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Palavra do presidente Sérgio Malucelli 
Presidente da FETRANSPAR

Editorial

Giro pelo Setor

Um marco 
para a democracia
As eleições de 2016 foram um verda-

deiro marco para a democracia. A derrota 

de políticos do partido que era dominante 

em diversas cidades do Brasil deixa claro 

que a sociedade quer mudança. A nação 

está cansada de ser enganada e, prin-

cipalmente, roubada. Não se aceita um 

governo que deteriora nossas estatais em 

benefício próprio e que se utiliza do Estado 

brasileiro para um projeto de poder do 

próprio partido. 

Ao longo dos últimos anos acompanha-

mos promessas não cumpridas e muitas 

obras de infraestrutura inacabadas. Ini-

ciativa que deveria ser a maior plataforma 

de investimentos do país, o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) registra 

a maior parte de suas obras atrasadas, 

paralisadas ou superfaturadas.

Os brasileiros querem mais! Querem 

um país com uma economia mais estável, 

que permita que os setores produtivos se 

desenvolvam e gerem riquezas, melhorando 

as condições de vida de todos. É preciso 

Porto de Paranaguá entrega nova portaria e 

dobra o número de balanças para pesagem de veículos
Um novo portão de acesso à faixa portuária do Porto de Paranaguá acaba de ser ativado. A obra integra um conjunto de três portões, cons-

truídos pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), que dobrarão a capacidade diária de recebimento de caminhões. 

O novo portão de acesso ao cais fica localizado em frente ao berço de atracação 212 e possui 1.115 metros quadrados de área construída 

em dois pavimentos. O local conta com escritórios e quatro novas balanças para pesagem de veículos de 30 metros de comprimento 

cada. Todas as balanças são automáticas, atendem as exigências da autoridade aduaneira e estão interligadas com sistema Appa web, um 

software que controla o volume de carga e o carregamento no Porto de Paranaguá.

Rodovias têm obras paradas 
à espera de R$ 237 milhões
Parte das obras públicas de expansão e reforço das rodovias federais tem 

aguardado a liberação de R$ 237 milhões do governo federal para retomar 

o seu ritmo normal de execução. A restrição orçamentária se tornou um 

dos principais entraves à conclusão desses empreendimentos, que já 

enfrentavam problemas históricos ligados à falta de qualidade dos projetos 

executivos e demora no licenciamento ambiental. Atualmente, 60 obras 

em rodovias federais – não concedidas à iniciativa privada – estão com 

o andamento comprometido. A paralisação atinge 37 empreendimentos, 

o que representa 17% do universo das atuais 224 obras públicas de 

ampliação e estruturação da malha federal. Outras 23 obras – 9% do 

total – enfrentam diferentes problemas que impedem a retomada do 

ritmo planejado. O levantamento foi feito pelo Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (Dnit), que é o órgão federal responsável por 

contratar as empreiteiras e fazer o repasse dos recursos do orçamento da 

União. 

respeitar essa vontade de uma nação que 

espera que, ao menos, os políticos reflitam 

sobre os erros cometidos e sobre as con-

sequências deles para o Brasil e mudem 

suas atitudes.

Esse encolhimento político do PT no 

cenário nacional é o ponto final da crise 

vivida pelo partido no governo federal e 

os impasses em geral do modo petista de 

governar na última década. Encerra um pe-

ríodo político. É hora de renovação. Renova-

-se a gestão, renovam-se as esperanças.

Boa leitura!                                         

BR-468/RS opera 
com novo limite de velocidade
A Superintendência Regional do Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transportes (DNIT/RS) - por meio 

da Unidade Local de Cruz Alta – informa que mais uma 

Rodovia Federal teve o limite de velocidade alterado no Rio 

grande do Sul.  A BR-468/RS, teve seu limite de velocidade 

regulamentar alterado de 80km/h para 100km/h entre 

os km 21 nas proximidades do acesso a Dois Irmãos das 

Missões, até o km 62, nas proximidades do entroncamento 

com com a RS-155, em Santo Augusto. Para aumentar 

o limite de velocidade a Autarquia realizou melhorias na 

sinalização da rodovia por meio do programa BR Legal – 

que propõe a manutenção estruturada da sinalização viária. 

