu o risco de produzi-lo, ou culposas, 
quando o dano ambiental for ocasionado por ação negligen-
te, imprudente ou de imperícia.

A consolidação do entendimento jurisprudencial pelo órgão 
ambiental busca estabelecer limites legais para atuação dos 
agentes fiscalizadores. Este afasta a aplicação de sanções 
administrativas com base na teoria da responsabilidade 
objetiva. Segundo esta teoria, independentemente de ação 
dolosa ou culposa, bastando o nexo causal entre o acidente 
e dano ambiental, cabe a aplicação de multas ou sanções 
restritivas aos direitos de propriedade como suspensão de li-
cenciamento, autorizações ambientais e apreensão de bens. 

Neste sentido dispõe o referido parecer: “O que se deman-
da, isso sim, é a demonstração que foram atos dolosos ou 
culposos realizados em nome de uma pessoa jurídica que 
levaram a cabo uma infração ambiental, sendo a discussão 
dos agentes envolvidos eventualmente relevante para fins 
de dosimetria ou mesmo responsabilização pessoal desses.”

Desta maneira, ao lavrar Auto de Infração, o agente fiscaliza-
dor deverá obrigatoriamente indicar de maneira clara e obje-
tiva que o dano ambiental em questão se deu por ação do-
losa ou culposa do autuado. Assim, caso o Auto de Infração, 
não esteja subsidiado destas informações, o mesmo conterá 

vícios insanáveis e consequentemente deve ser declarado 
nulo pela autoridade julgadora.

Traçando um paralelo para o setor de transporte de produ-
tos perigosos, muitas vezes os acidentes têm causa por si-
tuações que fogem ao controle do próprio condutor, como 
condições precárias das rodovias e interferência direta de 
terceiros. Nestes casos, mesmo inexistindo ação culposa ou 
dolosa do condutor ou da transportadora, é comum que se-
jam aplicadas infrações administrativas genéricas pela ocor-
rência de dano ambiental. 

A publicação da consolidação jurisprudencial no órgão am-
biental federal representa um avanço para o direito de de-
fesa, pois a partir deste entendimento são traçados limites 
legais para atuação da fiscalização ambiental, cabendo ao 
agente público descrever no auto de infração de maneira 
transparente os fatos e evidências que confirmem que a 
conduta do transportador foi diretamente responsável pela 
ocorrência do dano ambiental. Diante deste entendimento, 
situações como a descrita acima não deverão implicar em 
responsabilidades à transportadora.

Por fim, aos transportadores, recomenda-se que na ocorrên-
cia de acidentes busquem realizar imediatamente os comu-
nicados dos fatos aos órgãos responsáveis, acionando na 
sequência os procedimentos estabelecidos em seu Plano de 
Atendimento à Emergência. 

Aconselha-se que no momento da lavratura do Boletim de 
Ocorrência fique claro qual a real responsabilidade da empre-
sa pelo fato, já que as informações previstas configuram-se 
como meios de provas essenciais para desconstituir eventu-
ais infrações administrativas ambientais. 

Além disso, a realização de uma perícia independente deste 
acidente será de extrema relevância para confirmar as cau-
sas reais e, havendo ausência de culpa ou dolo da empresa 
ou condutor, restará afastada a imposição da responsabili-
dade administrativa pelo dano ambiental.

No setor de transporte de produtos 
perigosos, muitas vezes os acidentes 
têm causa por situações que fogem 
ao controle do próprio condutor, como 
condições precárias das rodovias e 
interferência direta de terceiros.
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Assessor juridicoambiental do SETCEMG e da FETCEMG
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SEST SENAT

SEST SENAT INAUGURA UNIDADE 
OPERACIONAL EM CURVELO
Curvelo-MG acaba de ganhar uma 
Unidade do SEST SENAT. O espaço foi 
inaugurado em 5 de agosto, com a 
presença do presidente da CNT, Van-
der Costa; do presidente do Conse-
lho Regional do SEST SENAT em Mi-
nas Gerais (CRMG), Rubens Lessa; do 
prefeito de Curvelo, Luiz Paulo Glória 
Guimarães; e de diversas lideranças 
do setor. O presidente da FETCEMG, 
Sérgio Pedrosa, foi representado 
pela gerente da Federação, Vanessa 
Borges.

