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Palavra do presidente Sérgio Malucelli 
Presidente da FETRANSPAR

Editorial

Giro pelo Setor

A retomada do 
desenvolvimento
O governo vem seguindo uma linha para 

melhorar os processos de concessão. Uma 

Medida Provisória (MP) deve criar regras 

específicas de como devem ser feitas as 

renovações de contrato ou o aumento do 

tempo de concessões de infraestrutura já 

em operação. Essa MP deve tratar de re-

gras para todo o setor, incluindo rodovias, 

ferrovias, portos e aeroportos. As novas 

regras para concessões de infraestrutura 

no País devem trazer mais transparência e 

segurança jurídica aos investidores.

Acreditamos que essas concessões 

sejam um caminho para o desenvolvimento 

do Brasil. A iniciativa privada pode con-

tribuir muito para a retomada econômica 

do País. Dessa forma, seguimos mais 

otimistas. 

Com investimentos na ordem de bi-

lhões, as novas concessões vão estimular 

a economia com a geração de milhares de 

empregos. O capital privado deverá ser 

Pesquisa identificará principais corredores e gargalos logísticos 

O Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) realizará, entre 2016 e 2017, a Pesquisa Origem e Destino, levantamento 

que fará um diagnóstico socioeconômico das viagens em rodovias federais. Executada com apoio do Exército Brasileiro, ela pretende traçar 

o perfil dos usuários das estradas e os fluxos de veículos em diversas categorias. O objetivo é aprimorar o planejamento e a definição de 

prioridades na gestão das BRs. O estudo permitirá a identificação dos principais corredores de transporte com gargalos logísticos e da 

consequente necessidade de expansão ou adequação de capacidade das rodovias. Além disso, será ferramenta fundamental para as 

atividades de projeto, construção, manutenção e operação rodoviária.

Detrans discutem modelo de 
fiscalização eletrônica de veículos
O modelo de controle eletrônico da frota de transporte de cargas 

e de passageiros no Brasil, adotado pela Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT), foi apresentado aos Departamentos 

Estaduais de Trânsito de todo o país, no dia 15 de junho, em 

Brasília. A integração com o sistema de informações dos Detrans 

é visto como um dos principais pontos para o funcionamento do 

Sistema de Identificação Automática de Veículos (Siniav) proposto 

pelo Governo Federal. “Em 2012, quando começamos a discutir 

o Siniav, tínhamos a preocupação de coordenar o projeto com 

diferentes órgãos e de forma que não onerasse o cidadão. Hoje, 

com os investimentos e o trabalho da ANTT, estamos mais perto 

desta realidade. Tivemos uma relação direta com a Agência e 

agora insistiremos com o Departamento Nacional de Trânsito 

pela construção de padrões efetivos”, explicou o presidente da 

Associação Nacional dos Detrans (AND) e diretor-geral do Detran 

Paraná, Marcos Traad. Hoje a ANTT conta com 18 pontos de 

fiscalização instalados e deve chegar a 55 equipamentos em 

funcionamento até agosto. As antenas de leituras óticas foram 

instaladas em pontos considerados prioritários nas principais 

rodovias de escoação de produtos, divisa entre estados. A 

instalação dos tags de identificação eletrônica nos veículos de 

transporte de cargas deve acontecer a partir do dia 28 de agosto. 

investido para melhorar as condições de 

mobilidade em todo o território nacional. 

O governo também tem defendido acor-

dos bilaterais com vários países da Europa, 

além dos Estados Unidos. Essa aproxima-

ção com outros países poderá contribuir 

positivamente para a nossa retomada do 

desenvolvimento. 

Esperamos que todas essas medidas 

cooperem com a volta do crescimento do 

Brasil.

