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Palavra do presidente Sérgio Malucelli 
Presidente da FETRANSPAR

Editorial

Giro pelo Setor

A retomada da confiança
O impeachment de Dilma Rousseff 

significa a retomada da confiança para 

os brasileiros. Acreditamos que, com esse 

fato, a economia retomará o crescimento, e 

não demorará muito. Essa era solução mais 

viável, não tinha como resolver a economia 

sem mudar o governo.

Todos os setores da economia regis-

tram números que refletem a profundidade 

da deterioração econômica do país. O 

aumento do desemprego e da inflação, 

além de uma expressiva queda no PIB são 

apenas alguns dos índices negativos que 

o Brasil apresentou nos últimos tempos. 

Muitos empresários viram-se obrigados 

a demitir. E, neste quadro de reces- 

são, viu-se aumentar o número de falên-

cias. 

A realidade da crise do país é bastante 

dura. O Brasil precisa passar por uma am-

pla reforma – que inclui cortes nos gastos 

públicos, revisão tributária, política e da 

Previdência. É isso que estamos cobrando 

do governo. Com o impeachment sacra-

mentado, alimentamos a esperança da 

retomada do crescimento. 

Nós, brasileiros, estamos atentos ao 

trabalho de nossos políticos. Exigimos 

mudanças e esperamos uma postura 

Estado vai recuperar rodovias no Sudoeste
O governador em exercício Ademar Traiano autorizou a abertura de licitação para o projeto de recuperação das rodovias PR-281 e PR-180. 

As rodovias ligam Francisco Beltrão a Dois Vizinhos. A obra faz parte de um conjunto de medidas anunciadas e autorizadas para a região 

Sudoeste. O projeto das rodovias receberá investimentos de R$ 3 milhões e o prazo de entrega para a empresa que vencer a licitação é 

de 12 meses. Estão previstos estudos e elaboração de projetos para implantar terceiras faixas e algumas intersecções ao longo de 40,82 

quilômetros. 

MDIC promete programa de renovação 
da frota de veículos para 2017
O novo MDIC, agora Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, 

quer resolver nos quatro meses que restam para o fim do ano algo que 

está emperrado desde 2013: estabelecer um plano de renovação da 

frota no Brasil. Marcos Pereira, ministro da pasta, declarou que o Brasil 

terá um programa de renovação da frota a partir de 2017 e, segundo ele, 

o programa estará pronto ainda este ano. Um acordo nesse sentido foi 

acertado com a indústria. Segundo Pereira, 19 entidades estão envolvidas 

nesse programa. As principais são Anfavea, que representa os fabricantes 

de veículos, e a Federação Nacional da Distribuição (Fenabrave), dos 

concessionários. A renovação da frota, chamada pelo presidente da 

Anfavea, Antônio Megale, de sustentabilidade veicular, é um programa 

que nunca saiu do papel. A crise econômica fez com que o setor e 

governo retomassem as discussões. A ideia é lançar já no próximo ano 

um programa em que seriam dados estímulos para o consumidor de um 

veículo usado trocá-lo por um novo de forma espontânea. Programas 

nessa linha já foram testados em outros países, como Itália, além da 

Argentina, onde o chamado programa “canje” (troca) ficou marcado pelo 

fracasso. 

profissional e competente da Presidência 

da República. Vale lembrar também que 

logo temos eleições municipais. Escolham  

bem seus candidatos, votem com cons-

ciência. 

Para quem ainda não conhece, o 

movimento de conscientização política 

Vote Bem, realizado pela Federação das 

Indústrias do Paraná (Fiep), que conta 

com o apoio da FETRANSPAR, monito-

ra e publica o perfil de cada candidato 

do Paraná, que concorre nestas elei-

ções. Todos podem acompanhar pelo site   

www.votebem.org.br  

Boa leitura!                                         

Colisões frontais caem 
36% no primeiro mês 
de vigência da lei do farol
No primeiro mês de vigência da lei que obriga que, durante 

o dia, motoristas trafeguem com o farol baixo aceso em 

rodovias, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou queda 

de 36% nas colisões frontais em BRs. Entre 8 de julho  e 8 

de agosto de 2016, foram 117 acidentes desse tipo, contra 

183 do mesmo período de 2015. Para a PRF, ainda é cedo 

para atribuir a queda nas estatísticas à nova legislação. 