O DNIT/RS alerta e orienta aos usuários que fiquem atentos 

à nova sinalização, pois em alguns pontos da BR-468/RS a 

velocidade não mudará.
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Segurança
Segurança no TRC é debatida em Curitiba

O 1.º Encontro de Segurança do TRC 

das Regiões Sul e Sudeste: Ações de 

Integração, promovido pela Federação 

das Empresas de Transportes de Cargas 

do Estado do Paraná (Fetranspar) e pelo 

Sindicato das Empresas de Transportes de 

Cargas no Estado do Paraná (Setcepar), 

com apoio da NTC & Logística, aconteceu 

em Curitiba, nos dias 13 e 14 de setembro. 

Participaram representantes e autoridades 

dos principais órgãos de segurança das 

regiões Sul e Sudeste do país. Na ocasião, 

eles debateram os riscos enfrentados pelo 

transporte rodoviário de cargas em relação 

ao roubo e furto de cargas.  

Participaram também o secretário 

estadual de segurança, Wagner Mesquita 

de Oliveira, representando o governador 

do estado do Paraná Beto Richa, e o 

comandante da Polícia Militar do Paraná, 

coronel Maurício Tortato, além do chefe 

da divisão de combate aos crimes con-

tra o patrimônio da Polícia Federal, Luis 

Flavio Zampronha e a diretora-geral da 

Polícia Rodoviária Federal, Maria Alice 

Nascimento Souza.

Em seu discurso de boas vindas, o 

presidente da Fetranspar, Sérgio Malucelli, 

relembrou o início dos registros de roubo 

de carga no estado do Paraná, em 1960. 

“Há alguns anos, o Paraná representava 

apenas 0,4% nas estatísticas. Hoje, já 

estamos em 2,4%. Ou seja, o crime vem 

crescendo, não apenas em nosso estado, 

mas em todo o país”, declarou. Malucelli 

ressaltou que este tipo de crime ainda não 

impacta a opinião pública e que o setor 

deve reivindicar ao estado mais prioridade 

sobre o assunto. “Roubo de carga vai para 

as estatísticas, mas não comove, não im-

pacta. Entretanto, o transporte rodoviário 

de cargas representa 8% do PIB brasileiro, 

5,6% do PIB do Paraná e emprega mais de 

cinco milhões de pessoas. É nossa obriga-

ção cobrar investimento e mais segurança 

do poder público”, disse.

O presidente do Setcepar, Gilberto Can-

tú, ressaltou que sua primeira preocupação 

quando assumiu a presidência do sindicato, 

há cinco anos, foi criar uma assessoria 

de segurança, para estruturar e dar mais 

garantia aos associados. “Com o aumento 

da violência nas nossas estradas, percebi 

que uma assessoria de segurança era de 

vital importância. A recém-criada Delegacia 

de Furtos e Roubos de Cargas, que foi uma 

luta do setor, também se mostrou uma 

grande arma de enfrentamento. Já tivemos 

avanço, mas os índices são alarmantes”, 

disse. Segundo Cantú, somente em 2015, 

o prejuízo com roubo de cargas no Paraná 

foi de R$ 1 bilhão.

O secretário estadual de segurança, 

Wagner Mesquita de Oliveira, confirmou 

o aumento de crimes contra o patrimônio 

em todo país, especialmente no Paraná, e 

alertou que somente o trabalho da polícia 

não será suficiente. “Nós temos um grave 

problema de impunidade em nosso país. 

Muitas vezes, esses bandidos são presos, 

mas soltos em um curto período de tempo, 

especialmente os receptadores de cargas 

roubadas. É necessário rever todo o regra-

mento penal para que o poder judiciário 

aplique as penas devidas para que esses 

indivíduos não voltem ao convívio da socie-

dade antes do necessário”, acredita. 