Boa leitura!                                          
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Feijuca Mãos do Bem
A COMJOVEM Cascavel realizou no dia 25 de junho a 1.ª Edição da 

Feijuca Mãos do Bem. Mais de 230 pessoas participaram do evento, 

que teve como objetivo arrecadar fundos para Albergue Noturno 

André Luiz. A ação contou com o apoio do SINTROPAR (Sindicato 

das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Oeste do 

Paraná) e da FETRANSPAR.
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Investimentos
FETRANSPAR participa de apresentação dos 

projetos e investimentos da Rumo/ALL
O presidente da FETRANSPAR, Sérgio 

Malucelli, esteve presente na apresentação 

dos projetos e investimentos da Rumo/ALL, 

feita pelo presidente da empresa Julio Fon-

tana ao governador Beto Richa e lideranças 

do setor produtivo que compõem o G7. O 

encontro foi no dia 16 de junho, no Palácio 

Iguaçu. Os dirigentes da operadora ferrovi-

ária Rumo ALL apresentaram os planos de 

investimento da companhia para o Paraná, 

em cinco anos. O montante previsto é de 

R$ 4,7 bilhões. Um dos objetivos é ampliar 

a participação da ferrovia no transporte de 

grãos até Paranaguá. 

No encontro foram discutidas opções 

para eliminar gargalos logísticos no Estado, 

especialmente no transporte da safra da re-

gião Oeste até o porto de Paranaguá. Richa 

ressaltou que a intenção é manter o diálogo 

com o setor produtivo para garantir mais 

melhorias na infraestrutura, um dos pilares 

da política de desenvolvimento do Estado. 

Também participaram da reunião a vice- 

governadora Cida Borguetti, o secretário 

estadual da Agricultura, Norberto Ortigara; 

o chefe de gabinete, Deonilson Roldo; o 

diretor presidente da Administração dos 

Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), 

Luiz Henrique Dividino; o presidente do 

Instituto de Engenharia do Paraná (IEP); 

Nelson Luiz Gomes, o vice- presidente 

da Federação das Indústrias do Paraná 

(Fiep), Edson Vasconcelos; o presidente 

da Federação das Associações Comerciais 

do Paraná (Faciap), Guido Bresolin Júnior; 

o presidente da Associação Comercial do 

Paraná, Antonio Miguel Espolador Neto, 

e o superintendente da Organização das 

Cooperativas do Paraná (Ocepar), Nelson 

Costa.

Investimentos
O presidente da Rumo ALL, Júlio Fon-

tana, afirmou que a companhia vem acele-

rando investimentos de curto e médio prazo 

com o objetivo de melhorar as condições 

da malha ferroviária da empresa no Estado, 

que se deteriorou nos últimos anos. “Os 

nossos desafios são muitos, especialmente 

porque encontramos a ALL em condição 

financeira bastante complicada e com es-

cassez de investimentos”, afirmou. 

Paranaguá
Um dos objetivos é ampliar a participa-

ção da ferrovia no escoamento de grãos até 

Paranaguá. Das cargas de grãos exporta-

das pelo porto, apenas 20% (3,4 milhões 

de toneladas) chegaram por ferrovia em 

2015. “Discutimos com as lideranças do 

Estado e com o governo estadual manei-

ras para resolver gargalos e dificuldades 

no escoamento da safra, como acesso a 

Paranaguá pela Serra do Mar e a solução 

do escoamento safra do Oeste do Paraná, 

onde hoje está concentrada a grande pro-

dução do Estado”, disse Júlio Fontana.      

Prefeito de Curitiba conversa 
com empresários do TRC

No dia 16 de junho, o 

presidente da FETRANSPAR 

Sérgio Malucelli e o diretor 

Sebastião Motta participaram 

do encontro com o prefeito 

de Curitiba, Gustavo Fruet, 

realizado no Setcepar. O 

evento reuniu empresários do 

setor de transporte rodoviário 

de cargas para um debate 

sobre “Curitiba – Desafios e 

Conquistas”.

