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	Em Brasília, 
 líderes do TRC 
 do Paraná 
 reafirmam apoio 

ao impeachment

Plano CNT de Recuperação 

Econômica é entregue a Michel Temer
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Palavra do presidente Sérgio Malucelli 
Presidente da FETRANSPAR

Editorial

Giro pelo Setor

Esperança

Os setores produtivos trabalham forte-

mente em torno de objetivos que favorecem 

toda a nação. Lutamos por um país melhor, 

mais justo e com condições econômicas 

favoráveis a todos. Temos a certeza de que 

essa união nacional fará com que o Brasil 

volte a ser reconhecido como um grande 

líder na América Latina.

O impeachment está previsto na Consti-

tuição e, portanto, não é golpe. A mudança 

se faz necessária e é um legítimo direito 

dos brasileiros. 

Claro que sabemos que esse processo 

é traumático e pode trazer graves sequelas 

ao país. Mas também vemos nele a possi-

bilidade de uma retomada econômica. Não 

podemos mais aceitar que o país continue 

com a atual administração que tem gerado 

muitos prejuízos. Já dizia Peter Drucker, 

que é considerado o pai da moderna 

gestão de empresas, “não existem países 

Exames toxicológicos são obrigatórios
Desde o dia 17 de abril os exames toxicológicos de larga janela de detecção são obrigatórios. A portaria 116 do Ministério do Trabalho prevê 

que o exame deve ser feito pelos motoristas empregados no momento em que eles são admitidos e também na demissão. Já a norma do 

Contran exige o exame para todos os motoristas profissionais quando eles são habilitados nos Detrans, ou quando mudam das categorias C, 

D e E. A FETRANSPAR alerta que as empresas trabalhem para o cumprimento da nova norma.

DNIT volta a fiscalizar peso 
de cargas em rodovias federais
Após um ano e nove meses paralisada, a fiscalização do peso dos 

veículos de cargas foi retomada nos PPVs (Postos de Pesagem de 

Veículos) do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes), em rodovias federais. A atividade estava suspensa desde 

julho de 2014 devido a uma ação civil pública do MPT (Ministério Público 

do Trabalho), que questionava a terceirização de servidores para realizar 

a fiscalização nesses pontos. A partir de agora, a atividade será realizada 

exclusivamente por agente da autoridade de trânsito. O DNIT tem 29 

postos fixos e 26 postos móveis de pesagem. Os veículos abordados 

nos PPVs terão a documentação conferida para que seja verificada a 

adequação da carga à nota fiscal. Conforme o DNIT, inicialmente, a 

fiscalização terá caráter educativo. Depois, os veículos infratores estarão 

sujeitos à multa e medidas administrativas. As balanças estão passando 

por ajustes técnicos e, depois disso, os caminhões também passarão a ter 

o peso aferido pelos equipamentos.

desenvolvidos e subdesenvolvidos, mas 

sim países administrados e países suba-

dministrados”.

Um novo governo, se assim ocorrer, 

renova a esperança dos brasileiros. Acre-

ditamos que a mudança deverá ser por 

uma administração que seja sinônimo de 

transparência, confiança e credibilidade. 

Dessa forma, a renovação terá todo o apoio 

do setor produtivo.

Boa leitura!                                        

Vendas caminhões novos caem mais 
de 30% no primeiro trimestre
O primeiro trimestre de 2016 foi de resultados preocupantes para as 

fabricantes de caminhões. Entre janeiro e março, os emplacamentos 

desses veículos caíram 30%, frente ao mesmo período de 2015, 

segundo dados da Anfavea (Associação Nacional de Fabricantes de 

Veículos Automotores). Conforme a entidade, entre janeiro e março 

de 2016, foram 

emplacados 

13.111 caminhões 

novos, contra 

18.964 do ano 

passado. 

