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O Despoluir segue na missão de mobilizar o transporte brasileiro para a sustentabilidade, a
eficiência e a inovação. Saiba mais sobre as nossas novas entregas:

GUIAS RÁPIDOS
Com foco em disseminar conhecimento e
gerar
benefícios
socioambientais
e
econômicos, os 5 Guias Rápidos do Despoluir
orientam o transportador sobre temas
essenciais para o seu dia a dia. Baixe o
material aqui e divulgue-o!

CAMPANHA DESPOLUIR DE
CONDUÇÃO CONSCIENTE
Esta importante iniciativa visa a contribuir com a segurança
viária, encorajando os condutores na adoção de uma
postura de excelência profissional e respeito ao Código de
Trânsito Brasileiro. Participe!
Saiba mais em: www.despoluir.org.br

Na Rota da Inovação
Fique atento às inovações no transporte rodoviário que podem levar a ganhos de eficiência
na operação e melhoria no desempenho socioambiental.

Ônibus 100% Elétrico
para o transporte coletivo de passageiros
No Brasil, o ônibus 100% elétrico, também chamado de E-Bus, já é
utilizado no transporte público de passageiros. Em fevereiro de
2019, a Coordenação Nacional do Programa
participou de uma visita técnica para conhecer as vantagens dessa tecnologia. Entre os
benefícios do E-Bus, destacam-se: zero emissão de poluentes durante o transporte, custo
operacional reduzido, menor quantidade de resíduos na manutenção, maior conforto para os
condutores e nível de ruído reduzido. Saiba mais aqui.

Dia Mundial da Água
e o importante papel do transporte na sua conservação
A celebração do Dia Mundial da Água, no dia 22 de março, tem o
propósito de conscientizar-nos quanto à urgência de ações para a
conservação desse recurso imprescindível. Nesse sentido, as
empresas de ônibus têm muito a contribuir por meio de práticas
que podem gerar grande economia financeira e benefícios
ambientais à empresa transportadora. Com o intuito de auxiliar o
empresário na tomada de decisão sobre investimentos em gestão
hídrica, a CNT disponiliza, online e gratuitamente, o Simulador
CNT de Reúso de Água. Esta ferramenta disponibiliza o tempo
de retorno do investimento e a economia mensal com água a partir
da implementação de um sistema de reaproveitamento da água
usada na lavagem de ônibus. Acesse nosso Simulador, aqui.

Abastecendo o Conhecimento com Novas
Entregas
Além de conduzir o Despoluir em parceria com o SEST SENAT, a
CNT desenvolve diversos trabalhos com o intuito de promover o
desenvolvimento sustentável do transporte. Veja os destaques:

Transporte em Movimento – Quais as
vantagens de transportar sem sobrecarga?
Este trabalho tem o propósito de esclarecer os possíveis
impactos negativos do transporte rodoviário de cargas com
peso acima do limite permitido, entre eles, o aumento dos
níveis de emissão de gases e poluentes que afetam o meio
ambiente e a saúde das pessoas. Clique aqui para saber mais.

Notícias Institucionais
O novo presidente da CNT, do SEST SENAT e do ITL tomou
posse no dia 27 de março, durante o evento Medalha JK.
O Conselho de Representantes da Confederação
Nacional do Transporte, escolheu, no dia 13 de fevereiro
de 2019, por 30 votos a zero, o empresário mineiro do
transporte de cargas Dr. Vander Costa para presidir as
referidas entidades nos próximos quatro anos (2019 –
2023).
Saiba mais aqui.