O vice-presidente da NTC & Logística, 

Roberto Mira, alertou que todos os empre-

sários devem fazer a sua parte. “O empre-

sário não pode se limitar a apenas fazer 

o boletim de ocorrência. Os caminhões 

devem ter toda a tecnologia disponível, as 

transportadoras precisam criar uma espécie 

de prevenção de bastidores e as empresas 

também devem trabalhar com investigações 

particulares”, alerta. Mira também comen-

tou que o simpósio de segurança é de 

grande importância para a integração entre 

as polícias. “A grande sacada desses en-

contros é o entrosamento que nós notamos 

entre todas as polícias. Se as organizações 

se juntarem em um trabalho de equipe, com 

certeza conseguiremos enormes resultados 

positivos”, destacou.                                
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Recadastramento

RNTRC no Paraná já recadastrou mais  de 15 mil veículos
Desde que a Agência Nacional de Trans-

portes Terrestres (ANTT) divulgou as diretri-

zes e o cronograma de operacionalização da 

inscrição, atualização e recadastramento do 

Registro Nacional de Transportadores Rodo-

viários de Cargas (RNTRC), a FETRASNPAR 

e os sindicatos das empresas de transporte 

de cargas do Paraná têm trabalhado inten-

samente com o objetivo de recadastrar toda 

a frota do estado. A Resolução 4.799/2015 

passou a valer no dia 28 de outubro de 

2015 e o recadastramento passou a ser 

obrigatório a partir do dia 1.º de dezembro 

do mesmo ano.

“Em menos de um ano, foram recadas-

trados mais de 15 mil veículos no Paraná. 

Isso demonstra que o trabalho da federa-

ção e dos sindicatos na orientação e no 

atendimento aos transportadores tem sido 

bastante eficaz”, comenta o presidente da 

FETRANSPAR, Sérgio Malucelli.

A entidade faz um alerta com relação 

à veiculação dos adesivos: muitas em-

presas não estão veiculando os adesivos 

à placa no sistema, via aplicativo mó-

vel. No processo de cadastro (inclusão, 

substituição, movimentação de frota) ou 

recadastramento, após a validação dos 

dados do veículo, que é feito no Ponto de 

Atendimento, mediante apresentação do 

CRLV, deve ser feita a vinculação do código 

da identificação visual ao veículo (ou seja, 

do par de adesivos com QR-Code que será 

afixado nas laterais do veículo automotor 

ou implemento rodoviário). A vinculação é 

o procedimento que consiste na associação 

do adesivo com QR-Code ao veículo, feito 

no sistema do RNTRC. 

No caso de empresas, a responsabilida-

de da colocação e vinculação do adesivo 

é do Responsável Técnico, que validará a 

associação por meio de aplicativo especí-

fico disponibilizado pelo administrador do 

sistema.

TAGs
Além dos adesivos, os veículos serão identificados pela instalação de dispositivos de 

identificação eletrônica, os chamados TAGs. Uma espécie de “chip”, ou rastreador, que 

será implantada pela ANTT para o registro, porém a necessidade dessa TAG ainda terá 

novo cronograma publicado.

 A ANTT publicou a Portaria nº 231, de 26 de agosto de 2016, revogando o art. 2.º 

da Portaria nº 230, de 13 de outubro de 2015, que tratava do cronograma para instalação 

da identificação eletrônica dos veículos automotores de cargas, cadastrados no RNTRC. 
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RNTRC no Paraná já recadastrou mais  de 15 mil veículos
Pontos de Atendimento no Paraná
CURITIBA
FETRANSPAR - Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná
Rua Vinte e Quatro de Maio, 1294 - Bairro Rebouças
Telefone: (41) 3333.2900 - e-mail: registro@fetranspar.org.br

SETCEPAR - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas no Estado do Paraná
Rua Almirante Gonçalves, 1966 - Bairro Rebouças
Telefone: (41) 3014.5151 - e-mail: atendimento@setcepar.com.br

CASCAVEL
SINTROPAR - Sindicato das Empresas de Transporte e Logística do Oeste do Paraná
Rua Estados Unidos, 522 - Pacaembu
Telefone: (45) 3225.1714 - e-mail: sintropar@sintropar.com.br

CORNÉLIO PROCÓPIO
Delegacia Regional do SETCEPAR - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas no Estado do 
Paraná
Rua Nossa Senhora de Fátima, 765, Sala 3, Vl. Sta Terezinha
Telefone: (41) 3014.5151 - e-mail: atendimento@setcepar.com.br

DOIS VIZINHOS
SINDIVALE - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Dois Vizinhos
Rua Paulo Antonio de Godoy, 325
Telefone: (46) 3536.2138 - e-mail: sindivale@fetranspar.org.br