Essa é a 26ª unidade do estado e, 
assim como as outras, vai oferecer 
um amplo portfólio de serviços de 
qualificação profissional e de saúde 
aos trabalhadores do transporte e à 
comunidade. A unidade homenageia 
em seu nome a Diretora Adjunta do 
Instituto de Transporte e Logística 
(ITL) e ex-supervisora do CRMG, Elia-
na Waléria de Souza Costa.

A capacidade é de 53 mil atendi-

mentos ao 
ano para os 
trabalhadores 
do transporte, 
seus familia-
res e a co-
munidade. Os 
atendimentos 
são gratuitos 
a todos os tra-
balhadores do 
setor de trans-
porte.

O presiden-
te da CNT e 
dos Conse-
lhos Nacionais 
do SEST e do SENAT, Vander Costa, 
afirmou que, com a inauguração da 
nova unidade, o SEST SENAT reforçou 
seu compromisso de estar onde o 
trabalhador do transporte mais pre-
cisa. “Curvelo está localizada em uma 
região estratégica para o escoamen-

to da produção nacional. Em média, 
são 2 mil caminhões/dia passando 
pela região. Com a nova unidade, va-
mos continuar induzindo o desenvol-
vimento regional e contribuindo para 
o aprimoramento do setor e dos tra-
balhadores do transporte”, afirmou.

A unidade de Curvelo é a 26ª do estado e já está em funcionamento.

Foto: Núcleo de Comunicação FETCEMG/SETCEMG
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JURÍDICO

TRIBUTAÇÃO DOS COMBUSTÍVEIS E SEUS 
IMPACTOS PARA O SETOR DE TRANSPORTE. 
AFINAL, O QUE MUDOU? 
A altíssima tributação dos combustíveis no Brasil tem 
provocado muitas controversas entre o Governo Fede-
ral e os estados. Divergências a parte, fato é que este 
é um tema importantíssimo para a população, e, sobre-
tudo, para o setor de transportes, já que o diesel é o 
principal insumo utilizado pelas transportadoras para o 
exercício de sua atividade. Afinal, o que mudou? E qual 
o impacto para os transportadores?
Sobre os combustíveis, incidem um imposto estadual, 
o ICMS, e outros três federais, a CIDE (Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico), o PIS e a COFINS.  
Em 11 de março de 2022, foi publicada a Lei Complemen-
tar nº 192, instituindo a tributação monofásica do ICMS 
dos combustíveis, causando grande alvoroço na mídia, 
à medida que ela trouxe três grandes mudanças nas 
características do ICMS previsto no art. 155, II, da CF/88, 
quais sejam: i) o imposto incidirá apenas uma única vez 
na cadeia produtiva; ii) a alíquota será única para todos 
os Estados; iii) as alíquotas passarão a incidir sobre a 
unidade de medida, e não sobre o preço dos combustí-
veis (preço médio na bomba).

A Lei, em seu art. 9º, também concedeu isenção de 
PIS e da COFINS em 2022 nos combustíveis, e, em pri-
meiro momento, garantiu a manutenção dos créditos 
vinculados aos contribuintes. Posteriormente, a MP nº 
1.118/2022 afastou a possibilidade de manutenção dos 
créditos do PIS e da COFINS previstas no art. 9º, alte-
ração considerada de elevada gravidade ao setor de 
transportes. Contudo, a fim de solucionar este grave 
dano aos contribuintes finais, sobretudo os transporta-
dores que aproveitam créditos na aquisição do diesel, 
foi publicada no dia 23/06/2022, a Lei Complementar 
194/22, que trata da limitação do ICMS dos combustí-
veis. Essa Lei incluiu ao texto original do art. 9º da Lei 
192/2022, mais precisamente em seus parágrafos 3º e 
4º, a outorga de crédito presumido de 9,25%, sobre a 
aquisição de diesel, decorrente da emenda aprovada 
por defesa feita pela CNT (Confederação Nacional do 
Transporte) para manutenção dos créditos.  
Além da correção referente aos créditos de PIS e CO-
FINS, a Lei Complementar 194/2022 estabeleceu como 
bens essenciais os combustíveis, a energia elétrica, as

