
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.
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O governo federal publicou, nessa quarta-
feira (28), as medidas provisórias n.º 1.045 e 
1.046/2021, que instituem o Novo Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da 
Renda e dispõem sobre medidas, no âmbito das 
relações de trabalho, para o enfrentamento dos 
impactos da pandemia da covid-19 em 2021. A 
publicação era aguardada por toda a sociedade, 
em especial pelo setor transportador. Isso porque 
as medidas versam sobre as ações trabalhistas 
mais eficazes no combate às consequências da 
covid-19 nas relações de trabalho e na economia 

brasileira. Elas permitem, dentre outras ações, a 
suspensão de contratos de trabalho e a redução 
de jornadas e salários. A CNT e outras entidades 
empresariais atuaram, junto ao governo federal 
e ao Parlamento, para viabilizar as reedições 
das medidas, que, em 2020, proporcionaram 20 
milhões de acordos, preservando 9,8 milhões 
de empregos e alcançando 1,4 milhão de 
empregadores.

Governo federal reedita medidas trabalhistas para 
enfrentamento à crise econômica causada pela 
pandemia da covid-19

Conheça o Especial 
CNT sobre o tema

MARCOS CORRÊA/PR

https://cdn.cnt.org.br/diretorioVirtualPrd/232cc6e3-2fc8-4037-8744-e27fac206948.pdf
https://cdn.cnt.org.br/diretorioVirtualPrd/232cc6e3-2fc8-4037-8744-e27fac206948.pdf


Campanha Maio Amarelo 2021 é lançada e busca 
mais responsabilidade no trânsito 

A sede do Sistema CNT foi palco, nessa terça-feira 
(27), do lançamento da campanha Maio Amarelo 
2021, cujo tema é “Respeito e responsabilidade: 
pratique no trânsito”.  Neste ano, a CNT e o SEST 
SENAT são os apoiadores centrais do movimento. 
A ação quer mostrar a importância da união 
de forças de toda a sociedade para a causa, 
afinal, enquanto apenas um pedestre, ciclista, 
motorista, passageiro ou motociclista estiverem 
desrespeitando as regras, todos estarão em 
risco. O Observatório Nacional de Segurança 
Viária é o idealizador da campanha. A cerimônia, 
realizada de forma presencial e online, contou 
com as presenças do presidente da CNT, Vander 
Costa; do diretor-presidente do Observatório 
Nacional de Segurança Viária, José Aurélio 
Ramalho; e do secretário nacional de transportes 
terrestres, Marcello da Costa, representando o 

ministro da Infraestrutura. O evento também 
teve a participação de autoridades dos poderes 
Executivo e Legislativo, além da sociedade, que 
puderam acompanhar tudo ao vivo pelo canal 
do SEST SENAT no YouTube. O SEST SENAT, ao 
longo do mês de maio, intensificará as ações de 
conscientização por um trânsito mais seguro 
por meio de palestras e atividades virtuais. Para 
conferir a programação e implementar as ações 
na sua cidade, procure a unidade do SEST SENAT 
mais próxima: https://www.sestsenat.org.br/
unidades 

Para apoiar o movimento, acesse aqui as 
peças publicitárias: https://maioamarelo.com/
respei to_e_responsabi l idade_prat ique_no_
transito/

A CNT defende que o STF (Supremo Tribunal 
Federal) rejeite os embargos de declaração 
propostos pela PGFN (Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional), cujo objetivo é modular a 
decisão já tomada pela própria Corte, em 2017, 
no RE n.º 574.706. Em carta enviada ao STF, a 
CNT e outras confederações empresariais se 
posicionaram contra a pretensão da União de 
reverter a decisão favorável à não inclusão do 

ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins. A Corte 
decidiu, em março de 2017, que o imposto, por não 
se caracterizar como receita ou faturamento — a 
base de incidência do PIS e da Cofins —, deveria 
ser excluído do cálculo das contribuições. O 
julgamento estava previsto para essa quinta-feira 
(29), mas foi adiado para data a ser informada.