FRANCISCO BELTRÃO
SETCSUPAR - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Sudoeste do Paraná
Rua Rio Grande do Sul, 1340
Telefone: (46) 3055.4746 - e-mail: setcsupar@gmail.com

FOZ DO IGUAÇU
SINDIFOZ - Sindicato das Empresas de transporte de cargas de Foz do Iguaçu
Rua Silvio Sotomaior, 187, Sala 06 e 07, Pilar Parque Campestre
Tel.:(45) 3526-3800 - e-mail recepcao@sindifoz.com.br

GUARAPUAVA
SETCGUAR - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Guarapuava e Região
Avenida Manoel Ribas, 3094 - sala 03 - Bom Sucesso.
Telefone: (42) 3622.2320 - e-mail: setcguar@fetranspar.org.br

LONDRINA
Delegacia Regional do SETCEPAR - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas no Estado do 
Paraná
Rua Cambará, nº 439 - Centro
Telefone: (41) 3014.5151 - e-mail: atendimento@setcepar.com.br

MARINGÁ
SETCAMAR - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Maringá
Rua Santos Dumont, 3213 - sobreloja, sl 01
Telefone: (44) 3225.3781 - e-mail: setcamar@setcamar.org.br

PARANAGUÁ
Delegacia Regional do SETCEPAR - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas no Estado do 
Paraná
Av. Ayrton Senna da Silva, 5205 - Emboguaçu
Telefone: (41) 3014.5151 - e-mail: atendimento@setcepar.com.br

PARANAVAÍ
Delegacia Regional do SETCEPAR - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas no Estado do 
Paraná
Rua Dep. Heitor Alencar Furtado, 8251 - sl 1
Telefone: (41) 3014.5151 - e-mail: atendimento@setcepar.com.br

PATO BRANCO
Delegacia Regional do SETCSUPAR - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Sudoeste 
do Paraná
Rodovia BR 158, s/n, KM 536 - sala 02, Centro
Telefone: (46) 3225.9194 - e-mail: setcsupar@gmail.com

PONTA GROSSA
SINDIPONTA - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Ponta Grossa
Rua Prof Cardoso Fontes, 990 - Bairro Ronda
Telefone: (42) 3223.2612 - e-mail: sindiponta2@fetranspar.org.br

TOLEDO
SINTRATOL - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Toledo
Largo São Vicente de Paula, 1333 - sobre-loja, sl. 06
Telefone: (45) 3252.2525 - e-mail: sintratol@fetranspar.org.br

UMUARAMA
Delegacia Regional do SETCEPAR - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas no Estado do 
Paraná
Rodovia PR 323, Km 308,5, Sala 03 (Posto Gauchão)
Telefone: (41) 3014.5151 - e-mail: atendimento@setcepar.com.br

A FETRANSPAR faz outras recomendações importantes
 Não utilize intermediários para realizar o recadastramento. 

A FETRANSPAR e os sindicatos das empresas de transporte 
de cargas do Paraná são entidades conveniadas autorizadas a 
executar as atividades de inscrição e manutenção do RNTRC. 

 É muito importante que todos conheçam as regras e observem 
os prazos do RNTRC.

 A FETRANSPAR e seus sindicatos representam as empresas 
de transporte, portanto realizam apenas registros de empresas 
com CNPJ.

 O registro precisa ser feito presencialmente, em um ponto de 
atendimento. Para o primeiro registro ou recadastramento é 
necessário o comparecimento da empresa. 

 O novo adesivo, ao contrário do anterior, fica vinculado ao 
veículo e não ao transportador. Assim, não será mais neces-
sário mudá-lo a cada alteração de frota. Ele tem numeração 
única, pré-impressa e controlada pela Agência.

Em 5 de setembro de 2016, foi publicado o Esclareci-

mento Relevante n.º 10/2016 sobre as novas etapas para 

o início do processo de identificação eletrônica dos veículos 

automotores de cargas.  Os documentos mencionados estão 

disponíveis no site da ANTT, no seguinte link: http://www.antt.

gov.br no link RNTRC.



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 
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Despoluir

PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE

Programa Despoluir realiza blitz educativa no Paraná
A FETRANSPAR e os sindicatos do transporte 

rodoviário de cargas do Paraná têm realizado blitz 
educativa do Programa Ambiental do Transporte (Despoluir) 

em diversas cidades do estado.

