
Expectativa 
de recuperação 
para o setor

FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO PARANÁ
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	Sérgio Malucelli 
 fala dos desafios 
 dos próximos 4 anos

Confira os novos gestores de sindicatos 

do transporte de cargas pelo PR
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Desafios e metas para 
o quadriênio 2017 a 2020

Sérgio Malucelli 
Presidente da FETRANSPAR

Entrevista

Após quatro anos à frente da Federa-

ção das Empresas de Transporte de Cargas 

do Estado do Paraná (FETRANSPAR), o 

presidente Sérgio Luiz Malucelli é reeleito 

para o cargo, que teve início no dia 1º de 

janeiro e segue até 2020. A decisão é do 

Conselho de Representantes da Federação, 

formado por presidentes dos dez sindicatos 

de empresas de transporte de cargas do 

Paraná. 

De acordo com Malucelli, sua pri- 

meira gestão foi um momento de for- 

talecer a Federação tanto no Estado quan-

to fora dele. Hoje, a FETRANSPAR tem  

participação em todos os órgãos repre- 

sentantes do Paraná, além de ativa pre-

sença em Brasília, junto a Confederação 

Nacional dos Transportes (CNT), e ao G7, 

grupo das federações, que detêm o PIB 

do Estado.

Entre as principais conquistas da gestão 

passada estão a solidificação dos sindicatos 

do interior; a participação na implantação 

da Delegacia de Furtos e Roubos de Car-

gas e a regulamentação da lei que pune o 

receptador com a perda de seu cadastro 

junto a Receita Estadual. Nessa entrevista 

o presidente reeleito fala sobre os novos 

objetivos e desafios do setor para os próxi-

mos quatro anos. 

Confira as novidades para a nova gestão:
O QUE OS EMPRESÁRIOS DO SETOR PODEM ESPERAR DA GESTÃO 2017 A 2020?

Será uma Federação ainda mais ativa, aberta a sugestões e com o foco no crescimento e 

desenvolvimento do setor.  Está em nossa meta a defesa sistemática do transporte de cargas junto à 

órgãos como o Denatran, o Ministério dos Transportes e o Ministério das Cidades. Uma das primeiras 

ações será a criação de câmaras técnicas para aproximar o transportador de forma mais direta na 

decisão de algumas necessidades do segmento. A intenção é discutir temas como a Segurança Pública 

Rodoviária, Cooperativismo, Transporte de Grãos, Mercosul e assuntos trabalhistas.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS A SEREM VENCIDOS?

Contribuir para que o setor volte a crescer, mas para isso é preciso que o país também encontre o rumo 

para uma estabilidade econômica e política. Nos últimos quatro anos, tivemos um decréscimo de 38% 

no volume de transporte de cargas, além da redução em grande percentual de renovação de frota. 

Para alavancar o setor, precisamos encontrar alternativas para que a indústria demande transporte, a 

exemplo da boa notícia que vem do campo com a expectativa de uma nova safra recorde em 2017.  

COMO SURGIU À OPORTUNIDADE DE ASSUMIR A PRESIDÊNCIA DO SEST SENAT?

O setor de cargas precisa ter maior acesso ao Sistema S do transporte, que durante 

22 anos, no Paraná, foi gerenciado pelo setor de transporte de passageiros. A partir de 

1º de março, assumimos o desafio de dedicarmo-nos a essas importantes instituições 

- social e de qualificação -, incentivando a implantação de novos cursos, dando 

oportunidade para que os sindicatos tenham uma maior proximidade com os diretores 

de unidades. Só temos a agradecer ao presidente dos Conselhos Nacionais do SEST 

e do SENAT e da CNT (Confederação Nacional do Transporte), Clésio Andrade, que 

reconheceu a necessidade do transporte de cargas.

QUAL A PREVISÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA 
FETRANSPAR E QUAIS OS DIFERENCIAIS DO NOVO ESPAÇO?

