
Estão abertas as inscrições para a 
14ª Edição do Prêmio Melhor Ar 

O setor de transporte é responsável por conectar pessoas

e comunidades no mundo todo, fomentar o comércio e

impulsionar o desenvolvimento das cidades.

Promover a mobilidade das pessoas e dos bens com

redução dos impactos ambientais traz reflexos diretos na

qualidade de vida e agregam valor à empresa.

Nós da FETCEMG acreditamos que a atitude proativa

das empresas de transportes de carga em busca de

práticas de gestão que visam minimizar o impacto do

transporte ao meio ambiente merecem ser valorizadas.

Dessa forma, convidamos vocês a se inscreverem para o

nosso 14º Prêmio Melhor Ar - Prêmio FETCEMG de

Qualidade do Ar.

Juntos poderemos contribuir para um futuro 

saudável para nossos colaboradores e toda a 

sociedade!



• O QUE É?

Lançado em 2009, o Prêmio Melhor Ar visa homenagear

as empresas que se sensibilizam pela preservação do

meio ambiente e apoiam o Programa Ambiental do

Transporte, o DESPOLUIR.

O DESPOLUIR monitora as emissões de poluentes na

frota das empresas, realizando os testes de opacidade

onde são verificadas as quantidades de material

particulado emitidas pelos motores conforme os limites

do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA e

dos fabricantes dos caminhões, contribuindo assim para

a melhoria da qualidade do ar e para o uso racional do

combustível.



• OBJETIVOS DA PREMIAÇÃO:

No momento atual, em que muitos esforços estão sendo

necessários para limitar o aquecimento global, a verificação

periódica da fuligem emitida pelo caminhão torna-se

importante e necessária. Os testes de opacidade indicam a

“saúde” do veículo, contribuem para a economia de

combustível e sustentabilidade da frota da empresa e ainda

ajudam a reduzir as emissões veiculares.

Sendo assim, para as empresas que têm em sua rotina de

processos a análise da fumaça em seus veículos, objetivamos

com o prêmio:

✓ Reconhecer os esforços realizados por suas práticas que

trazem benefícios ao meio ambiente e, consequentemente, à

sociedade;

✓ Incentivar as ações que visam à busca constante de um

controle mais rígido sobre as emissões veiculares e a eficiência

energética;

✓ Fortalecer os objetivos socioambientais da Confederação

Nacional do Transporte (CNT), da Federação das Empresas

de Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais

(FETCEMG), dos seus sindicatos e do SEST SENAT perante

os profissionais e a sociedade.



• QUEM PODE SE INSCREVER?

Empresas transportadoras de carga com frota mínima de 05

veículos, associadas aos sindicatos filiados à FETCEMG -

SETCEMG, SETTRIM, SETCJF, SETSUL, SINDINOR ou

SETCOM.

• CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO:

Os laudos de opacidade têm validade de 6 meses, sendo necessário

que a empresa tenha realizado no mínimo duas aferições nos

veículos da frota no período entre 1º de maio de 2021 e 30 de abril

de 2022 e serão premiadas conforme as categorias abaixo:

• Categoria Ouro:

➢ Para empresas com mais de 20 veículos: ter no mínimo 85% da

frota aferida, obtendo resultado aprovado em no mínimo 90%;

➢ Para empresas com 5 até 20 veículos: ter 100% da frota aferida,

obtendo resultado aprovado em no mínimo 90%.

• Categoria Prata:

➢ Para empresas com mais de 20 veículos: ter no mínimo 65% da

frota aferida, obtendo resultado aprovado em no mínimo 90%;

➢ Para empresas com 5 até 20 veículos: ter no mínimo 80% da

frota aferida, obtendo resultado aprovado em no mínimo 90%.



• COMO SE INSCREVER?

A empresa interessada em participar do Prêmio Melhor Ar

2022 deverá preencher o Formulário de Inscrição no link:

MelhorAR

• PERÍODO DE INSCRIÇÃO:

De 25 de abril a 06 de junho de 2022.

• PREMIAÇÃO:

A realização do evento de premiação está prevista para ocorrer

no final do mês de setembro e as empresas que atenderem aos

critérios receberão o troféu referente à sua categoria.

• DIVULGAÇÃO:

As empresas inscritas receberão um comunicado no e-mail

cadastrado informando o resultado da premiação.

As empresas vencedoras do Prêmio Melhor Ar serão

divulgadas no site da FETCEMG e no informativo Minas

Transportes após o evento.

Informações:

despoluir@fetcemg.org.br.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfJQcD0P8OGGP82G02oyTWWJ6pC4cIeoG1l6hdXTVC7uj4PA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfJQcD0P8OGGP82G02oyTWWJ6pC4cIeoG1l6hdXTVC7uj4PA/viewform?usp=sf_link
mailto:despoluir@fetcemg.org.br