Atendimentos

Curitiba: dia 1.º de setembro, 
no Posto 100, em Curitiba. Toledo: Entre os dias 5 e 16 de setembro, 

no Posto Senador, em Toledo, em parceria com o SINTRATOL.

II Feira de Saúde “Transporte Consciente, 
motorista saudável” e Blitz do Despoluir

Nos dias 15 e 16 de setembro foi 
realizada a II Feira de Saúde “Transporte 
Consciente, motorista saudável”, no Pool de 
Combustível, na Avenida José Alves Nendo, 
n.° 3.700, Zona 39, em Maringá (PR).

A programação incluiu palestras sobre 
saúde e segurança do motorista, exames 
de acuidade visual, orientação nutricional, 
exames de glicemia, corte de cabelo, 
aferição de veículos a diesel e demais 
atividades, todas gratuitas para motoristas 
e seus familiares.A feira contou com 
importantes parceiros: Despoluir, CNT 
(Sest Senat), FETRANSPAR, SETCAMAR, 
ComJovem Maringá, Raízen, Secretaria de 
Meio Ambiente (Prefeitura Municipal de 

Cia Verde Logística, em Araucária AJB Transportes, em Curitiba Vêneto Transportes, em Curitiba

ERS Transportes, em Paranaguá Transpizzatto, em Curitiba Transmoreno, em São José dos Pinhais

GVM Logística, em Pinhais

Maringá), Setrans (Secretaria de Trânsito e 
Segurança), Faculdade Ingá, Viapar, Hortiz 
Fashion, Hoftalmar, Polícia Militar do Paraná 
(Ambiental), G10 e Jaloto Transportes.

Para o secretário da Setrans em 
Maringá, Fábio Ribeiro, a Feira de Saúde 
é uma forma de conscientizar sobre a 
vida. “Toda vez que temos a oportunidade 
de tratar a preservação da vida, seja do 
motorista ou do pedestre, percebemos o 
retorno da nossa atividade. Esse evento 
também é importante para avaliar a saúde 
do motorista. Esses profissionais precisam 
saber que o principal motor é a própria 
saúde deles”, declara Ribeiro.O Grupo 
G10 esteve presente com o simulador de 

caminhão, proporcionando aos visitantes 
a sensação de como é dirigir um veículo 
pesado.  Durante a II Feira de Saúde, 
também aconteceu a Blitz do Programa 
Ambiental do Transporte (Despoluir), 
realizada pela FETRANSPAR e SETCAMAR, 
com patrocínio da Petrobras. Na ocasião, 
técnicos do Programa Despoluir realizaram 
medições dos níveis de poluentes emitidos 
pelos caminhões. “Esse trabalho é essencial 
para orientar os motoristas sobre a 
importância da redução da emissão de 
poluentes, melhorando a qualidade do ar 
e racionalizando o uso de combustível”, 
destaca a coordenadora do Despoluir no 
Paraná, Solange Caumo.       



O presidente da FETRANSPAR, Sérgio 
Malucelli participou de encontro com o go-
vernador Beto Richa, o comandante-geral 
da Polícia Militar, coronel Maurício Tortato, 
o secretário da Segurança Pública e Admi-
nistração Penitenciária, Wagner Mesquita,  
o secretário da Infraestrutura e Logística, 
José Richa Filho, o subcomandante-geral 
da PM, coronel Arildo Luis Dias; e o chefe 
da Casa Militar, coronel Adilson Castilho 
Casitas. O encontro aconteceu no dia 26 
de setembro, na Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, Região 
Metropolitana de Curitiba.

De acordo com o Malucelli, essa foi uma oportunidade para debaterem assuntos 
como o fortalecimento de ações no combate ao furto e roubo de cargas e o trabalho de 
prevenção nas rodovias estaduais. “O Paraná está comprometido em melhorar a segurança 
nas estradas, minimizando assim os prejuízos causados por esse tipo de crime que tanto 
preocupa o transportador rodoviário de cargas”, disse o presidente da FETRANSPAR.

Na ocasião, o governador Beto Richa recebeu homenagem da Polícia Militar do Paraná 
pela dedicação e apoio à corporação. Ele ressaltou as novas contratações de profissio-
nais. Neste momento estão em formação de 2.220 soldados e 600 bombeiros militares. 
A previsão é que em janeiro de 2017 eles passem a reforçar a segurança no Estado.     

