
 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

1.1. Nome do Projeto: 1º PremiAr – Transportando um Mundo Verde 

 

1.2. Público-Alvo:  Empresas do setor de transporte de cargas do Estado de São Paulo 

 

1.3. Período de Execução: setembro de 2021 a outubro 2022 

 

1.4. Realização:  FETCESP – Federação Das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de 
São Paulo) 

A FETCESP foi fundada em 1989 com a finalidade de representar o transporte rodoviário de 
cargas no Estado de São Paulo, junto às autoridades em todos os níveis das administrações 
pública e privada federal e estadual. Por isso, atua como órgão técnico e consultivo, no estudo 
de soluções de questões ligadas ao transporte. 

 
1.5. Apoio:   

SETRANS - Sindicato das Empresas de Transportes de Carga do ABC; 

SINDBRU - Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Bauru e Região; 

SINDICAMP - Sindicato das Empresas de Transportes e Cargas de Campinas e Região; 

SINDETRANS - Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de Ribeirão Preto e Região; 

SETCARP - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São José do Rio Preto e Região; 

SETCESP - Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região; 

SETCARSO - Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de Sorocaba e Região. 



 

2. OBJETIVO 
 

A preservação do Meio Ambiente é necessária pelo simples fato de que é ele que permite que a 
vida aconteça. É através dele que obtemos a água que bebemos, o ar que respiramos, a comida 
que comemos, e todas as outras matérias primas que usamos. 
 
A FETCESP, entendendo a importância da contribuição de todos os setores para com o Meio 
Ambiente, é a Gestora do Programa Despoluir no Estado de São Paulo desde sua criação em 2007.  
 
Através do Programa Despoluir, a FETCESP realiza o monitoramento das emissões de poluentes 
nas frotas das empresas do setor de transporte, verificando se a quantidade de material 
particulado emitido pelos motores dos veículos do Ciclo Diesel está de acordo com os limites 
estabelecidos pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.  
 
Com realização do 1º PremiAr – Transportando um Mundo Verde a FETCESP tem como objetivo 
valorizar as empresas comprometidas com a preservação do meio ambiente e que utilizam o 
Programa Despoluir para o controle da emissão dos poluentes de suas frotas.  
 
É de entendimento da FETCESP que o reconhecimento destas empresas é importante, tendo em 
vista que se faz cada vez mais necessária a iniciativa de empresas que se sensibilizam pela 
preservação do nosso planeta, assim como para incentivar todo o setor para que sigam com a 
mesma proposta e ainda na criação de iniciativas semelhantes.  

 
 

3. INSCRIÇÕES 
3.1. Público-alvo 

Poderão se inscrever no 1º PremiAr – Transportando um Mundo Verde:  

a. Empresas transportadoras de cargas com frota mínima de 5 veículos do Ciclo Diesel; 
b. Empresas que participam do Programa Despoluir a pelo menos 12 (doze) meses; 
c. Empresas associadas aos Sindicatos filiados à FETCESP a no mínimo 6 meses, sendo 

estes: SETRANS, SETCATA, SETCAR, SINDBRU, SINDICAMP, SINDISAN, SINDETRAP, 
SINDECAR, SETCAPP, SINDETRANS, SETCARP, SETCESP, SETCARSO, SINDIVAPA; 

d. Empresas que tiveram sua frota aferida pelo no mínimo 2 (duas) vezes no período de 1º 
de agosto de 2021 a 30 de julho de 2022. 

 

3.2.  Período de Inscrição 

As empresas interessadas em participar do 1º PremiAr – Transportando um Mundo Verde 
poderão se inscrever entre os dias 04 de abril de 2022 e 31 de julho de 2022. 

 

3.3.  Como Se Inscrever 

Deverão preencher o Formulário de Inscrição através do link abaixo todas as empresas 
interessadas em participar do 1º PremiAr – Transportando um Mundo Verde. 