A nova sede demonstra o otimismo que o setor do transporte de cargas tem 

na recuperação da nossa economia. Batalhamos e conseguimos uma sede 

moderna, com amplos espaços. Lá os empresários do setor terão ligação 

direta com a Federação e com os sindicatos, sempre com o foco na melhor 

qualificação do nosso segmento. A partir de março passaremos a atender na 

Rua 24 de maio, 1.294, Rebouças.
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Notas

     Toledo
Depois de 21 anos, Darvi  

Bombonatto, retorna pela terceira 
vez à presidência do Sindicato das 
Empresas de Transporte de Cargas 
de Toledo (SINTRATOL), no Oeste 
paranaense. Sua primeira gestão, 
junto à fundação do sindicato, foi de 
1992 a 1994 e a segunda gestão de 
1994 a 1996. “As perspectivas são as 
melhores, mas sempre com os pés 
no chão e com os olhos na economia 
do país”, diz presidente, que é do 
setor carga industrial/frigorificada. 

Cascavel
Wagner Adriani de Souza Pinto pela 

primeira vez assume a presidência do  
Sindicato das Empresas de Transporte e Lo-
gística do Oeste do Paraná (SINTROPAR),  
com sede em Cascavel. A gestão, que 
teve início em janeiro de 2017, segue 
até 2020. Durante os últimos quatro 
anos, Wagner adquiriu experiência no 
cargo de vice-presidente. “Com certe-
za, um período em que pude adquirir 
experiência e desenvolver o trabalho 
em equipe. Foi também um momento 
onde pude identificar as necessidades 
da categoria e hoje poderei dar conti-
nuidade a projetos já iniciados como, 
por exemplo, a ampliação de cursos 
da área de qualificação profissional”, 
declara o presidente que é do setor de 
carga fracionada. 

Curitiba
No Sindicato das Empresas de Trans-

porte de Cargas no Estado do Paraná 
(SETCEPAR) quem assume a presidên-
cia é Marcos Egidio Battistella, para a 
gestão 2017 a 2019. A primeira ação da 
gestão já aconteceu em janeiro quando o 
sindicato firmou parceria com o Instituto 
Brasileiro de Executivos de Finanças do 
Paraná (IBEF-PR). O objetivo principal 
é dar apoio aos executivos de finanças 
do setor de transportes, utilizando todo 
o suporte técnico do IBEF. “Queremos 
também manter a intensa relação com 
os transportadores e reafirmar o com-
promisso com as causas coletivas do 
segmento”, diz Battistella.

Novos gestores pelo Paraná

Recadastramento do RNTRC 2017
As transportadoras que possuem em seu certificado do Registro Nacional  

de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), os vencimentos de 1º de 

janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020 deverão se recadastrar, conforme o  

cronograma de operacionalização a seguir:

Benefícios
-  Formalização do exercício da atividade e 

organização do mercado de transporte rodoviário de 
cargas. 

-  Fiscalização do exercício da atividade.
-  Maior conhecimento do funcionamento do mercado, 

como a oferta, a concorrência, a distribuição 
espacial, as áreas de atuação dos transportadores, a 
idade e a composição da frota. 

-  Reconhecimento dos diferentes perfis de 
transportadores.

-  Inibição da atuação de atravessadores e maior 
segurança para contratação de transportadores.

Atenção
É importante lembrar que desde o último dia 6 de 
janeiro a associação do adesivo ao veículo no pedido 
de registro de ETCs é obrigatória. Portanto, os 
veículos que se recadastraram até 31 de janeiro de 
2016, mas não associaram o adesivo, estão suspensos 
desde o último dia 1º de janeiro de 2017, conforme 
comunicado da ANTT.

Fique atento
Para regularizar o veículo basta baixar o aplicativo 
intitulado sitcarga em seu celular ou tablete por meio 
do Play Store ou App Store. 