Ilegalidade da multa de evasão de fiscalização da ANTT
Transportadora consegue tutela antecipada em desfavor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em medida 

judicial que discute a validade das cobranças das multas por evasão de fiscalização estipulada na Resolução n° 3056. A 

medida judicial é patrocinada pelo escritório de Advocacia Antunes e Ferraz Advogados Associados (www.antunesferraz.com.

br).A referida medida visa à declaração da ilegalidade das cobranças das multas por evasão de fiscalização, a qual prevê como 

penalidade o pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cancelamento do RNTRC e impedimento de obter registro 

pelo prazo de dois anos, em face da ofensa ao princípio da legalidade.
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Apoio
Em Brasília, líderes do TRC do 

Paraná reafirmam apoio ao impeachment
A Fetranspar liderou a comitiva para-

naense de líderes do TRC que esteve em 

Brasília, no dia 13 de abril, para visitar os 

deputados federais do Paraná. “Fomos pes-

soalmente reforçar a posição de setor em 

relação ao processo de impeachment da 

presidente Dilma Rousseff e pedir pelo voto 

dos nossos deputados. Agora esperamos 

que a decisão se mantenha no Senado”, 

destacou o presidente da entidade, Sérgio 

Malucelli.

Além do presidente da Fetranspar, o 

vice-presidente Afonso Akioshi Shiozaki e o 

diretor Markenson Marques dos Santos in-

tegraram a comitiva. Também participaram 

o presidente do Sindicato das Empresas de 

Transportes de Cargas no Estado do Paraná 

(Setcepar) Gilberto Cantú e os diretores 

Osvaldo Haroldo Brehm e Leonir Melnik; o 

presidente do Sindicato das Empresas de 

Transportes de Carga e Logística do Oeste 

do Paraná (Sintropar) Luiz Carlos Zanella e 

o assessor executivo Antonio Carlos Ruyz; 

o superintendente do Sindicato das Empre-

sas de Transportes de Cargas de Maringá 

(Setcamar) Geasi Oliveira de Souza; Alan 

Rodrigo Tressi, Celso Antonio Rosa Junior 

e Jeferson Bombonatto do Sindicato das 

Empresas de Transporte de Carga de To-

ledo Centro em Toledo (Sintratol); Miguel 

Gustavo Schlumberger e Valmir Clzianoski 

do Sindicato das Empresas de Transporte 

de Cargas de Ponta Grossa (Sindiponta).

Para Sérgio Malucelli, essa união do 

setor de transporte de cargas é muito 

importante. “O TRC é um dos setores mais 

fortes da economia brasileira. Estamos 

mostrando que trabalhamos juntos em prol 

da retomada do crescimento do Brasil. 

Todos os brasileiros querem mudanças, 

não podemos mais aceitar essa situação”.  

Paraná diz basta!
Empresários de todo o estado se mobilizaram para fechar 

as portas por meia hora no dia 13 de abril, das 17h às 17h30. 

A paralisação cívica foi feita em protesto contra a corrupção, 

os desmandos administrativos e o agravamento da crise política 

e econômica, traduzido pelo aumento de impostos, os juros 

abusivos e a volta da inflação. O movimento nacional con-

clamou a todos a exigir respostas das instituições em defesa 

da democracia, da liberdade e da paz social. No Paraná, a 

manifestação foi liderada pela Associação Comercial do Paraná 

e principais fede-

rações empresa-

riais, entre elas a 

FETRANSPAR.  

Sindicatos em favor 
do impeachment

Os sindicatos dos transportadores de cargas do Paraná se posi-

cionam em favor do impeachment. Em abril, durante uma reunião 

de diretoria, o SINDIPONTA (Sindicato das Empresas de Transpor-

tes de Cargas de Ponta Grossa) manifestou seu posicionamento: 

Impeachment já.                                                                               
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Crise

As crises política e econômica provo-

cam a estagnação do Brasil. Nos últimos 

meses, os partidos e as instituições de-

dicaram todas as suas energias para a 

discussão sobre o mandato da presidente 

Dilma Rousseff. Enquanto isso, surgiram 

articulações para encontrar uma saída 

para a crise que impede o país de retomar 

a normalidade institucional. 

“Diante deste cenário, o país para. A 

ausência de uma administração mais sóli-

da gera efeitos traumáticos para todos os 

setores. O empresário sofre e a população 

também. Precisamos de uma solução. O 

momento pede renovação e é por isso 

A estagnação do Brasil
que os brasileiros esperam. Apenas uma 

mudança efetiva de governo poderá trazer 

esperança novamente”, afirma o presidente 

da FETRANSPAR Sérgio Malucelli.

Enquanto se discute quem assume 

qual cargo Planalto, o Brasil fica à mercê 

de uma espécie de jogo eleitoral. Em 2016, 

a dívida pública cresce a uma velocidade 

de R$ 2 bilhões ao dia. Essa mesma dívida 

poderá saltar de 66,5% do PIB, em 2015, 

para 74,4% até o final deste ano, segundo 

previsões do mercado. No âmbito inter-

nacional, o país recebe críticas e afasta 

investidores. 