Os números também apontam redução de 34% nos 

atropelamentos. Na média, a PRF flagrou mais de quatro 

mil motoristas por dia desrespeitando a regra no primeiro 

mês de vigência da lei. O descumprimento da lei federal é 

considerado infração média, com quatro pontos na carteira 

de habilitação e multa de R$ 85,13. A partir de novembro, o 

valor passará para R$ 130,16. Goiás, Paraná, Minas Gerais, 

Rio de Janeiro e Santa Catarina foram os estados com mais 

flagrantes de motoristas conduzindo durante o dia com os 

faróis apagados. 
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Seminário
1.º Seminário Trabalhista do TRC – 

Oeste/PR reuniu cerca de 150 empresários
O 1.º Seminário Trabalhista do Trans-

porte Rodoviário de Cargas reuniu cerca 

de 150 empresários em Cascavel, no dia 

11 de agosto. O evento foi uma iniciativa 

conjunta do SINTROPAR (Sindicato das 

Empresas de Transporte e Logística do 

Oeste do Paraná), do SINTRATOL (Sindicato 

das Empresas de Transporte de Cargas 

de Toledo) e do SINDIFOZ (Sindicato das 

Empresas de Transportes Rodoviários de 

Cargas de Foz do Iguaçu), e contou com 

o apoio da FETRANSPAR e da ComJovem 

Cascavel. De acordo com o presidente do 

SINTROPAR, Luis Carlos Zanella, o tema do 

seminário é discussão recorrente no TRC, 

por isso iniciativas como essa são de grande 

importância para os empresários.

A primeira palestra foi do juiz do traba-

lho Marlos Melek, autor do livro “Trabalhista! 

E agora? – Onde as empresas mais erram”. 

Ele apresentou os pontos mais comuns 

tratados no judiciário dentro do Direito Civil 

e salientou que, muitos desses, são da área 

trabalhista. Fez um alerta aos empresários 

do cuidado na hora de fazer um contrato, 

para que esse seja feito na forma da lei. 

Embora o ônus da prova seja do empregado 

nesses processos, ter uma documentação 

e contratos bem feitos, ou seja, o controle 

de sua gestão, é essencial para o julga-

mento eficiente. Melek tratou ainda sobre 

a importância das Convenções Coletivas 

(a vontade das partes) como instrumento 

de legalidade que precisa ser valorizado, 

terceirização e todos os cuidados que em-

presários devem ter no dia a dia, desde a 

confecção de contratos, trabalho externo, 

função de confiança, questões salariais e 

até comportamentais, como por exemplo, 

o cuidado em se evitar apelidos pejorativos 

no ambiente de trabalho.

O presidente da FETRANSPAR, Sérgio 

Malucelli, ressaltou a importância da men-

sagem do palestrante. “Os empresários 

observam a necessidade de uma reforma 

trabalhista no país e é interessante perce-

ber que o problema também é visto pelos 

membros da própria Justiça do Trabalho”, 

destacou o presidente da FETRANSPAR, 

Sérgio Malucelli. 

Em um segundo momento do seminá-

rio, o Dr. Narciso Figueiroa Junior, assessor 

jurídico da NTC & Logística, falou sobre A 

Reforma Trabalhista no TRC. Durante a 

palestra, ele defendeu que a CLT (Conso-

lidação das Leis do Trabalho) precisa ser 

adaptada para se aproximar da realidade 

atual do mercado, considerando a econo-

mia e o mercado.                                       

“Os empresários observam a 
necessidade de uma reforma 

trabalhista no país e é 
interessante perceber que 

o problema também é visto 
pelos membros da própria 

Justiça do Trabalho”.

Sérgio Malucelli, 
presidente da FETRANSPAR
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Encontro

1.º Encontro de Segurança 
do TRC das Regiões Sudeste e Sul: 

Ações de Integração 

A Federação das Empresas de Trans-

porte de Cargas do Estado do Paraná (FE-

TRANSPAR) e o Sindicato das Empresas de 

Transportes de Cargas no Estado do Paraná 

(SETCEPAR) realizam, nos dias 13 e 14 de 

setembro, o “1.º Encontro de Segurança 

do TRC das Regiões Sudeste e Sul: Ações 

de Integração”. “Essa é uma oportunidade 

para debatermos ações de integração para 

o enfrentamento do roubo de cargas, tanto 

no contexto nacional como regional”, des-

taca o presidente da FETRANSPAR, Sérgio 

Malucelli.

A abertura do 1.º Encontro de Segu-

rança do TRC das Regiões Sudeste e Sul 

será no dia 13 de setembro (terça-feira), às 

14h, e será feita pelos presidentes da FE-

TRANSPAR, Sérgio Malucelli, do SETCEPAR, 

Gilberto Cantú e da NTC & Logística, José 

Hélio Fernandes, além do vice-presidente 

de Segurança da NTC & Logística, Roberto 

Mira e demais autoridades convidadas.

