
2020: 
A 
FETCEMG 
NÃO 
PAROU
ENFRENTAMENTO À 
PANDEMIA E OUTRAS AÇÕES.



A FETCEMG não parou. Toda sua equipe e diretoria
adaptaram-se rapidamente para dar continuidade aos
trabalhos rotineiros e estratégicos de forma remota e sem
perda da qualidade e eficiência de suas entregas, visando a
segurança de seus funcionários e, também, o apoio redobrado
aos Sindicatos filiados neste momento.



PRIMEIRAS AÇÕES



Divulgação das orientações 
dos órgãos de saúde para o 
enfrentamento da Covid-19.



Articulação com os 
gestores dos Sindicatos 
filiados para alinhar 
trabalhos e ações.



Adequação do Programa 
Despoluir às normas 
sanitárias para a 
continuidade do trabalho.



Contato permanente com as 
autoridades e órgãos 
governamentais para garantir 
o abastecimento das cidades 
e hospitais, vencendo as 
barreiras sanitárias. 



AÇÕES EM MINAS



Participação no Programa 
Minas Livre para Crescer.



Financiamento especial para transportadores junto ao BDMG.



Pedido de parcelamento 
especial para o ICMS.



AÇÕES DE ÂMBITO 
NACIONAL



O transporte como atividade 
essencial: apoio à CNT e 
NTC&Logística para uma 
legislação específica.



Alteração no Código de 
Trânsito Brasileiro.



Regulamentação do trabalho 
tendo em vista a pandemia.



Sugestões para o Programa 
do governo Pró Brasil.



AÇÕES POR 
SEGMENTO



SEGURANÇA



Apoio às reformas da nova 
sede da Delegacia (Depatri).



Pioneiro na realização de fóruns 
regionais online, como o de 
segurança e enfrentamento ao 
roubo de cargas organizado 
pela FETCEMG.



MEIO AMBIENTE



Realização de lives de esclarecimentos.



Elaboração de circulares 
com atualização da 
legislação ambiental.



Participação, apoio e 
divulgação do Seminário 
de Emergência Ambiental.



Participação ativa na Comissão 
Estadual de Prevenção e 
Resposta Rápida a 
Emergências Ambientais (P2R2).



JURÍDICO



Coordenação das CCTs.



Participação no Projeto 
Intervenções Coletivas, do 
Ministério da Economia: 
Transportadoras de Combustíveis 
e Postos/Distribuidoras com frota 
própria.



Integra o Conselho dos Contribuintes, órgão colegiado de
formação paritária que reúne representantes da Fazenda Pública
Estadual e de entidades de classe de contribuintes, entre elas a
FETCEMG, e julga as questões de natureza tributária suscitadas
entre o Fisco e os contribuintes.



DESPOLUIR



Crescimento no número de 
aferições; apoio às 
empresas na manutenção 
de suas frotas.



Planejamento e entrega do 
Melhor Ar – Prêmio FETCEMG 
de Qualidade do Ar.



Inauguração da unidade 
móvel de Montes Claros.



REPRESENTAÇÕES



A FETCEMG está representada nos seguintes conselhos e comissões: 

• CETER – Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda; 
• CONEDRU – Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Urbano; 
• COMURB – Conselho Municipal de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte; 
• COMPUR – Conselho Municipal Deliberativo de Políticas Urbanas de Belo Horizonte; 
• Conselho Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). 

Conheça todos eles, aqui: 

http://fetcemg.org.br/contents/representacao-tecnica-e-institucional-do-transporte

http://fetcemg.org.br/contents/representacao-tecnica-e-institucional-do-transporte


COMUNICAÇÃO



Fortalecimento do vínculo com os Sindicatos filiados.



Presença ativa nas redes sociais, inclusive no YouTube.



Realização de lives de apoio aos transportadores.



Produção de peças gráficas e vídeos informativos para as 
redes sociais, WhatsApp e site.



Realização de campanhas temáticas mensais.





Zelo com a memória da FETCEMG, com a produção, edição e 
publicação “Melhor Ar 2020”, que conta a história do Despoluir em 

Minas Gerais.



Divulgação ampla das ações da FETCEMG.



Divulgação das pesquisas e ações da CNT e NTC&logística.



O NOSSO TRABALHO  
NÃO PARA
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