O diretor e o presidente da FETRANSPAR, Sebastião Motta 
e Sérgio Malucelli, o prefeito de Curitiba Gustavo Fruet, o 
presidente do Setcepar Gilberto Cantú e o superintendente 
do sindicato, Antônio da Rocha

Encontro com ministro da Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Comunicações

No dia 10 de junho, o ministro da 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Comu-
nicações, Gilberto Kassab, participou 
de reunião com representantes do 
setor produtivo paranaense na sede 
da Associação Comercial do Paraná. 
O presidente da FETRANSPAR, Sérgio 
Malucelli, esteve no encontro. Kassab 
disse que a redução do número de 
ministérios brasileiros faz parte do 
enxugamento de gastos do Estado, 
que carece de estrutura mais leve. 
“O governo precisa ser administrado 
de forma mais enxuta”, disse Kassab.
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Roubo de Cargas

Roubo de cargas é um dos grandes 
desafios do transportador paranaense

De acordo com o último levantamento 

da Associação Nacional do Transporte de 

Cargas & Logística (NTC&Logística), entre 

os anos de 2009 e 2014 houve um aumento 

de 42% no número de roubo de cargas no 

Brasil. Em 2009 foram 13.350 casos. Já 

em 2014, esse número pulou para 17.500. 

Dentre os estados com maior número de 

registros de roubo de cargas do País está o 

Paraná.  Estima-se que o prejuízo causado 

ultrapasse os dois bilhões de reais em todo 

o País.

“Sabemos que o número é crescen-

te. No entanto, ainda não existem dados 

atualizados no Paraná, já que a delegacia 

especializada foi criada só no começo deste 

ano”, explica o presidente da FETRANS-

PAR Sérgio Malucelli. Ao lado do Paraná, 

os estados com o maior número de roubo 

de cargas são Rio de Janeiro, São Paulo e 

Minas Gerais. De acordo com levantamento 

da Sascar, especializada na gestão de frotas 

de caminhões, no primeiro trimestre deste 

ano, o Paraná apresentou um crescimento 

de 5% nas ocorrências.

Segundo o presidente do SETCEPAR 

(Sindicato das Empresas de Transportes 

de Cargas no Estado do Paraná), Gilberto 

Cantú, o cenário vem piorando há algum 

tempo. “Em meados do ano passado tive-

mos um aumento gradual de roubos, tanto 

na Região Metropolitana de Curitiba, quanto 

no restante do Estado. Recebemos registros 

de inúmeros casos que chegam ao nosso 

conhecimento por meio da nossa assesso-

ria de segurança e há um sentimento de 

que a coisa está cada vez pior.” 

O roubo de cargas afeta não só as 

transportadoras, mas toda a cadeia pro-

dutiva, inclusive o consumidor final. “O 

evento de um roubo gera um desgaste em 

todo o processo, desde o transportador, 

embarcador, seguradora, motorista, até o 

custo econômico. A ação gera uma tensão 

ao motorista pelo fato de ficar em poder 

dos bandidos sob ameaça, aumento de 

custo de seguro, gerenciamento da carga 

e concorrência desleal patrocinada pelo 

receptador”, completa Cantú.

O superintendente do SETCAMAR 

(Sindicato das Empresas de Transportes de 

Cargas e Logística de Maringá), Geasi Oli-

veira de Souza, as quadrilhas trabalham em 

tempo integral, recrutando ou assediando 

pessoas que têm informações quanto ao tipo 

de produto que estão sendo movimentadas. 

“Por meio dessa rede de informantes, as 

quadrilhas aperfeiçoam e objetivam uma 

abordagem cada vez mais profissional.”

O superintendente também afirma que 

as abordagens costumam ser em pátios de 

postos de parada, durante a noite, enquanto 

o motorista está descansando. Também 

é comum o uso de iscas nos pátios nas 

margens das rodovias, veículos de passeio 

potentes para interceptar caminhões ou 

até mesmo anunciam que o caminhão está 

derramando ou arrastando objetos, para 

fazer com o que o veículo pare e o motorista 

seja rendido.  

