
 

 

 
 

COLETÂNEA DE E-MAILS SOBRE A GREVE DOS CAMINHONEIROS 
 
 

1º E-mail: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015 12:51 
Assunto: ANUT - Greve dos Motoristas 

 

 
 
Ref. 037/15 
 
Prezado Representante, 
 
A exemplos de outros movimentos recentes, a presente Greve dos Motoristas (centrada nos 
Autônomos) se alastra de forma conexa e pulverizada, principalmente nos estados de MT, MS, 
GO, MG, PR, SC e RG. As lideranças da categoria que emergem divulgaram e apresentaram a 
FPA - Frente Parlamentar da Agricultura e ao Governo, na última 2ª feira, uma pauta com 8 
reinvindicações.  
 
São elas: 
1. Valor de Frete Mínimo com gatilho de reajuste automático.  >>> Aumento do diesel.   
2.  Carência de 6 meses para dívidas dos caminhoneiros registradas na ANTT. 
3. Sansão da nova Lei dos Motoristas. 
4. Redução escalonada da jornada prevista na nova lei de 12 h até atingir 8 h 
5. Retomada do pagamento obrigatório da Estadia - Lei 11442  
6. Fim da obrigatoriedade do Pagamento Eletrônico de Fretes  
7. Controle de fretes via o CIOT - Código Identificador das Operação Terrestre da ANTT  
8. Seguro obrigatório de cargas pelo embarcador 
 
Sem dúvida, o foco da greve é o valor do frete e a categoria tenta aproveitar o conturbado 
momento para instituir um valor mínimo por ato legal. Entendemos que este é o ponto mais 
preocupante, dado ser uma atividade com livre concorrência, onde deve imperar a negociação. 
Assim sendo, de forma alguma poderemos aceitar a imposição, por qualquer instrumento, de 
Fretes Mínimos. 
 
Com exceção da sansão da nova Lei dos Motoristas que apoiamos, as demais reinvindicações 
são também controversas mas menos impactantes, de imediato. 
 
Estaremos acompanhando o desdobramento da reunião governamental prevista para hoje no 
Ministério dos Transportes, com presença do Ministro, além do Secretario Geral da PR,  do 
Ministro da Justiça, AGU, Previdência Social e outros. 
 
Solicitamos comentários /sugestões de sua empresa/entidade no sentido de melhor embasar a 
nossa atuação na questão. 
 
Acompanhe as notícias no nosso site www.anut.org.br 
 

http://www.anut.org.br/


 

 

 
 

Atenciosamente. 
 
Renato Voltaire Barbosa Araujo 
Diretor Operacional 
Tel/Fax: (55) (21) 2532-0503  
diretoria@anut.org.br / www.anut.org.br  
 

 
 
2º E-mail: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015 12:51 
Assunto: ANUT - Reunião no MT sobre a Greve dos Caminhoneiros 

 

 
 
Ref. 039/15 
 
Prezado Representante, 
 
A ANUT foi convidada e participou ontem (25/02), em Brasília, no Ministério dos Transportes, 
de reunião sobre a Greve dos Caminhoneiros. 
 
Na coordenação dos trabalhos estavam os Ministros Miguel Rossetto da Secretaria Geral da PR, 
Kátia Abreu da Agricultura e Antonio Carlos Rodrigues dos Transportes. Participaram também o 
Senador Blairo Maggi e o Diretor Geral da ANTT, Jorge Bastos. 
 
As principais reinvindicações dos caminhoneiros autônomos foram as seguintes:  
 

 Garantia mínima de carga 

 Elaboração de tabelas referenciais de fretes com valores mínimos a serem cobrados 

 Sanção da nova Lei do Motorista sem vetos 

 Renegociação de dívidas 

 Preço do diesel sem reajuste (não especificou o prazo) 
 
Além de discutir os pleitos dos caminhoneiros, o lado empresarial (CNI, ABIOVE, Federações, 
dentre outras) apresentou as seguintes contribuições adicionais: 
 

 Flexibilização do Frete 

 Redução do PIS, COFINS e ICMS 

 Recuperação de rodovias, principalmente nos pontos críticos 

 Definição de pontos de parada nos projetos de rodovias 
 
Na oportunidade, a ANUT defendeu a posição de que os fretes não deveriam ter tabelas 
referenciais, devendo ser estabelecidas por negociações de mercado e apoiou as demais 
contribuições. 
 