CRONOGRAMA

     VENCIMENTO FINAL DA PLACA DATA DATA
    DO CRNTRC DO VEÍCULO INICIAL FINAL

  1 e 2 01/01/2017 31/01/2017

    Após 3 e 4 01/02/2017 28/02/2017

    31/12/2016 5 e 6 01/03/2017 31/03/2017

    até 2020 7 e 8 01/04/2017 30/04/2017

  9 e 0 01/05/2017 31/05/2017
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Em todo o Paraná, a FETRANSPAR conta com 16 pontos de atendimen- 

tos disponíveis. Todos eles podem ser consultados no site da federação  

www.fetranspar.org.br. As informações estão no link intitulado ‘RNTRC’, ao lado 

direito da tela.
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Recuperação

Levantamento foi apresentado pela NTC e ANTT em Ponta Grossa

O desempenho de 81,6% das empresas 

transportadoras paranaenses apresentou 

queda de 20,5% em 2016, em relação a 

2015, de acordo com levantamento da As-

sociação Nacional do Transporte de Cargas e 

Logística (NTC), em parceria com a Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 

Para o especialista em transporte da NTC 

engenheiro Lauro Valdivia, essa queda do 

setor é reflexo da baixa do Produto Interno 

Bruto (PIB) que foi mais de 8,0% nos últi-

mos 3 anos.

Já neste ano, o crescimento do PIB 

está estimado em 0,5%, de acordo com a 

previsão do relatório de mercado divulgado 

pelo Banco Central. “Com a expectativa de 

uma estabilidade neste ano, o PIB voltando 

a crescer, esperamos uma recuperação de 

pelo menos 1,5%”, avalia Valdivia. 

O Paraná concentra hoje 12% das em-

presas transportadoras brasileiras, ficando 

atrás apenas de São Paulo, com 27% e do 

Rio Grande do Sul, com 14%. Ao todo, o 

segmento brasileiro conta com 160.070 

empresas, com uma frota de 1.164.092 

veículos. O faturamento do setor, em 2016, 

foi de aproximadamente R$ 337 bilhões ou 

5,60% do PIB.

Expectativa
No Paraná o que vem animando os 

empresários é a safra de grãos. Para  

Milton Dall’Agnol Junior, diretor comercial 

da Rodomax Transportes, em Cascavel, no 

Oeste paranaense, a meta é aumentar em 

20% o transporte de grãos da empresa. No 

ano passado foram carregadas quase 2 

milhões e 500 mil toneladas, entre cereais 

e fertilizantes, neste ano a expectativa é 

transportar cerca 3 milhões de toneladas.

“Com a grande produção, acreditamos 

que conseguiremos superar as dificuldades 

que passamos no ano passado. Percebe-

mos um grande aumento no valor do frete, 

antes mesmo das regiões que atuamos 

Setor de cargas pesadas 
espera crescer 3 vezes 

o PIB de 2017

terem colhido seus 5% da área plantada 

de soja, fazendo com que o mercado se 

aqueça e melhore a economia do setor”, 

comentou Junior, que administra uma frota 

própria de 82 veículos. Além da matriz em 

Cascavel, há outras 18 unidades espalha-

das pelos estados do Paraná, Mato Grosso 

do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul.
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A situação econômica do transporte de cargas do PR foi discutida no SINDIPONTA, no dia 31 de janeiro
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O Grupo Sperafico, em Toledo, em 

2016, transportou cerca de 200 mil tone-

ladas de grãos. Neste ano, a expectativa 

é chegar a 250 mil toneladas, de acordo 

com o setor de logística. “Acreditamos em 

um crescimento significativo. Mesmo com 

uma média de preços de grãos não tão 

alta, mais uma vez o agronegócio segue na 

dianteira da economia paranaense”, avalia 

José Carlos Schiavo, do departamento 

comercial.

Clima favorável
Para o presidente do Sistema FAEP/

SENAR-PR, Ágide Meneguette, o fator 

climático tem colaborado para a safra recor-

de. “O clima tem colaborado com o desen-

volvimento da atual safra, permitindo que 

o Paraná amplie sua produção de grãos. 

Essa produção a mais é matéria-prima 

para diversas indústrias de alimentos, o que 

permite girar a economia dos municípios 

e também do Estado, além de ampliar as 

exportações”, ressalta o presidente. 

Tráfego nas estradas
De acordo com o economista da  

Tendência Consultorias/ABCR, Rafael 

Bacioti, em 2016, o tráfego de veículos pe-

sados nas estradas brasileira recuou 6% e 

no Paraná 3,1%. A queda no Estado só não 

foi maior devido a produção agrícola, que 

acabou compensando a baixa produção 

industrial. “Frente a um cenário de leve 

recuperação, o índice irá refletir a produ-

ção e a tendência é que a circulação de 

veículos nas estradas aumente também”, 

acredita Bacioti.