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

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

FETRANSPAR participa de 
encontro com a PM do Paraná 

O presidente da FETRANSPAR, Sérgio Malucelli, 
o Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística 
(Seinfra), José Richa Filho e a prefeita de Foz do 
Iguaçu, Ivone Barofaldi da Silva participaram de en-
contro com o governador da província de Alto Paraná 
(Paraguai), Justo Zacarias Irún. A reunião aconteceu 
na noite do último domingo (2), em Curitiba. De acordo 
com Malucelli, o objetivo do encontro foi uma aproxi-
mação entre os estados. “Discutimos assuntos como o 

trânsito da aduana e a criação de pontos de parada de caminhões no Paraguai.”             

FETRANSPAR e Seinfra participam de reunião 
com o governador da província de Alto Paraná 

A Prefeitu-
ra Municipal de 
Mar ingá,  por 
meio da Secre-
taria de Trânsi-
to e Segurança, 
realizou ações 
educativas du-
rante a Sema-
na Nacional de 
Trânsito. A FETRANSPAR e o SETCAMAR apoiam a ação e participaram da programação 
entregando kits sobre a semana na Avenida Brasil, que possui um grande fluxo, em Marin-
gá. A Semana Nacional de Trânsito contou ainda com a participação de órgão como Detran, 
Setrans, Guarda Municipal, Polícia Militar, IML, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Samu.

O objetivo da campanha é conscientizar a sociedade sobre o alto número de acidentes 
de trânsito e mostrar o quanto cada um pode contribuir para a missão de salvar vidas. 
“Para um trânsito mais seguro é fundamental a educação de todos e atitude consciente”, 
ressaltou Marcos Silva, técnico do Programa Despoluir, que esteve presente na ação.   

FETRANSPAR e SETCAMAR na Semana 
Nacional do Trânsito



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)

Comunicado

COMUNICADO FETRANSPAR
PREZADO ASSOCIADO, A FEDERAÇÃO DAS EM-

PRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS DO ES-

TADO DO PARANÁ informa que obteve na justiça 

decisões favoráveis aos associados.

Em destaque as ações e seus deferimentos confir-

mados, a saber:

5001131-58.2010.4.04.7005: Deferida a decisão 

para suspender a incidência sobre os primeiros dias 

de auxílio doença e terço constitucional de férias;

5006982-93.2010.4.04.7000: Deferida a deci-

são para suspender a incidência sobre os primeiros 

quinze dias sobre auxílio doença/acidente e terço 

constitucional de férias;

5001605-17.2010.4.04.7009: Deferida a decisão 

para suspender a incidência sobre os primeiros dias 

sobre auxílio doença e terço constitucional de férias;

5002276-06.2011.4.04.7009: Deferida a deci-

são para suspender a incidência sobre aviso prévio 

indenizado;

5001124-72.2010.4.04.7003: Deferida a decisão 

para suspender a incidência os quinze primeiros 

dias sobre auxílio doença/acidente e terço consti-

tucional de férias;

5001844-39.2010.4.04.7003: Deferida a deci-

são para suspender a incidência sobre aviso prévio 

indenizado;

5005206-18.2011.4.04.7002: Deferida a de-

cisão para suspender a incidência sobre auxílio 

doença e SAT/RAT;

5002201-76.2011.4.04.7005: Deferida a 

decisão para suspender a incidência sobre aviso 

prévio indenizado.

As ações judiciais propostas pelo 

escritório Nelson Wilians & Advogados Associa-

dos em prol da federação visam à restituição da 

contribuição previdenciária paga indevidamente 

ao INSS (20% parte patronal) bem como a sus-

pensão dos pagamentos futuros.

O direito ao credito se estende a todos os asso-

ciados, desde que não estejam cadastrados no 

Simples Nacional.

A empresa que ainda não aderiu a 

esta ação, pode entrar em contato 

com o escritório Nelson Wilians & 

Advogados Associados, pelo telefone 

(41) 3039-1500, com 

Sandra Comodaro ou 

Débora Rezende Viana ou 

pelos emails                      

sandra@nwadv.com.br e 

debora.viana@nwadv.com.br 