CNT se opõe à modulação de efeitos da decisão 
que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e 
da Cofins 

Saiba mais

Assista à cerimônia Saiba mais
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Isenção da taxa do cronotacógrafo é tratada em 
reunião com deputado Rodrigo Coelho 

A pedido da CNT, Contran prorroga prazo para 
realização de exame toxicológico periódico 

O Contran (Conselho Nacional de Trânsito) 
prorrogou os prazos para a realização do exame 
toxicológico periódico para o condutor habilitado 
nas categorias C, D e E. A partir de agora, o prazo- 
-limite para a realização do exame toxicológico 
periódico será estabelecido em função do 
mês da data de validade indicada na CNH 
(Carteira Nacional de Habilitação) do condutor.  
A prorrogação é resultado de um pedido da CNT e 
de outras entidades, a fim de evitar aglomerações, 
por conta da pandemia, de motoristas 
profissionais em clínicas e laboratórios que 
realizam os exames toxicológicos. A deliberação 
estabelece novos prazos, escalonados ao longo 
do ano de 2021. O motorista profissional deve 
ficar atento para o prazo-limite para a realização 
do exame toxicológico periódico e, assim, evitar 
que sofra as infrações previstas no CTB (Código 
de Trânsito Brasileiro).

Na última terça-feira (27), o presidente da 
CNT, Vander Costa, participou de reunião com o 
deputado federal Rodrigo Coelho (PSB/SC), relator 
do projeto de lei n.º 2.889/2020, que dispõe sobre 
isenção das taxas de serviço metrológico de 
selagem, de ensaio e de verificação subsequente 
de cronotacógrafos de veículos de transporte 
e condução de escolares em todo o território 
nacional, durante a pandemia da covid-19. 
Durante o encontro, o presidente da CNT solicitou 
a inclusão dos veículos de transporte de cargas 
e passageiros na isenção proposta pelo projeto 
de lei. Outro ponto tratado foi a possibilidade de 
incluir, no texto, a não obrigatoriedade de aferição 
dos cronotacógrafos instalados em veículos 
zero quilômetro. O deputado Rodrigo Coelho 
afirmou que entende a demanda apresentada 
e se comprometeu a estudar o pedido da 
Confederação. O PL n.º 2.889/2020 é de autoria 

da deputada Luiza Erundina (PSOL/SP) e aguarda 
apresentação de parecer na Comissão de Viação 
e Transporte (CVT), da Câmara dos Deputados. 

Saiba mais

Boletim - Sistema CNT - Número 54 - Abril/2021

3

https://www.cnt.org.br/agencia-cnt/prorrogado-prazo-para-realizacao-de-exame-toxicologico-periodico
https://www.cnt.org.br/agencia-cnt/prorrogado-prazo-para-realizacao-de-exame-toxicologico-periodico


CNT participa de audiência pública que discute a 
desestatização dos Correios 

Argentina flexibiliza exigência de teste da covid-19 
para entrada no país 

A CNT participou, nessa quarta-feira 
(28), de audiência pública promovida pelas 
comissões de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria, Comércio e Serviços e de Trabalho, 
Administração e Serviço Público da Câmara dos 
Deputados. O evento discutiu os projetos de lei 
que versam sobre a desestatização da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos. Na audiência, 
a CNT reiterou a sua posição pela necessidade 
de a União dar continuidade e aprofundar os 
processos de privatizações no Brasil, por se 
tratar de instrumento adequado para reduzir 
custos e modernizar as empresas, a partir da 
transferência de ativos do Estado para a iniciativa 
privada. Com a dívida pública crescente, a União 
perde capacidade de investimento. E, com a 
privatização, entre os benefícios, está a melhoria 
na eficiência e na qualidade dos serviços, maior 
disponibilidade de capital para investimentos 
e manutenção dos serviços prestados, 

O governo argentino decidiu que o ingresso de 
tripulantes estrangeiros no país, a partir desse 
sábado (1º/5), ocorrerá mediante a apresentação 
de testes negativos RT-PCR realizados com um 
prazo de até sete dias, contados, a partir da coleta. 
Os testes deverão ser realizados por qualquer 
tripulante que ingressar no território argentino, 
independentemente da nacionalidade ou do 
ponto de fronteira. Até então, a obrigatoriedade 
da apresentação de resultado negativo do teste 
da covid-19 com 72 horas de antecedência vinha 
trazendo enormes transtornos para o transporte 

enxugamento e maior eficiência da máquina 
pública. Especificamente quanto aos Correios, 
a sua desestatização permitirá a correção de 
distorções mercadológicas no segmento de 
logística de entregas, tendo em vista a imunidade 
tributária existente, dentre outras obrigações às 
quais a empresa estatal não está submetida.  

MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL

internacional de cargas. A decisão do governo 
argentino se deu após as tratativas da CNT, 
juntamente com a ABTI (Associação Brasileira 
de Transporte Internacional), perante o governo 
federal (Casa Civil, Ministério das Relações 
Exteriores e Ministério da Infraestrutura). Em 
relação aos motoristas que estavam com as 
cargas paradas na fronteira e que já haviam 
realizado os testes, mesmo que estejam vencidos, 
esses estão autorizados a cruzar, para amenizar 
o impacto das mobilizações. 
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A CNT realizará, no dia 4 de maio, o webinar 
“As relações de trabalho na crise da covid-19: 
mudanças trazidas pelas MPs n.º 1.045 e n.º  
1.046/2021”. O evento promoverá um diálogo 
entre o setor transportador e o Ministério da 
Economia sobre as duas medidas provisórias. 
Publicadas no dia 27 de abril, as MPs instituem o 
Novo Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda e dispõem sobre medidas, 
no âmbito das relações de trabalho, para enfrentar 
impactos da pandemia da covid-19 em 2021.
Essa será uma oportunidade de compreender a 
aplicação da MP no setor e de esclarecer dúvidas 
sobre o texto das medidas. Participarão do 
webinar o coordenador-geral de Modernização 
das Políticas Públicas de Trabalho, Rodrigo 
Soares, e o subsecretário de Políticas Públicas 
de Trabalho, Sylvio Eugênio de Araújo Medeiros, 
do Ministério da Economia. O evento virtual será 
transmitido pelo canal da CNT no YouTube, a 
partir das 10h30.

CNT promoverá webinar sobre impactos de novas 
MPs trabalhistas no setor transportador

Inscrições para turma de Brasília do novo curso 
sobre a LGPD se encerram nesse domingo (2)

Encerram-se, nesse domingo (2), as inscrições 
para a turma de Brasília do curso executivo LGPD 
para o Setor de Transporte, que ensina como 
implementar a Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (lei n.º 13.709/2018) em empresas do 
setor. As outras três turmas também continuam 
com as inscrições abertas. A capacitação aborda 
as mudanças administrativas, tecnológicas e 
culturais impostas pela LGPD. O curso é destinado 
a gestores de empresas de transporte associadas 
ao Sistema CNT e é gratuito. A qualificação faz 
parte do Programa Avançado de Capacitação do 
Transporte, coordenado pelo ITL e promovido 

TURMA PERÍODO DE INSCRIÇÃO

Brasília até 2/5

São Paulo até 23/5

Florianópolis até 4/7

Recife até 11/7

pelo SEST SENAT. Serão formadas cinco turmas 
com 40 alunos cada. As aulas serão presenciais 
e ocorrerão em Brasília e em São Paulo.

Saiba mais

Saiba mais
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Especializações em 
gestão de negócios e de 
recursos humanos estão 
com inscrições abertas

Continuam abertas as inscrições para três 
novas turmas da Especialização em Gestão de 
Negócios e para uma turma da Especialização 
em Gestão de Recursos Humanos. Ambas as 
capacitações fazem parte do Programa Avançado 
de Capacitação do Transporte, coordenado pelo 
ITL e promovido pelo SEST SENAT. Desde o seu 
lançamento, em 2013, mais de 2.000 profissionais 
já foram capacitados em todo o país.

Saiba mais

TURMA CIDADE INÍCIO
PERÍODO 

DE  
INSCRIÇÃO

Turma 52 São Paulo 28/6 até 23/5

Turma 53 Manaus 5/7 até 6/6

Turma 54 Rio de 
Janeiro 17/5 até 16/5

TURMA CIDADE INÍCIO
PERÍODO 

DE 
INSCRIÇÃO

Turma 02 Belo  
Horizonte 12/7 até 6/6

Gestão de Negócios: Gestão de Recursos Humanos:
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https://www.itl.org.br/home
https://www.itl.org.br/home
https://wa.me/5506133157000
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http://cnt.org.br/qr-glossario