Durante o governo Dilma Rousseff, a 

economia brasileira pouco cresceu e a 

inflação anual atingiu o patamar de 11% no 

final do ano passado. “A sensação de todo 

o brasileiro é de que o país está afundando. 

O novo governo enfrentará uma série de 

desafios e terá que agir rapidamente para 

que tenhamos uma retomada econômica”, 

destaca Malucelli. 

A instabilidade afeta diretamente o setor 

de transporte de cargas. A grave recessão 

fez com que o setor segurasse novos in-

vestimentos. 

Além disso, a falta de liberação de 

crédito contribuiu para paralisar o desen-

volvimento do TRC. 
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O presidente da CNT (Confederação Nacional do Transporte), Clésio An-

drade, entregou ao vice-presidente da República, Michel Temer, o Plano CNT 

de Recuperação Econômica , com as propostas do setor de transporte para a 

retomada do crescimento do país. Clésio Andrade e representantes das principais 

confederações de empregadores se reuniram com Michel Temer no gabinete da 

vice-presidência no dia 27 de abril.

A CNT manifestou o apoio dos transportadores a um possível novo governo. 

“Apresentamos propostas importantes e temos certeza de que o futuro governo 

poderá incorporar essas medidas essenciais para o desenvolvimento do país”, 

disse Clésio Andrade. Temer ficou satisfeito com o apoio do setor de transporte e 

dos outros setores produtivos.

O Plano CNT de Recuperação Econômica é composto por três pilares. O 

primeiro deles é a implementação do Programa de Sustentabilidade Veicular, que 

institui uma política de caráter ambiental para promover a contínua renovação e 

reciclagem da frota de veículos. O segundo inclui propostas para a dinamização 

do setor de transporte e logística, com fortes investimentos em infraestrutura de 

transporte e participação da iniciativa privada. Essas propostas incluem criação 

de um Conselho Gestor, garantia de segurança jurídica, mudança na lei de lici-

tações, implementação da PMI – proposta de manifestação de interesse, entre 

outras medidas.

O terceiro pilar do Plano da CNT diz respeito a medidas de recuperação eco-

nômica e geração de empregos, como as reformas tributária, trabalhista, política, 

da Previdência e administrativa. Clésio Andrade destacou ainda a necessidade de 

reduzir o número de órgãos que atuam no setor de transporte. “Um novo governo 

precisa reduzir o número de ministérios, com no máximo 20. Na área de trans-

porte, os processos precisam ser simplificados.”                                               

Plano CNT de Recuperação 
Econômica é entregue 

a Michel TemerO que o TRC espera 
de um novo governo

Investimentos 
em infraestrutura
O Brasil necessita, com urgência, de 

investimentos em rodovias. Cerca de 70% 

de tudo que é produzido no país é trans-

portado por rodovias, muitas delas em 

péssimas condições, aumentando o risco 

de acidentes e os custos do transporte.

Combustíveis com 
preços mais justos
50% do custo do frete é utilizado para 

abastecer o caminhão. O preço do combus-

tível no mundo baixou, enquanto no Brasil 

não para de subir. A alta do diesel aliada 

às taxas de pedágio encarecem muito as 

operações de transporte.

Renovação da frota
O aumento das taxas de financiamento 

do BNDES (Banco Nacional de Desenvol-

vimento Econômico e Social) inviabilizou a 

renovação da frota no Brasil. O setor pede 

condições melhores para que possa acom-

panhar a tecnologia e prestar serviços com 

qualidade e segurança.

Maior qualidade 
para o sistema portuário
O tempo de espera nos portos ainda 

é longo. O setor espera que o governo 

construa mais portos e melhore os que 

já existem. Os portos precisam de investi-

mentos para atender às novas demandas. 

A desburocratização dos portos também 

faz parte dos anseios dos transportadores.

Maior rigor no 
combate ao 
roubo de cargas
Políticas de combate ao roubo de car-

gas e punições mais severas.                    



Participe do Despoluir
O Programa Despoluir cadastra empresas paranaenses 

para realizar avaliações ambientais em suas frotas. 