A programação começará com a 

palestra “Roubo de Cargas – Panorama 

Nacional e Ações Institucionais no Combate 

aos Delitos de Carga”, feita pelo Cel Paulo 

Roberto de Souza, Assessor de Segurança 

da NTC & Logística. Apesar do cenário 

alarmante, o Cel defende que existe agora 

uma perspectiva positiva no combate ao 

Roubo de Cargas com a regulamentação 

da Lei Complementar nº121/2006. “Com o 

decreto nº 8.614/2015, que estabeleceu a 

criação do Comitê Gestor, o Sistema Nacio-

nal de Prevenção, Fiscalização e Repressão 

ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas já 

tem um ponto de partida. Esse Comitê será 

responsável por marcar as reuniões, esta-

belecer diretrizes e integrar os organismos 

em todos os estados. Nós entendemos há 

anos que apenas com ações integradas, te-

remos uma atuação efetiva no combate ao 

roubo de cargas. E estamos otimistas com 

a movimentação no Ministério da Justiça, 

nesse sentido”, comenta.

O evento terá uma extensa agenda de 

discussões sobre o tema, com profissio-

nais do Ministério da Justiça e da Polícia 

Rodoviária Federal, entre outros. Confira a 

programação.

O presidente da FETRANSPAR explica 

que, além das palestras, o seminário terá 

um dia dedicado a atividades. “Desse en-

contro devem sair diversas propostas de 

ações de integração para combater o furto 

e roubo de cargas. Os estados participantes 

poderão expor suas ações nesse sentido e 

essa troca de experiências, sem dúvida, 

será muito rica. As propostas serão anali-

sadas, debatidas e votadas. A partir disso, 

devemos ter uma definição de ações que 

serão realizadas”, afirma Sérgio Malucelli.   

Roubo de cargas 
aumenta 10% no Brasil

Novo levan tamento  fe i to  pe la 

NTC&Logística aponta o aumento no nú-

mero de ocorrências de roubo de cargas 

no Brasil. O estudo apresenta um cres-

cimento estimado de 10% dos casos em 

2015, quando comparados ao ano anterior. 

Foram 17.500 ocorrências em 2014 contra 



Serviço

DATA: 
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(Rua Almirante Gonçalves, 1966 – 
Bairro Rebouças – Curitiba/PR) 

MAIS INFORMAÇÕES: 
(41) 3014-1461 ou pelo email 
secretaria@setcepar.com.br 
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19.250 em 2015, com um prejuízo recorde 

em valores de 1,12 bilhão de reais só nesse 

último ano. 

O Sudeste permanece como principal 

região do país em que ocorre esse tipo de 

crime, com 85,76% de todos os casos, 

sendo São Paulo o primeiro local (44,11%), 

apesar de ter apresentado queda em 2015, 

e Rio de Janeiro o mais preocupante, pois 

trata-se do estado com maior aumento no 

índice, representando 37,54% dos casos 

em 2015, comparado aos 33,54% de 2014.

 Entre as cargas mais visadas, o levan-

tamento mostra diminuição no roubo de 

produtos metalúrgicos e aumento exponen-

cial de roubo de bebidas, de todos os tipos.

Os números divulgados foram calcu-

lados pela NTC&Logística com base nos 

dados informados pelas Secretarias de 

Segurança dos Estados, empresas do mer-

cado segurador, gerenciadoras de riscos, 

transportadoras e outras fontes.  

Histórico
Nos últimos cinco anos, a incidência 

de Roubo de Cargas no Brasil aumentou 

48%, com um prejuízo acumulado de 5 

bilhões de reais.

Participem!
A Comissão Nacional de Combate ao 

Roubo de Cargas da NTC & Logística enviou 

um comunicado às entidades represen-

tativas do TRC nas regiões Sudeste e Sul 

destacando os objetivos, a importância e a 

dinâmica desses Encontros de Segurança, 

realizados anualmente desde 2007, sa-

lientando a necessidade de as Entidades 

envidarem esforços para assegurar as pre-

senças dos representantes policiais de suas 

bases envolvidos no combate aos delitos de 

carga.                                                        

1ª Parte – Dia 13/Set/2016 (3ª feira)
(Aberto a todos os convidados)