3.º delegado em 
apenas 6 meses

Em janeiro deste ano, foi inaugurada a 

primeira Delegacia de Furtos e Roubos de 

Carga do Paraná (DFRC). “Essa delegacia 

foi uma importante conquista do setor, pois 

era uma antiga reivindicação da FETRANS-

PAR e de todos os sindicatos que represen-

tam as empresas de transporte de cargas 

no Estado. Contudo, essa delegacia ainda 

está em fase inicial e têm passado por cons-

tantes mudanças, inclusive de delegado. 

Em apenas seis meses, a delegacia já está 

no terceiro delegado”, conta o presidente 

da FETRANSPAR, Sérgio Malucelli.

Esse cenário demonstra certo descaso 

e preocupa o setor. “A estrutura que Dele-

gacia de Furtos e Roubos de Carga do Para-

ná dispõe ainda é precária para o combate 

efetivo do roubo, pois as quadrilhas são 

especializadas e é necessário um trabalho 

de inteligência para desmantela-las. É 
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TAG eletrônica
A identificação eletrônica dos veículos automotores de carga cadastrados no 

Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) tem como um 

dos objetivos iniciais facilitar a busca de veículos roubados, podendo os dados do chip 

serem cedidos para as investigações policiais. O chip também poderá ser utilizado na 

fiscalização dos veículos, com o armazenamento dos arquivos eletrônicos acelerando 

o processo de verificação das informações fiscais por parte dos órgãos responsáveis. 

A identificação dos veículos integra o Sistema Nacional de Identificação Auto-

mática de Veículos (Siniav), definido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). O equipamento deve ser colocado no 

parabrisa dos veículos e a inserção é obrigatória.

Veja o novo calendário para 
instalação da TAG, pelo final da 

placa dos veículos:

Após 31/12/2016 até 2020:

1 e 2 – 28/09/2017 a 28/10/2017

3 e 4 – 29/10/2017 a 25/11/2017

5 e 6 – 26/11/2017 a 26/12/2017

7 e 8 – 27/12/2017 a 25/01/2018

9 e 0 – 26/01/2018 a 25/02/2018

preciso iniciar um trabalho consistente para 

que tenhamos bons resultados a médios e 

longos prazos”, acrescenta Gilberto Cantú.

A FETRANSPAR conversou com o 

delegado Marcelo Lemos de Oliveira, que 

assumiu a DFRC no dia 29 de junho. De 

acordo com ele, será feita uma reestru-

turação de pessoal e a delegacia mudará 

de sede em 30 dias. “Com o objetivo de 

melhorar o atendimento ao transportador, 

a sede da Delegacia de Furtos e Roubos 

de Carga do Paraná será transferida para 

o bairro Tarumã, em Curitiba”, revela o 

novo delegado, que atuou na Delegacia 

de Estelionato e Desvio de Carga (DEDC) e 

integrou o projeto que resultou na criação 

da DFRC. Recentemente Marcelo Lemos 

de Oliveira estava à frente da Delegacia 

de Homicídios.

O setor está de descontente com as 

consecutivas mudanças de delegado desta 

delegacia em um prazo tão curto e entende 

que somente com um trabalho de médio e 

longo prazo será possível conseguir resul-

tados. Questionado sobre isso, o delegado 

Oliveira garante que tem a intensão de 

permanecer no cargo. “Precisamos diminuir 

essa rotatividade para que tenhamos resul-

tados efetivos. Nosso trabalho será focado 

no crime organizado que atua no roubo de 

cargas. Vamos atuar fortemente na repres-

são desse tipo de crime no Paraná.”

A DFRC tem o papel de formatar um 

plano de trabalho mais eficiente de repres-

são ao roubo e furto de cargas. Entretanto, 

o Estado tem que investir mais em equi-

pamentos, veículos e pessoal. De acordo 

com o presidente da FETRANSPAR, Sérgio 

Malucelli, o governo precisa fazer sua parte 

e mobiliar corretamente as delegacias. “É 

preciso investir num sistema integrado, que 

não mude sistematicamente.”