Indústria 
Segundo a Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), a prévia do Índice de Confiança 

da Indústria de janeiro sinaliza alta de 3,1 

pontos em relação ao número final do mês 

anterior, para 87,8 pontos. Com o resultado, 

o índice retornaria ao patamar de setembro 

passado, revertendo as perdas do último 

trimestre do ano.

“Nos últimos quatro anos, tivemos um 

decréscimo de 38% no volume de transporte 

de cargas, além da redução em grande per-

centual de renovação de frota. Para alavancar 

o setor, precisamos encontrar alternativas para 

que a indústria demande transporte, a exem-

plo da boa notícia que vem do campo com a 

expectativa de uma nova safra recorde em 

2017”, acredita o presidente da Federação 

das Empresas de Transporte de Cargas do 

Paraná (FETRANSPAR), Sérgio Malucelli. 

 F
ot

o:
 J

on
as

 O
liv

ei
ra

/A
rq

ui
vo

 S
EC

S 

Fo
to

: G
aa

si
 O

liv
ei

ra
 d

e 
So

uz
a

O engenheiro Lauro Valdivia, especialista em transporte da NTC também falou 
sobre a formação da tabela de custos do transporte rodoviário



Serviço
Empresas interessadas em participar do Programa Despoluir podem 

entrar em contato pelo e-mail despoluir@fetranspar.org.br 
ou pelo telefone (41) 3333-2900.6FE
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Despoluir

PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE

Em prol da qualidade de vida e do meio ambiente 
Em nove anos, Programa Despoluir realizou mais de 

48 mil Avaliações Veicular Ambiental no Paraná

Você sabia que a menor emissão dos veículos a diesel traz 
economia de combustível e possibilita um melhor desempenho 
econômico? Esse é apenas um dos benefícios para os empresários 
de transporte e caminhoneiros autônomos, que mantêm a Avaliação 
Veicular Ambiental do Programa Despoluir em dia.

Com a avaliação, consegue-se ainda reduzir a poluição atmos-
férica provocada por veículos automotores, além de ser um bom 
indicativo do estado de manutenção do motor, fator que tem relação 
direta com as emissões e a eficiência energética.

Somente no Paraná, há nove anos que o programa é desenvol-
vido, em parceria com a FETRANSPAR, já foram realizadas mais 
de 48 mil avaliações, sendo cadastrados mais de 17 mil veículos de 
cargas. Somente em 2016, foram feitas mais de 10 mil aferições. A 
média mensal é que cada técnico ambiental realize 200 avaliações. 
Após a aferiação, que tem validade de 4 meses, o proprietário do 
veículo recebe o laudo e o selo de aprovação.

“É um programa focado na qualidade de vida da população e 
na saúde pública, principalmente, nos grandes centros urbanos, 
onde a concentração de veículos é maior”, informa a coordenadora 
do Despoluir Paraná, Solange Caumo Silva.

Técnicos ambientais
Para atender o Estado, hoje o Programa Despoluir conta com 

cinco técnicos, cada um com um tacômetro, que confere a rotação 
do motor, e um opacímetro, que mede o índice de poluentes.

O mais recentemente contratado é o técnico ambiental Ricardo 
de Castro. Ele irá atuar na região Sudoeste. “Minha expectativa 
é estar mais perto dos transportadores para melhor atendê-los. 

A proposta é potencializar o número de atendimentos na região, 
fazendo assim com que mais empresas participem das aferições”.

Adesão 
Uma das empresas que aprova e aderiu ao programa por exi-

gência de seus clientes é a TransPaulo. De acordo com a supervisora 
comercial da unidade Curitiba, Carolina Dalla Costa, o serviço é de 
qualidade e o atendimento é rápido. “Solicitamos a aferição a três 
veículos no dia 25 de janeiro, no dia 26, pela manhã, já tínhamos 
em mãos o laudo para enviar ao nosso cliente”, conta Carolina.