 HORÁRIO ATIVIDADE
 13h00 às 14h00 Credenciamento e Recepção aos convidados
 14h00 às 15h00 Abertura
  Cel. Sérgio Luiz Malucelli - Presidente da FETRANSPAR
  Sr. Gilberto Antônio Cantú – Presidente do SETCEPAR
  Sr. José Hélio Fernandes – Presidente da NTC & Logística
  Sr. Roberto Mira – Vice-Presidente de Segurança da
  NTC & Logística
  Outras Autoridades (a convite FETRANSPAR / SETCEPAR)
 15h00 às 15h25 “Roubo de Cargas – Panorama Nacional e Ações Institucionais 
  no Combate aos Delitos de Carga”
  Palestrante: Cel Paulo Roberto de Souza – 
  Assessor de Segurança da NTC & Logística
 15h25 às 16h10 “ O Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e 
  Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas” 
  (Lei Complementar nº 121/06 e Decreto nº 8.614/15)
  Palestrante: Representante do Ministério da Justiça
  (a definir)
 16h10 às 16h30 “Coffee Break”
 16h30 às 17h15 “A Atuação da Polícia Federal no combate aos Delitos de Cargas”
  Palestrante: Dr. Luis Flávio Zampronha de Oliveira -
  Chefe da Divisão de Combate aos Crimes contra o Patrimônio /  
  Departamento de Polícia Federal
 17h15 às 18h00 “As Ações da Polícia Rodoviária Federal no 
  Combate aos Delitos nas Rodovias”
  Palestrante: Drª Maria Alice Nascimento Souza –
  Diretora Geral da Polícia Rodoviária Federal
 18h00 às 19h00 - Tempo para Reajustamento
  - Perguntas aos Palestrantes
 19h00 Coquetel de Congraçamento

2ª Parte – Dia 14/Set/2016 (4ª feira)
(Participação de Autoridades Policiais, Especialistas e Dirigentes do TRC)

 HORÁRIO ATIVIDADE
 08h30 às 12h00 Apresentação das Autoridades de Segurança Pública 
  dos Estados Convidados
  - Tempo disponível: 30 min para cada Estado
  - Tema padrão (tópicos a serem abordados pelos
  representantes dos Estados):
  - “Situação do Roubo /Furto de Cargas no Estado”
  - “Ações desenvolvidas pelos Órgãos de Segurança no Estado”
  - Sugestões com vistas à INTEGRAÇÃO DE AÇÕES, entre os 
  participantes, no combate aos delitos de carga nas Regiões SE e S.
  - Sequência das Apresentações (os Estados serão convidados 
  a palestrar, em ordem alfabética, deixando-se o Estado 
  anfitrião para o final):
  - Espírito Santo – 08h30 às 09h00
  - Minas Gerais – 09h00 às 09h30
  - Rio de Janeiro – 09h30 às 10h00
  - Rio Grande do Sul –10h00 às 10h30
  - Santa Catarina – 10h30 às 11h00
  - São Paulo – 11h00 às 11h30
  - Paraná – 11h30 às 12h00
 12h00 às 13h00 - Tempo para Reajustamento
  - Perguntas aos Palestrantes
  - Palavra aberta aos presentes que se interessarem
  (policiais, gerenciadores de risco, representantes de entidades 
  do TRC e demais especialistas, cabendo ao Coordenador dos Trabalhos 
  estabelecer a sequência e conceder a palavra aos que se inscreverem).
  - Coordenação dos Trabalhos: a cargo do SETCEPAR
 13h00 às 14h15 Almoço
 14h15 às 15h30 Tempo para análise, debates e aprovação de propostas 
  de Integração de Ações
  (Cada proposta será colocada em debate pelo Coordenador dos 
  Trabalhos e, após analisada e debatida, será votada pelos participantes)
  - Definição das Ações a Realizar
 15h30 Encerramento dos Trabalhos
  A cargo de FETRANSPAR / SETCEPAR



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.
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Despoluir

PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE

Programa Despoluir realiza 
aferições em Carambeí

O técnico David Andrade realizou aferições do Despoluir na cidade de 
Carambeí, entre os dias 1.º e 4 de agosto. Na ocasião foram reavaliadas 
as frotas das empresas Perondi, Águia Branca e Carlesso, que realizam 

aferições periodicamente. 

Cia Verde Logística e Greca Asfaltos aderem ao Despoluir
A Cia Verde Logística e o Grupo Greca Asfaltos acabam de 

aderir ao Despoluir. As empresas receberam visita técnica do 
Programa Ambiental do Transporte para realizar a aferição das 
frotas. A Cia Verde atua no segmento de logística e Transporte 
de cargas, oferecendo soluções completas aos clientes no 
transporte de seus produtos. O Grupo GRECA Asfaltos é um dos 
maiores especialistas em asfalto no Brasil. Transporta, produz e 
comercializa produtos destinados à pavimentação asfáltica.