As empresas que tiverem interesse em participar 

do Despoluir podem entrar em contato pelo 

email despoluir@fetranspar.org.br ou 

pelo telefone (41) 3333-2900.6M
A
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Despoluir

PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE

Sest/Senat e Coptrans, em parceira com a 
FETRANSPAR, promoveram blitz do Despoluir

O Serviço Nacional do Transporte (Sest/Senat) e a Cooperativa 

de Transportes de Beltrão (Coptrans), em parceria com a FETRANS-

PAR, promoveram ações com os motoristas, em frente à BRF, em 

Francisco Beltrão. Na ocasição, foram feitos exames de glicemia e 

triglicerídeos e foram realizadas aferições do Programa Despoluir. 

O técnico ambiental Marcos Silva realizou as medições com 

opacímetro. “Depois da captação da fumaça, vem um resultado 

no sistema do computador, que gera automaticamente um laudo. 

Este laudo, nós passamos para as empresas e vai dar um parâ-

metro daquele veículo, se está alterado, se foi aprovado ou não”, 

esclarece o técnico.

As aferições do Programa Despoluir são feitas com base nas nor-

mas do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), que esta-

belecem os critérios e os procedimentos para medição da opacidade 

dos gases de escapamento para as diferentes categorias de veículos 

Atendimentos do Programa Despoluir no Paraná 

automotores, nacionais e importados. O objetivo do programa é edu-

cativo e visa conscientizar sobre a qualidade do ar e o uso racional 

de combustíveis.                                                                       

RTE Rodonaves, em 
São José dos Pinhais

Cargolift, em São José dos Pinhais Transauto, em São José dos Pinhais Transjoi, em São José dos Pinhais

Itambé, em Balsa Nova Telecargo Encomendas Expressas Ltda, 
em São José dos Pinhais

Cooperativa de Transportes (Coptrans), em 
Dois Vizinho e Francisco Beltrão

Estrela do Oriente, em Curitiba



DIRETORIA FETRANSPAR
(GESTÃO 2013/2016)

Sérgio Malucelli (Presidente)   Sebastião Motta 
(Diretor Executivo)    Afonso Akioshi Shiozaki 

(1º Vice-Presidente)   Gilberto Antonio Cantu (2º 
Vice-Presidente)   Carlos Antonio da Silva Vieira (1º 

Diretor Financeiro)   Sebastião Motta 
(2º Diretor Financeiro)   Luiz Carlos D’Agostini, 

Markenson Marques dos Santos, Neocir Marcante 
e Albio Stupp (Diretores Efetivos)   Mauri Marcelo 
Bevervanço, Sergio Roberto Rigolin e Milton César 

Rossato (Diretores Suplentes)   Josmar Richter, 
Oscar Pascoal Agostinetto e Jarton Sartoretto 
(Conselheiros Fiscais)   Joel Sebastião Roberti 

Jaloto, Ademir Alberto Fuhrmann e Marcos Egídio 
Battistella (Conselheiro Suplente)   Sérgio Malucelli 

(1º Representante junto à CNT)   Luiz Anselmo 
Trombini  (2º Representante junto à CNT).

FILIADOS DA FETRANSPAR

CURITIBA:
SETCEPAR – Sindicato das Empresas

de Transporte de Cargas no Estado do Paraná
Tel: (41) 3014.5151

E-mail: atendimento@setcepar.com.br

SEGUIPAR - Sindicato das Empresas e Pro-
prietários de Serviços de Auto Socorro, Remoção 
e Resgate de Veículos e de Içamento através de 

Guinchos e Guindastes do Estado do Paraná
Tel: (41) 3023.2258

E-mail seguipar@seguipar.com.br

PONTA GROSSA: 
SINDIPONTA - Sindicato das Empresas

de Transporte de Cargas de Ponta Grossa
Tel: (42) 3223.2612

E-mail: sindiponta@fetranspar.org.br

MARINGÁ: 
SETCAMAR - Sindicato das Empresas de

Transporte de Cargas e Logística de Maringá
Tel: (44) 3225.3781

E-mail: setcamar@setcamar.org.br

CASCAVEL:
SINTROPAR - Sindicato das Empresas de

Trans porte e Logística do Oeste do Paraná
Tel: (45) 3225.1714

E-mail: sintropar@sintropar.com.br

TOLEDO: 
SINTRATOL - Sindicato das Empresas

de Transporte de Cargas de Toledo
Tel: (45) 3252.2525

E-mail: sintratol@fetranspar.org.br

DOIS VIZINHOS: 
SINDIVALE – Sindicato das Empresas de
Transporte de Cargas de Dois Vizinhos