As empresas têm investido uma boa 

parcela de seus rendimentos em geren-

ciamento de risco, cursos correspondentes 

de carga perigosa e direção defensiva para 

evitar que os roubos cresçam ainda mais. 

Outra medida que será tomada para auxiliar 

no combate desse problema é a implanta-

ção de chips nos caminhões, que deve ser 

iniciada em agosto pela Agência Nacional 

de Transportes Terrestres (ANTT).           

1 – 28/08/2016 a 06/10/2016

2 – 07/10/2016 a 15/11/2016

3 – 16/11/2016 a 25/12/2016

4 – 26/12/2016 a 03/02/2017

5 – 04/02/2017 a 14/03/2017

6 – 15/03/2017 a 22/04/2017

7 – 23/04/2017 a 31/05/2017

8 – 01/06/2017 a 10/07/2017

9 – 11/07/2017 a 19/08/2017

0 – 20/08/2017 a 28/09/2017

Cronograma do RNTRC
A FETRANSPAR orienta que os transportadores atentem-se às placas e aos prazos para o 

recadastramento obrigatório dos transportadores do Registro Nacional de Transportadores 

Rodoviários de Cargas (RNTRC).

28/06 a 03/08/2016 – Placa do veículo final 6
04/08 a 09/09/2016 – Placa do veículo final 7
Veja o cronograma completo no site da FETRANSPAR www.fetranspar.org.br

Produtos mais visados para roubo
  Alimentos

  Cigarros

  Eletroeletrônicos

  Produtos farmacêuticos

  Produtos metalúrgicos

  Produtos químicos

  Têxteis e confecções

  Autopeças

  Combustíveis



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) 3333-2900.6JU
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Despoluir

PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE

Campanha Saúde na Boleia conscientiza motoristas
A FETRANSPAR aderiu à campanha 

Saúde na Boleia, feita pela Autopista Pla-
nalto Sul, que realiza ações periódicas para 
oferecer serviços básicos de saúde aos mo-
toristas. A campanha busca conscientizar 
a redução de acidentes, mortes e feridos 
no trânsito, além de mostrar que a vida 
saudável é importante para o profissional 
do transporte. A FETRANSPAR participou 
com o Programa Ambiental do Transporte 
– Despoluir e, durante dois dias (14 e 15 
de junho), realizou blitz educativa na BR 
116 – Posto Nichele – Km 136+200, em 
Mandirituba (PR). 

“Na oportunidade realizamos medições 
dos níveis de poluentes emitidos pelos 
caminhões. Foi bastante produtivo, prin-
cipalmente porque atendemos motoristas 
dos mais variados tipos de cargas. Foram 
aferidos desde caminhões frigoríficos, 
transportadores de grãos, até cegonheiras”, 
ressalta a coordenadora do Programa Des-
poluir no Paraná, Solange Caumo.

 Os técnicos do Programa Despoluir tra-
balharam na medição de níveis de poluen-
tes, feitas com unidades móveis equipadas 
com opacímetros, que analisam os veículos 
movidos a diesel. Cerca de 10% da frota 

avaliada não estava em conformidade com 
as normas do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente (Conama) e esses motoristas 
receberam orientações para solucionar 
o problema. Os veículos que estavam de 
acordo com as normas ambientais recebe-
ram em seus caminhões o Selo Despoluir, 
uma identificação de empresa ecologica-
mente correta e também um estímulo aos 
empreendedores do setor para reduzir cada 
vez mais a emissão poluentes veiculares.

De acordo com a coordenadora, é fun-
damental que essa conscientização chegue 
aos donos das transportadoras. “Nosso 
objetivo é fazer com que os empresários 
entendam que também é responsabilida-
de deles a de um mundo ambientalmente 
equilibrado. Além dos benefícios diretos 
para o meio ambiente e à qualidade de vida 
da população, as ações de conscientização 
do Despoluir têm como consequência a 
redução de custos, o aumento da eficiência 
operacional de empresas e a melhoria do 
relacionamento com órgãos fiscalizadores”.