A partir de agora, as empresas deverão fazer avaliações 
veiculares periódicas das frotas, com o objetivo de reduzir a 
emissão de poluentes, melhorar a qualidade do ar e racionalizar o 
uso de combustível. 

Atendimentos

Dois Vizinhos recebe 
técnico do Despoluir

O técnico Arry Bier Neto realizou aferições do Despoluir na 
cidade de Dois Vizinhos, nos dias 14 e 15 de agosto. As medições 

foram feitas no Posto Pandolfi. Na ocasião foram reavaliados os 
veículos da Coptrans, que realiza aferições periodicamente. 

Estrela do Oriente, em Curitiba Transjoi, em São José dos Pinhais Proforte, em Curitiba



Foi realizada no dia 17 de agosto, no SETCAMAR (Sindicato das Empresas de Trans-
porte de Cargas e Logística de Maringá), a reunião do grupo de empresas pertencentes a 
CTAgro da NTC. Na ocasião, sob a coordenação do Geasi Oliveira de Souza e a presença 
do assessor técnico da NTC Eng. Lauro Valdivia, discutiu-se os parâmetros da planilha de 
custos do transporte rodoviário de grãos.

O grupo de 29 pessoas representando um total de 14 empresas do segmento, além 
do presidente Luiz Carlos Zanella do SINTROPAR de Cascavel, fez sugestões de ajustes 
de valores para melhoria da planilha, tais como, a média de consumo de combustível 
dos veículos, capacidade de carga, tipos de veículos a serem adotados, entre outros. 
Na ocasião ficou acertado a realização dos ajustes necessários e a inclusão de novas 
generalidades: Taxa de Coleta e/ou Entregas em Áreas Rurais, Taxa de Limpeza, Taxa de 
Pátio de Triagem e a Taxa de Realocação.

Também se decidiu que quando os ajustes estiverem finalizados, o grupo fará um es-
forço para que a planilha seja amplamente conhecida pelo mercado de grãos.                

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 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

Reunião da Câmara Técnica 
de Transporte de Grãos da NTC

Durante a reunião, calculou-se que o frete 
rodoviário de grãos está defasado em pelo 
menos 39%. Uma viagem de ida e volta de um 
bitrem carregado com 37 toneladas de grãos 
de Maringá até o Porto de Paranaguá tem um 
custo calculado de R$ 7.620, sem aplicação da 
margem de lucro. Mas o valor praticado hoje no 
mercado é de R$ 4.625, segundo as simulações 
feitas na planilha do engenheiro Lauro Valdivia. A diferença exata é de 39,3%. O cálculo 
leva em conta um tempo parado médio de um dia para carregamento e um dia para 
descarregamento. Se esse tempo caísse para meio dia em cada situação, o valor do frete 
pela tabela da NTC&Logística cairia para R$ 5.288 (30% menos). Valdivia ressaltou que 
o transporte de grãos sofre mais que os demais segmentos porque tem muita concor-
rência.  “É uma área fácil de entrar. Não tem barreiras. Quando um determinado setor 
está ruim, o transportador sai e vai transportar grãos. Quando o frete de grãos está bom, 
o transportador de outros segmentos também resolve carregar grãos.”

O coordenador da Câmara de Agronegócios da NTC&Logística, Geasi Oliveira, admite 
que o setor não tem “cultura de fazer contas”. “Calculamos o combustível, o pneu, o 
salário do motorista, mas deixamos de lado outros custos que parecem invisíveis, mas 
são reais”, afirmou. A depreciação da frota, por exemplo, é um custo que não costuma 
aparecer nas planilhas das empresas.

Conheça as principais atribuições e reivindicações 
da Câmara Técnica do Agronegócio da NTC

Atribuições:
 • Congregar maior número de transportadores do Agronegócio;
 • Identificar as dificuldades operacionais;
 • Estudo das mudanças na legislação;
 • Fomentar ferramentas de conhecimento para a gestão das nossas empresas, 

com elevação da qualificação e profissionalização, com redução de custos e 
rentabilidade;

 • Estudo permanente sobre os custos de transporte e suas variações.

 Reivindicações:
 • Valorização do segmento do Agronegócio;
 • Redução impostos federais diretos (óleo diesel)
 • Isenção de ICMS para compra de equipamento e implementos
 • Plano de renovação de frota;
 • Isenção de pedágio sobre o eixo suspenso;
 • Mecanismos de controles oficiais visando à concorrência desleal;
 • Marco regulatório.  

Defasagem do frete
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