Tel: (46) 3536.2138
E-mail: sindivale@fetranspar.org.br

FRANCISCO BELTRÃO: 
SETCSUPAR - Sindicato das Empresas de

Transporte de Cargas do Sudoeste do Paraná
Tel: (46) 3055.4746

E-mail: setcsupar@gmail.com

GUARAPUAVA: 
SETCGUAR - Sindicato das Empresas de Transporte

de Cargas e Logística de Guarapuava e Região
Tel: (42) 3622.2320

E-mail: setcguar@fetranspar.org.br

FOZ DO IGUAÇU: 
SINDIFOZ – Sindicato das Empresas de Transporte de 

Cargas de Foz do Iguaçu
E-mail: recepcao@sindifoz.com.br 

Telefone: (45) 3526.3800

E X P E D I E N T E
Informativo da Federação das Empresas de Trans-
porte de Cargas do Estado do Paraná (FETRANS-

PAR)
Rua 24 de Maio, 1294 – Rebouças

CEP 80230-080 – Curitiba/PR
Telefone (41) 3333-2900 – Fax: (41) 3333-9122 

E-mail: fetranspar@fetranspar.org.br
Jornalista Responsável: 

Aline Cambuy (DRT 5746 PR)
jornalistaalinecambuy@gmail.com

Projeto Gráfico e Diagramação: Celso Arimatéia 
Impressão: Gráfica Radial
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Notas

NTC promove encontro com o autor 
do livro “Trabalhista! E agora?”

A NTC&Logística, com o apoio da FE-
TRANSPAR, promoveu um encontro com 
o Juiz do Trabalho, Dr. Marlos Melek. Cerca 
de 100 empresários do TRC participaram do 
evento, no dia 25 de abril. Melek, que é autor 
do livro “Trabalhista! E Agora?”, apresentou 
os 20 pontos mais comuns tratados no judi-
ciário dentro do Direito Civil e salientou que, 
desses, sete são da área trabalhista. 

Empresários de várias regiões do Brasil 
falaram no evento também da necessidade 
dessa mudança no poder judiciário, pois 
injustiças acontecem em todas as regiões. Para o presidente da NTC, José Hélio Fernan-
des, é importante perceber que o problema trabalhista também é visto pelos membros da 
própria Justiça do Trabalho. “Identificamos, mais uma vez, a necessidade de uma reforma 
trabalhista no país, agora, com a visão de quem entende profundamente o problema. Além 
disso, ter o Dr. Melek como exemplo de profissional que está difundindo essa postura im-
parcial e justa para universitários em palestras (os advogados de amanhã) e na mídia nos 
dá a sensação de um futuro promissor em que a pauta seja discutida nacionalmente. É um 
ponto de partida”, afirmou. 

O presidente da FETRANSPAR, Sérgio Malucelli, ressaltou a importância da mensagem 
do palestrante. “Mais um excelente evento promovido pela NTC com um Juiz do Trabalho 
renomado do estado do Paraná, que permanece perpetuando a mensagem de um livro 
extremamente positivo e prático. Esse conteúdo irá auxiliar o empresário na gestão de seus 
negócios, no que diz respeito à relação com os colaboradores”.

Em breve, a FETRANSPAR pretende realizar esse encontro com o Juiz do Trabalho, Dr. 
Marlos Melek, para o TRC do Paraná.                                                                             

ComJovem Maringá visita DAF Caminhões
Em abril, integrantes da Comissão de Jovens Empresários (ComJovem) Maringá es-

tiveram em Ponta Grossa (PR) para conhecer a DAF Caminhões. O grupo, formado por 
transportadoras e representantes da marca, conheceu a fábrica e a concessionária, seus 
diferenciais, além de toda a infraestrutura. O objetivo da visita foi estreitar os relacionamentos 
entre transportadores e fornecedores. O coordenador da ComJovem Maringá, Geasi Oliveira 
de Souza, conta que a experiência foi bastante produtiva. “Conhecemos a história do Sr. 
Michael Kuester, que apresentou a política de investimento da sua marca para o Brasil, 
bem como seus planos de expansão, objetivando atender em todo território nacional. A 
visita foi uma troca de experiências, uma oportunidade para esclarecermos dúvidas e falar 
sobre as necessidades do setor de transporte de cargas”.

