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Este é um boletim semanal com as principais informações e ações do Sistema CNT. O objetivo 
é dar conhecimento aos transportadores sobre as iniciativas da CNT, do SEST SENAT e do 
ITL em defesa dos interesses do setor.

SEST SENAT realiza mobilização 
nacional na Semana do Trânsito 

O SEST SENAT realiza, de 21 a 25 de setembro, 
uma grande mobilização durante a Semana 
Nacional do Trânsito. O tema central da ação 
é “Nunca foi tão importante cuidar do coletivo”. 
O foco da ação é conscientizar motoristas e 
passageiros sobre a importância dos cuidados 
individual e coletivo para um trânsito mais seguro 
e mostrar que os coletivos são tão seguros como 
outros locais públicos. Durante toda a semana, 
profissionais do SEST SENAT estarão presentes 
em mais de cem locais, como terminais de 
passageiros, pátios e garagens de empresas, 

para oferecer orientações de autoprevenção 
da covid-19 e atendimentos de saúde gratuitos 
nas especialidades de odontologia, nutrição, 
fisioterapia e psicologia. Estudo recente 
divulgado pela NTU (Associação Nacional das 
Empresas de Transportes Urbanos) concluiu 
que não há indicação de que o aumento do 
número de passageiros transportados tenha 
relação com o acréscimo do número de casos 
da covid-19 no país.

Saiba mais

http://www.sestsenat.org.br
http://www.sestsenat.org.br
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O presidente da CNT, Vander Costa, 
participou de reunião com o ministro-chefe da 
Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, 
para apresentar considerações sobre a Política 
Federal de Estímulo ao Transporte Rodoviário 
Coletivo, Interestadual e Internacional de 
Passageiros. A CNT defende que, por se tratar 
de um serviço essencial, a operação precisa 
ser realizada por meio de permissão precedida 
de licitação. A simples autorização para a 

prestação do serviço pode comprometer os 
deslocamentos e prejudicar a população, 
que não terá a garantia da oferta de linhas 
em localidades que não forem consideradas 
economicamente viáveis pelas autorizatárias. 
Entendendo as colocações feitas pela CNT, 
o ministro avaliará a solicitação e manterá o 
diálogo com a entidade. A reunião contou com 
a participação do líder do PSD na Câmara, o 
deputado Diego Andrade.

Presidente da CNT apresenta demanda ao 
ministro-chefe da Secretaria de Governo 

Ritmo de demissões começa a desacelerar 
no setor de transporte

A quinta rodada da Pesquisa de Impacto 
no Transporte - Covid-19, da CNT, mostra que, 
pela primeira vez, em três meses, houve uma 
estabilização do número de empresas do setor 
de transporte que tiveram de adotar demissões 
durante a pandemia do novo coronavírus, 
apresentando, até mesmo, uma pequena tendência 
de queda. De acordo com o levantamento, 
divulgado nessa segunda-feira (14), dos 40,6% 
transportadores que tiveram de promover redução 
em seus quadros de empregados, 55,3% não 
pretendem promover demissões em setembro. Já entre os que não demitiram, esse percentual é 
ainda mais elevado: 83,8% não devem demitir empregados. A pesquisa também mostra que 35,9% 
dos entrevistados esperam um aumento da demanda e da receita em 2021. Mas o impasse entre o 
governo e o Congresso Nacional em relação à desoneração da folha de pagamentos preocupa. Para 
quase 40,0% das empresas transportadoras brasileiras, será negativo o impacto de um possível fim 
da desoneração da folha de pagamento.

Saiba mais

https://www.cnt.org.br/agencia-cnt/ritmo-de-demissoes-comeca-a-desacelerar-no-setor-de-transporte
https://www.cnt.org.br/agencia-cnt/ritmo-de-demissoes-comeca-a-desacelerar-no-setor-de-transporte
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CNT participa de debate sobre a reforma 
tributária 

A CNT (Confederação Nacional do Transporte) 
participou de encontro virtual para debater a 
reforma tributária. O evento foi promovido pela 
CNA (Confederação Nacional da Agricultura e 
Pecuária do Brasil) e contou com representantes 
da OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) 
e da CNSaúde (Confederação Nacional de Saúde). 
Durante os debates, a CNT reafirmou a sua posição 

de apoio a uma reforma tributária que simplifique 
o sistema atual, mas sem promover elevação da 
carga tributária geral e para o setor transportador. 
No tocante ao PL n.º 3.887/2020, a CNT destacou 
que o texto precisa ser ajustado para garantir, 
entre outros pontos, que o setor transportador 
possa creditar na CBS os seus principais insumos, 
como mão de obra e combustível.

CNT trabalha pela aprovação de projeto que 
permite a aplicação do modelo free flow 
nas rodovias

A CNT trabalha, junto aos senadores, pela 
aprovação do texto que permite a aplicação do 
sistema de pedágio free flow nas concessões 
rodoviárias de todo o país. Na última quinta-
feira (17), o senador Jayme Campos (DEM/
MT) realizou a leitura do seu parecer ao 
projeto de lei n.º 8/2013, estabelecendo 
as condições para a implementação do 
novo sistema que garante justiça tarifária 
para os usuários. É importante destacar 
que a CNT não é favorável às isenções ou 
à suspensão do pagamento dos pedágios, 

como previsto no texto original do PLC. A 
Confederação defende o cumprimento dos 
contratos firmados com as empresas 
concessionárias. É importante ressaltar que a 
isenção não beneficia o transportador. Não são 
os transportadores - autônomos, cooperativas 
e empresas - que devem pagar o pedágio. Esse 
custo é responsabilidade do embarcador e deve 
constar na nota fiscal do serviço. O projeto 
poderá voltar à pauta na próxima semana.