LINK 



 

4. REALIZAÇÃO 
4.1. Data e hora 

O 1º PremiAr – Transportando um Mundo Verde será realizado de forma presencial no dia 27 
de outubro de 2022 a partir das 16hrs. O evento também será transmitido ao vivo pelo YouTube 
da FETCESP. 

 

4.2. Local 

A cerimônia de premiação será realizada no auditório do Prédio do TRC localizado na Rua 
Orlando Monteiro, 1, Vila Maria, São Paulo. 

 
5. CERIMONIA DE PREMIAÇÃO 
5.1.  Categorias 

As empresas poderão se inscrever em duas categorias, sendo elas a categoria OURO e PRATA. 

5.1.1. Categoria OURO 

Terão como objetivo as empresas inscritas na categoria OURO: 

a. Empresas com mais de 20 veículos: Ter no mínimo 75% da frota aferida, com um 
percentual mínimo de aprovação de 85% 

b. Empresas com até 20 veículos: Ter 100% da frota aferida, com um percentual mínimo 
de aprovação de 85% 

 

5.1.2. Categoria PRATA 

Terão como objetivo as empresas inscritas na categoria PRATA: 

a. Empresas com mais de 20 veículos: Ter no mínimo 60% da frota aferida, com um 
percentual mínimo de aprovação de 80% 

b. Empresas com até 20 veículos: Ter 75% da frota aferida, com um percentual mínimo de 
aprovação de 80% 
 

5.2.  Premiação 
5.2.1. Empresa: 

As empresas que alcançarem os resultados mínimos descritos em suas respectivas categorias 
receberão: 

 

5.2.1.1. Categoria OURO: 
a. Troféu de reconhecimento pela importante contribuição da empresa para com o Meio 

ambiente; 
b. Certificado de reconhecimento de Empresa Transportadora de um Mundo Mais Verde 
c. Matéria de divulgação geral do 1º PremiAr – Transportando um Mundo Verde com 

menção da empresa no site e mídias sociais da FETCESP e dos Sindicatos apoiadores do 
Projeto; 



d. Matéria de divulgação exclusiva com os vencedores da Categoria OURO do 1º PremiAr 
– Transportando um Mundo Verde; 

e. Material de divulgação exclusivo com entrevista para cada empresa ganhadora da 
Categoria OURO nas mídias sociais da FETECESP e dos Sindicatos apoiadores do Projeto; 
 

5.2.1.2. Categoria PRATA 
a. Troféu de reconhecimento contribuição da empresa para com o Meio ambiente; 
b. Certificado de reconhecimento de Empresa Transportadora de um Mundo Mais 

Verde 
c. Matéria de divulgação geral do 1º PremiAr – Transportando um Mundo Verde com 

menção da empresa no site e mídias sociais da FETCESP e dos Sindicatos apoiadores do 
Projeto; 

d. Material de divulgação única com as empresas ganhadoras da Categoria PRATA nas 
mídias sociais da FETCESP e dos Sindicatos apoiadores do Projeto; 

 

5.2.2. Colaborador Despoluir 

Os Colaboradores das empresas premiadas nas Categorias OURO e PRATA que se destacam pela 
disposição, presteza e cordialidade com os técnicos durante as aferições serão homenageados 
em reconhecimento da sua importância para a efetividade do programa 

Os colaboradores homenageados receberão: 

a. Um Kit Despoluir 
b. Um pin (broche) de Colaborador Despoluir 2022   

Os técnicos do Programa Despoluir responsáveis pelo atendimento das respectivas empresas 
ganhadores serão encarregados de escolher os colaboradores que merecem tal 
reconhecimento. 

 

6. CONFRATERNIZAÇÃO 

Após o término da cerimônia de premiação, todos os participantes estarão convidados para um 
Happy Hour de confraternização a ser realizado pela FETCESP para que as empresas possam 
confraternizar. 

 

7. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Para mais informações e detalhes da Premiação, entrar em contato através do: 

E-mail: coordenacaodespoluir@fetcesp.com.br 
Telefone: (11) 2632-1022 
WhatsApp: (11) 98492-7304 
   