Os empresários foram recebidos pela diretoria da concessionária Mac Ponta, Sr. Dinho, 
Ferrugem e toda a equipe de 
vendas e assistência técnica. 
“Realizamos teste drive nos 
caminhões DAF, o que nos 
causou grande impressão 
com as tecnologias agre-
gadas, espaço de cabine e 
conforto”.

 A DAF ocupa uma área 
de 2 milhões de m² na ci-
dade de Ponta Grossa - PR, 
fabricando uma média de 4 
veículos de tração por dia. No 
dia da vista, a fábrica estava 
montando o veículo de núme-
ro 1.000.  

Guilherme Adamuccio, Rosi Fregona, Sr. Michael Kuester, Geasi de Souza, Everton Mayer, 
Giselli Casotti, Marcelo Quaglia, Leandro Quaglia, Guilherme Cordiolli e Leonardo Cordiolli



MUDOU-SE
DESCONHECIDO
RECUSADO
FALECIDO
AUSENTE
NÃO PROCURADO
END. INSUFICIENTE
CEP
NÃO EXISTE NO INDICADO
INFORMAÇÃO ESCRITA
PELO PORTEIRO OU SÍNDICO

REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL ____/____/____ 

___/___/___   _________________                                         
                       RESPONSÁVEL

PARA USO DOS CORREIOS

SUA EMPRESA PODE ESTAR AQUI.
Anunciar no informativo da Fetranspar trará visibilidade ao seu projeto 
ou a sua empresa. Entre em contato com nosso departamento 
comercial e tenha sucesso em sua divulgação.

www.fetranspar.org.br - (41) 3333-2900 
Rua 24 de Maio, 1294 - Rebouças - CEP 80230-080 - Curitiba - PR

Cooperativismo

José Roberto Ricken assume 
a presidência da Ocepar

O engenheiro agrônomo José Roberto Ricken assumiu em abril 

a presidência executiva do Sistema Ocepar (Sindicato e Organi-

zação das Cooperativas do Estado do Paraná), em substituição a 

João Paulo Koslovski, que ocupava o cargo desde 1996.

“Meu compromisso é dar continuidade ao trabalho feito sob a 

liderança do João Paulo, a quem faço um agradecimento especial, 

já que atuamos juntos há 28 anos. Meu desafio não é fácil, mas 

não vou decepcionar, podem ter certeza disso”, garantiu o novo 

presidente, que cumpre mandato até 2019.

José Roberto Ricken atua no Sistema Ocepar desde 1988. 

Começou como como assessor no departamento técnico e eco-

nômico. A partir de 1991, gerenciou a implantação do Programa 

de Autogestão das Cooperativas Paranaenses até 1996, quando 

assumiu a superintendência da Ocepar. No início de 2000, coor-

denou a implantação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Co-

operativismo (Sescoop/PR), do qual também foi superintendente.

Por previsão estatutária, José Roberto Ricken também foi con-

duzido aos cargos de presidente do Sescoop/PR e da Federação 

e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Fecoopar). 

Para as funções de Superintendentes foram designados o Nelson 

Costa, da Fecoopar; Robson Leandro Mafioletti, da Ocepar; e  

Leonardo Boesche, do Sescoop/PR.                                               

Posse
FETRANSPAR prestigia posse de novo 
superintendente da PRF no Paraná 

No dia 8 de abril, o diretor da FETRANSPAR Sebastião Motta esteve presente 

na posse do novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná, 

Adriano Marcos Furtado. Furtado substitui Gilson Luiz Cortiano, que estava à frente 

da Superintendência da PRF no Paraná desde 2011.

Nascido em Curitiba, Adriano Furtado, 41, ingressou na carreira como policial 

rodoviário federal em 1994. No Paraná, exerceu os cargos de chefe da Delegacia 

Metropolitana de Curitiba da PRF, chefe do Núcleo de Apoio Técnico e chefe da 

Seção de Recursos Humanos, entre outros.

Em Brasília, chefiou as coordenações nacionais de Recursos Humanos e de 

Inteligência da PRF, além de ter desempenhado a função de chefe-de-gabinete da 

direção geral.

A PRF fiscaliza cerca de quatro mil quilômetros de rodovias no estado.               
O diretor da FETRANSPAR Sebastião Motta com o 
novo superintendente da PRF Adriano Marcos Furtado