Ainda segundo ela, o selo de qualidade Despoluir não bloqueia 
o serviço da empresa, “mas, com certeza, conta pontos na hora 
de uma empresa fazer a contratação, assim como outras licenças 
e autorizações que tem que estar em dia”.

Equipe de técnicos Despoluir acompanhada do presidente da FETRANSPAR. Da esq. à dir.:  
Geraldo Simionato, Ricardo de Castro, Marcos Pereira da Silva, o presidente Sérgio Malucelli, a 
coordenadora do programa no Paraná, Solange Caumo Silva, David Andrade e Arry Bier Neto

Atendimentos
 GERALDO SIMIONATO

 geraldo@fetranspar.org.br – (42) 99915-1280 (Ponta Grossa)

 RICARDO DE CASTRO
 ricardo@fetranspar.org.br – (41) 99969-0232 (Dois Vizinhos)

 DAVID ANDRADE
 david@fetranspar.org.br – (41) 99799-0039 (Curitiba)

 ARRY BIER NETO
 arry@fetranspar.org.br – (45) 99948-2100 (Cascavel)

 MARCOS PEREIRA DA SILVA
 marcos@fetranspar.org.br – (44) 99804-2100 (Maringá)
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Para manter os profissionais competitivos no mercado de trabalho, o SEST SENAT amplia 

ainda mais a oferta de cursos a distância em seu Portal EaD. Nem é preciso sair de casa, 

pois a instituição proporciona diversos cursos gratuitos e on-line. Entre os cursos na área de 

transporte de cargas estão: Comportamento Humano e Segurança no Trânsito, Movimentação 

de Cargas Perigosas e Qualidade nos Serviços de Transporte de Cargas. Para se inscrever 

em um ou mais cursos, acesse: ead.sestsenat.org.br                                                       

DIRETORIA FETRANSPAR
(GESTÃO 2017/2020)

Sérgio Malucelli (Presidente)    Carlos Antônio 
da Silva Vieira (1º Vice-Presidente)    Afonso 

Akioshi Shiozaki (2º Vice-Presidente)    Josmar 
Richter (1º Diretor Financeiro)    Albio Stupp 
(2º Diretor Financeiro)    Markenson Marques 

dos Santos, Marcos Egídio Battistella, Wagner 
Adriani de Souza Pinto e Geasi Oliveira de Souza 
(Diretores Efetivos)    Jarton Fernando Sartoretto, 
Celso Antonio Gallegario e Luiz Carlos Dagostini 

(Diretores Suplentes)    CONSELHO FISCAL: Neocir 
Marcante, Volmar Sarturi e Edis Luis Moro Conche 

(Conselheiros Efetivos)    Alexandre José Ferreira 
Filho e Antonio Carlos Mufato Ruyz (Conselheiros 
Suplentes)    REPRESENTANTES JUNTO À CNT: 

Sérgio Malucelli (1º Representante)    Carlos 
Antônio da Silva Vieira (2º Representante)

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
Assessoria de Imprensa: 

Gheysa Padilha (DRT 6076 PR) 
gheysa.padilha@ziggcomunicacao.com.br

Projeto Gráfico e Diagramação: Celso Arimatéia 
Impressão: Gráfica Radial
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Cursos gratuitos SEST SENAT

O crescimento de casos confirmados de febre amarela em diversas localidades do Brasil 

é um alerta para a necessidade da vacinação contra a doença, especialmente para quem 

viaja para as áreas consideradas de risco pelo Ministério da Saúde. No Paraná, o primeiro 

lote de vacinas chegou no final de janeiro, com 60 mil doses, que estão sendo distribuídas 

aos municípios.

Quem identificar alguns dos sintomas (súbito, calafrios, dor de cabeça, dores nas costas, 

dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza), deve procurar um médico e 

informar sobre qualquer viagem para áreas de risco cerca de duas semanas antes. Também 

é importante informar se e quando tomou a vacina contra a doença.

A vacina está disponível nas unidades de saúde. Ela pode ser tomada até os 60 anos. 

Após essa faixa etária, somente com indicação médica.                                                      

Atenção 
para o 

surto de 
Febre 

Amarela

Qualidade nos Serviços 
de Transporte de Cargas
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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)