comunicações e transportes coletivos, com objetivo 
de estabelecer um teto para a cobrança de ICMS so-
bre bens essenciais à alíquota modal de cada Estado, 
visando reduzir o preço dos combustíveis e, de algu-
ma forma, controlar a inflação. Como consequência, 
os Estados da Federação promoveram Decretos para 
internalizar a nova regra e reduzir as alíquotas dos 
impostos, como foi o caso do Estado de Minas Gerais 
que no dia 01 de julho de 2022, anunciou a redução das 
alíquotas para 18%. Entretanto, sobre o diesel não teve 
qualquer alteração, já que é tributado em Minas Gerais 
sob a alíquota de 14%. 
Desse modo, podemos observar que para o setor de 
transportes as alterações legislativas não trouxeram 
grandes benefícios, vez que houve a manutenção dos 
créditos de PIS e COFINS na aquisição de diesel, algo 
que já era autorizado e praticado anteriormente a edi-
ção da Lei 192/2022, e no que tange ao imposto estadu-
al, ICMS, a alíquota também se manteve no patamar já 
praticado de 14%. 
Fato é que a política de redução de preços de produtos 
e serviços em ano de eleição não é novidade por aqui, 
se de um lado a Lei Complementar 192/2022 pode trazer 
benefícios aos bolsos dos contribuintes com as baixas 
dos preços da gasolina e do etanol, tal benesse não 
chegou às transportadoras de forma eficaz, o que é 
estarrecedor, já que o transporte rodoviário é atividade 
primordial na economia brasileira. 
Restam dúvidas se as medidas quanto ao ICMS seriam 
realmente eficientes, visto que a redução da carga tri-
butária não pode se dar à míngua das políticas e ser-
viços públicos sem, também, enfrentar a atual política 
de preços da Petrobras (PPI), já que seu alinhamento 
ao mercado internacional associa a dinâmica de preços 
do mercado brasileiro ao comportamento dos preços 
internacionais e, em um cenário de alta do barril do pe-
tróleo e da desvalorização do real perante o dólar, fica 
mais caro comprar os combustíveis no Brasil.

Para o setor de transportes as 
alterações legislativas não trouxeram 
grandes benefícios, vez que houve 
a manutenção dos créditos de PIS e 
COFINS na aquisição de diesel. 
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JORDANE COSTA
Assessor juridico do SETCEMG e da FETCEMG
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CONET&INTERSINDICAL

Nos dias 4 e 5 de agosto, a NTC&-
Logística realizou a segunda edição 
CONET&Intersindical de 2022, to-
talmente presencial, em São Paulo 
(SP). O evento contou com a pre-
sença de empresários e lideranças 
do transporte rodoviário de cargas 
para abordar as perspectivas do 
segmento e refletir sobre o cenário 
dos custos com combustíveis nos 
próximos meses.
Diversas lideranças do estado mar-
caram presença no evento, como 
o presidente da FETCEMG, Sérgio 
Pedrosa; o presidente do SETCEMG, 
Gladstone Lobato; o diretor das en-
tidades, Antônio Luiz da Silva Júnior; 
o assessor de Segurança Logísti-
ca da FETCEMG, Ivanildo Santos; 
além de diretores de outros sindi-
catos e membros dos núcleos da             
COMJOVEM.
Ao longo dos dois dias de evento, o 
público participou de debates sobre  
o impacto das mudanças climáti-
cas na economia mundial, o cenário 

macroeconômico do Brasil, os estu-
dos do DECOPE sobre os custos do 
Transporte, a participação feminina 
no setor, roubos de cargas e sobre 
as convenções coletivas.
Na noite do dia 5, foi realizada, ain-
da, a cerimônia da 34ª Medalha de 

Mérito do Transporte, promovida 
pela NTC&Logística. Acesse www.
portalntc.org.br e confira a cober-
tura completa do evento. Confira o 
comunicado oficial da NTC&Logísti-
ca sobre a defasagem do frete na 
pág. 24.