Saiba mais.

https://www.cnt.org.br/agencia-cnt/cnt-revela-vantagens-sistema-pedagio-free-flow
https://www.cnt.org.br/agencia-cnt/cnt-revela-vantagens-sistema-pedagio-free-flow
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O ITL (Instituto de Transporte e Logística) 
ampliou, até o dia 27 de setembro, o prazo para 
os interessados em cursar a Especialização 
em Gestão de Finanças se inscreverem na 
pós-graduação. O curso, ministrado pelo 
Ibmec Educacional, é gratuito para gestores de 
empresas de transporte associadas ao Sistema 
CNT.  O curso faz parte do Programa Avançado 
de Capacitação do Transporte, promovido pelo 
SEST SENAT e coordenado pelo ITL. O início das 
aulas está previsto para novembro, em São Paulo 
(SP). Também continuam abertas as inscrições 
para três turmas da Especialização em Gestão 
de Negócios, ministrada pela Fundação Dom 
Cabral.

Calendário
Especialização em Gestão de Finanças

Especialização em Gestão de Negócios

Inscrições até 27 de setembro

TURMA

Florianópolis (SC)
Salvador (BA)
Belém (PA) 

INSCRIÇÃO

até 25/10
até 15/11 
até 10/1/2021

Saiba mais

ITL prorroga as inscrições para 
Especialização em Gestão de Finanças 

O governo federal sancionou a lei nº 
14.058/2020 e viabilizou o início da vigência 
da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD). A nova norma traz desafios de diversas 
ordens e tem como principal objetivo impedir 
o vazamento de informações pessoais ou o 
uso indevido dos dados. A partir de agora, as 
empresas terão que comunicar aos usuários 
de que maneira serão realizados a coleta, o 

armazenamento, o tratamento, o descarte e 
o uso dos seus dados pessoais. Ressalvadas 
determinadas exceções, o titular dos dados 
poderá autorizar ou não o seu uso e até mesmo 
solicitar a exclusão das informações salvas. A 
edição de agosto da revista CNT Transporte 
Atual traz um detalhamento da nova lei.

Veja aqui a reportagem

Lei Geral de Proteção de Dados entra 
em vigor

https://www.itl.org.br
https://www.itl.org.br
https://www.cnt.org.br/revista-cnt
https://www.cnt.org.br/revista-cnt
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Em debate online promovido pelo ITL (Instituto 
de Transporte e Logística), representantes do 
setor, empresários e economistas discutiram os 
impactos gerados pela pandemia e as perspectivas 
futuras. Nas discussões, foi possível perceber 
que o setor de transporte já começa a viver um 
momento de retomada e que, agora, as empresas 
olham para a frente. “Já estamos nos recuperando 
e esperamos alcançar, no último trimestre deste 

ano, os mesmos números de 2019”, afirmou o 
presidente da CNT, Vander Costa. Em sua fala, 
o presidente também destacou as medidas do 
governo federal para proteger empregos. “O 
governo foi ágil. Ao permitir a redução de jornada 
e trabalho, veio uma estabilidade. Nos próximos 
meses, não deveremos ter demissões.”

Veja a íntegra aqui 

Webinar discute os impactos financeiros da 
crise no setor de transporte

O presidente da CNT, Vander Costa, 
participou de cerimônia virtual alusiva aos 
57 anos da NTC&Logística e registrou a 
importância da entidade na representação 
das empresas do transporte rodoviário de 
cargas e na construção de um país melhor. 
A cerimônia contou com a participação 
de diversos dirigentes das entidades 

representativas do transporte rodoviário de 
cargas e do Secretário Nacional de Transportes 
Terrestres, do Ministério da Infraestrutura, 
Marcello da Costa, que destacou a importante 
atuação da NTC&Logística, da FETCESP e do 
Sistema CNT para a defesa e o fortalecimento 
do transporte.

CNT participa de evento online em 
comemoração aos 57 anos da NTC&Logística

https://www.youtube.com/watch?v=NBaXMrUGuXY
https://www.youtube.com/watch?v=NBaXMrUGuXY
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A diretora-executiva nacional do SEST SENAT, 
Nicole Goulart, participou de live promovida 
pelo movimento A Voz Delas, em comemoração 
ao Dia Nacional do Transportador Rodoviário 
de Cargas (17 de setembro). O movimento é 
uma iniciativa da Mercedes-Benz Caminhões 
para valorizar a atuação das mulheres no 
setor de transporte. Além da diretora, estavam 
presentes a presidente-executiva do Setcesp, 
Ana Carolina Jarrouge, e a caminhoneira 
Laudicéia de Alencar Souza. A mediação foi 
realizada pela gerente sênior de Pós-Vendas 
da Mercedes, Jaqueline Neves.

Atuação das mulheres no transporte é 
destaque em live do movimento a Voz Delas

Glossário
do transporte

Baixe o app e conheça os significados de termos 
relacionados a todas as modalidades do transporte.

Saiba mais em:
cnt.org.br/qr-glossario

O termo desta
semana é:

Veja a íntegra aqui

https://www.youtube.com/watch?v=kzyAEcc3cPw
https://www.cnt.org.br/qr-glossario/
https://www.youtube.com/watch?v=kzyAEcc3cPw