A ação contou também com a participa-
ção do Sest Senat,  que ofereceu cuidados 
com a saúde aos motoristas que passaram 
pelo pátio do Posto Nichele.                    

Programa Despoluir e Jaloto Transportes 
juntos em prol do meio ambiente

Durante a Semana Mundial do Meio Ambiente, o Programa 
Despoluir e a Jaloto Transportes estiveram juntos na conscientização 
ambiental. O evento aconteceu no dia 8 de junho, na Escola Saint 
Helena, em Maringá, e foi idealizado por Renata Jaloto. A ação contou 
com atividades como palestras, apresentações e teste de aferição 
para demonstração com caminhão da Jaloto no local, proferido pelo 
Técnico Ambiental do Despoluir Marcos Silva e o Técnico de Segurança 
do Trabalho Wellington Lemes.    

Atendimentos

Axon Transportes, em São José dos Pinhais FIRExpress Soluções Logísticas e 
Transportes Ltda, em Curitiba

Copagaz, em Araucária Ghelere Transportes, em Cascavel
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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 Proprie-
tários de Serviços de Auto Socorro, Remoção e Res-
gate 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 Transporte  
de Cargas do Estado do Paraná (FETRANSPAR)

Rua Alferes Poli, 1.779 - Casa B – 
Rebouças (Sede Temporária)
CEP 80220-050 – Curitiba/PR 

Telefones (41) 9969-0289 ou 9969-0289
Telefone (41) 3333-2900 – Fax: (41) 3333-9122 

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

Aline Cambuy (DRT 5746 PR)
jornalistaalinecambuy@gmail.com
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Notas
FETRANSPAR participa de reunião em 
SP para discutir temas que impactam o TRC

Empresários e entidades que representam empresas de transporte rodoviário de 
cargas de todo o país participam da reunião do Grupo Transportando Ideias, no dia 8 
de junho, em São Paulo, no auditório da Associação Nacional o Transporte de Cargas e 
Logística (NTC&Logística). 

O diretor da FETRANSPAR Markenson Marques dos Santos participou do encontro, 
levando os anseios dos empresários do TRC do Paraná. Além dele, o superintendente do 
SETCAMAR (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Maringá) 
Geasi Oliveira e o diretor do SINTROPAR (Sindicato das Empresas de Transporte de Carga 
e Logística de Cascavel) Antonio Ruiz, integraram a comitiva paranaense.

O objetivo da reunião foi discutir temas que impactam diretamente no setor de trans-
porte rodoviário de cargas e colher sugestões para que sejam efetivadas mudanças no 
setor. Entre os assuntos discutidos estiveram a alta carga tributária, a obrigatoriedade 
do Exame Toxicológico para os caminhoneiros, uma melhor adequação da Legislação, a 
criação do Marco Regulatório do Transporte que está parado no Congresso, entre outros. 

Setcepar 
assina 

Convenção 
Coletiva de 

Trabalho
As negociações da 

Convenção Coletiva de 
Trabalho para o ano base 

de maio de 2016 a abril 
de 2017 foram concluídas 

com a fixação de um re-
ajuste de 9,83% sobre os 
pisos salariais. Quando ao 
Índice de Aumento Geral, 
as empresas concederão 

a todos os empregados 
um reajuste salarial de 

9%, limitado aos que 
ganham salários até R$ 7 

mil e que não tem pisos 
fixados na CCT. Quem 

tem salário superior a R$ 
7 mil, receberá a partir de 
maio um acréscimo de R$ 

630, mais a condição de 
negocia reajuste livremen-

te e diretamente com as 
empresas. As negociações 

da Convenção Coletiva 
de Trabalho são válidas 

para as empresas da base 
do Setcepar. Veja abaixo 

mais informações sobre a 
CCT.     



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) 9969-0289 ou 9969-0289 - (41) 3333-2900 
Rua Alferes Poli, 1.779 - Casa B - Rebouças - CEP 80220-050- Curitiba - PR
(Sede Temporária)