Após inúmeras discussões, o Governo anunciou como conclusões do encontro: 

mailto:diretoria@anut.org.br
http://www.anut.org.br/


 

 

 
 

 

 Criação de um Fórum Permanente de discussões do setor 

 Renegociação das dívidas dos caminhoneiros 

 Sanção da nova Lei do Motorista sem vetos 

 Preço do diesel sem reajuste por 6 meses 
 
A ANUT continuará atenta aos desdobramentos destes compromissos e informará 
tempestivamente a todas as Associadas. 
 
Atenciosamente. 
 
Luis Henrique Teixeira Baldez 
Presidente Executivo 
Tel/Fax: (55) (21) 2532-0503  
anut@anut.org.br / www.anut.org.br  
 

 
3º E-mail: terça-feira, 3 de março de 2015 10:14 

Assunto: ANUT - Sancionada a Lei dos Motoristas 

 

 
 
Ref. 041/15 
 
Prezado Representante, 
 
Conforme já noticiado no nosso site www.anut.org.br, foi sancionada ontem a Nova Lei dos 
Motoristas sem vetos. 
 
Assim que tivermos ciência, estaremos encaminhando o texto publicado no Diário Oficial da 
União. 
 
Quanto a greve dos motoristas, esta continuava até ontem a noite com focos no MT e SC, com 
destaque de enfrentamento no RS dos grevistas com a Polícia Rodoviária Federal. 
 
Atenciosamente. 
 
Renato Voltaire Barbosa Araujo 
Diretor Operacional 
Tel/Fax: (55) (21) 2532-0503  
diretoria@anut.org.br / www.anut.org.br  
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4º e-mail: terça-feira, 10 de março de 2015 15:55 
Assunto: ANUT - Reunião com os Caminhoneiros 

 

IMPORTANTE 
 

 
 
Ref. 045/15 
 
Prezado Representante, 
 
A ANUT, representada pelo seu Presidente Executivo, participou hoje - (10/03) - de reunião do 
Governo com os Caminhoneiros, no auditório da ANTT. 
 
Pelo Governo participaram os ministros Miguel Rosseto (SG/PR), Antonio Carlos Rodrigues (MT) 
e Manoel Dias (MTb). Pelo Congresso os senadores Blairo Maggi e Waldemir Moka, além de 
vários deputados. 
 

Pela iniciativa privada, identificamos apenas a CNT e a NTC. 
 
As principais reivindicações dos caminhoneiros autônomos centraram-se em: 
 

 Aprovação de Lei estabelecendo a obrigatoriedade dos embarcadores pagarem um Frete 
Mínimo previamente estabelecido; 

 Redução de impostos sobre óleo diesel; 

 Garantia de demanda mínima de 40% de produtos de propriedade do governo; 

 Criação de Fórum Permanente para encaminhamento de soluções. 

 
A ANUT foi a única entidade dos embarcadores que se pronunciou formalmente sobre a 
necessidade de se preservar as negociações de mercado para estabelecimento de fretes 
(oferta x demanda) e que o diesel, dado seu elevado impacto nos custos de operação dos 
caminhoneiros, deveria ter uma política de preços e impostos específicas, de modo a dar 
previsibilidade ao setor. 
 
Esta posição não foi bem recebida pelos caminhoneiros que culparam os embarcadores pelo 
achatamentos dos fretes. 
 
Ao final, foram criados 3 (três) GT's, os quais tratarão dos seguintes assuntos: 
 

1. Tabela de Fretes: Coordenador Herbert Drumond (SNPT/MT) 

 
2. Regulação da nova Lei dos Motoristas: Coordenador Roni Barbosa (DENATRAN) 

 
3. Aspectos Regulatórios da ANTT: Coordenador Rosimeire Freitas (ANTT) 

 



 

 

 
 

A reunião destes GT's será no dia 26 de março próximo. 
 
Informarei dos desdobramentos deste trabalhos. 
 
Atenciosamente. 
 
Luis Henrique Teixeira Baldez 
Presidente Executivo 
Tel/Fax: (55) (21) 2532-0503  
anut@anut.org.br / www.anut.org.br  
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