Lideranças do setor acompanharam debates sobre segurança, meio ambiente e 
macroeconomia.

CONET&INTERSINDICAL APRESENTOU DESAFIOS 
E TENDÊNCIAS DO TRANSPORTE

Foto: Núcleo de Comunicação FETCEMG/SETCEMG
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CONET&INTERSINDICAL

COMUNICADO CONET - AGOSTO DE 2022
O Departamento de Custos Operacionais e Pesquisas Téc-
nicas e Econômicas da NTC&Logística (DECOPE) é respon-
sável por estudos técnicos voltados à apuração de custos 
de transporte rodoviário de cargas e logística, estatísticas 
do setor, estudos macroeconômicos e formação de índices 
de custos referenciais que medem a inflação do TRC há 28 
anos.
O DECOPE informa que, seguindo a sistemática de apuração 
dos índices que indicam o impacto da variação dos preços 
dos insumos do serviço de transporte rodoviário de carga, 
registrou-se nos últimos 12 meses os maiores índices de in-
flação média para o segmento de carga lotação (INCTL) des-
de a criação deste índice pela NTC, em 2003. Já para o seg-
mento de transporte de cargas fracionadas (INCTF), o valor 
também é histórico, o maior dos últimos 26 anos (superado 
apenas pelos números iniciais de 1995).
O ACUMULADO DE 12 MESES DO INCTL ALCANÇOU 31,05% EM 
JUNHO DE 2022, SUSTENTADO PELOS 63% DE AUMENTO DO 
DIESEL (S10). NOS 12 MESES O INCTF TEVE UM ACUMULADO 
DE 17,60%.  
Contribui de forma significativa os aumentos, nos últimos 12 
meses, dos principais insumos utilizados pelo setor, além do 
combustível: aditivo Arla32, 70,1%; veículos, 31,2%; rodagem, 
19,3%; aluguéis, 10,3%, etc.
É importante observar que esses valores do INCT se referem 
apenas à inflação dos últimos 12 meses, não reflete a defa-
sagem do frete que não só persiste, e é reflexo do aumento 
fora do normal dos insumos pós-pandemia.
Ainda preocupa a falta do recebimento dos demais compo-
nentes tarifários, tais como frete-valor, que está relaciona-

do aos custos dos riscos legais da atividade; e o GRIS, que 
remunera os custos inerentes às medidas de combate ao 
roubo de carga e os custos decorrentes dele.
Cabe lembrar que muitas vezes os custos adicionais decor-
rentes de serviços eventuais tais como devolução, reentre-
ga e permanência de carga, entre outros, são superiores ao 
próprio frete peso. Uma situação que precisa ser tratada 
adequadamente pelo mercado rapidamente.
Concluindo, o momento é difícil, pois o setor tem que en-
frentar uma corrida para repassar os aumentos frequentes 
que está sofrendo (foram quatro anúncios de reajuste da 
Petrobras em seis meses) e, além disso, teremos uma cam-
panha eleitoral, Copa do Mundo, alta dos juros, ameaça de 
recessão no mundo e, para piorar, uma guerra na Europa. 
Agravando ainda mais a situação, verifica-se que, mesmo os 
insumos estando com valores altos, boa parte deles não são 
encontrados no mercado e, além disso, persiste a condição 
onde muitos transportadores não conseguiram reajustar 
seus fretes adequadamente comprometendo bastante o cai-
xa das empresas, razão pela qual, o alerta tem caráter vital 
para a preservação da saúde financeira e da capacidade de 
investimento das empresas do setor.
Portanto, é aconselhável e prudente que o transportador e 
seus contratantes negociem o repasse da inflação do perío-
do e das defasagens anteriores, a fim de manter o equilíbrio 
de seus contratos, a manutenção da qualidade e a garantia 
dos serviços de transporte de forma sustentável.

São Paulo, 4 de agosto de 2022
Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística


