
Sérgio Malucelli 
assume a presidência 

do SEST SENAT Paraná

FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO PARANÁ

AGF LAMENHA LINS
Rua Lamenha Lins, 1496
80250-981 – Curitiba – PR

	Despoluir: redução da 
 emissão de poluentes

A partir de março a FETRANSPAR está 

atendendo na Rua 24 de maio, 1294
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Conflito de normas
O trabalho de motorista exige aptidão física e psíquica e, por isso, essa função não deve entrar no cálculo para se definir a cota de deficientes 

em uma empresa. O entendimento é do juiz Itamar Pessi, da 11ª Vara do Trabalho de Vitória, que julgou procedente o pedido de uma trans-

portadora de direito à exclusão dos empregados que exercem a função de motorista da base de cálculo para fins de aferição da cota para 

empregados portadores de deficiência ou reabilitada pela Previdência Social. 

Desse modo, fica claro que há um conflito de nor-

mas, que causa grande transtorno às empresas de 

transportes. Por um lado, há a obrigatoriedade de 

atender aos requisitos da Lei 8.213/91, independen-

te do cargo; por outro, a legislação específica de 

trânsito, como a Resolução 425/2012 do Contran, 

que impõe restrições ao exercício da função de 

motorista profissional.

 

Posição

No Paraná, o posicionamento da FETRANSPAR 

segue a mesma do juiz Pessi. A federação é a favor 

da cota de 5% para aprendizes/deficientes, porém 

em cargos administrativos e não em função técnica 

como exerce o ‘profissional do volante’. 

Sérgio Malucelli 
Presidente da FETRANSPAR

Editorial

Palavra do presidente

Após 22 anos em que o Serviço Social 

do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional 

de Aprendizagem do Transporte (SENAT) 

estavam sendo gerenciados, no Paraná, 

pelo setor de transporte de passageiros, 

a partir deste ano chegou a nossa vez de 

partilhar o conhecimento do setor de cargas 

para contribuir com ações de desenvolvi-

mento profissional e promoção social deste 

segmento tão significativo para o Estado.

Seja o transporte de cargas, de pessoas, 

taxistas, autônomos, nós queremos dar au-

xílio e o apoio necessário para a ampliação 

da produtividade, da competitividade e do 

fortalecimento do setor como um todo. Jun-

to aos sindicatos, queremos firmar parcerias 

para avaliar e estudar novas alternativas 

curriculares.

Por se tratar de instituições que colabo-

ram diretamente para o desenvolvimento do 

setor de transporte em todo o país, também 

teremos muitos desafios pela frente. Por 

isso iremos trabalhar junto ao corpo docente 

para que tenhamos cursos e grades que 

privilegiem, por exemplo, as novas tecno-

logias que hoje são essenciais para o setor. 

Contar com profissionais capacitados e 

atualizados é sinônimo de desenvolvimento 

de toda a cadeia.

Porém, o trabalho precisa ir além. 

Estando no mercado de trabalho, esse 

profissional precisa ser valorizado e acima 

de tudo, sensibilizado sobre as moder-

nas doenças que evoluem junto com a 

sociedade. Para isso, queremos priorizar 

ainda mais a área de saúde, incentivando 

programas nas áreas de esporte, lazer e 

todas as atividades que vão ao encontro do 

bem-estar físico e psicológico das pessoas.

Temos a consciência do desafio que 

vêm pela frente, contudo com trabalho fo-

cado sendo apoiado por uma equipe coesa, 

com certeza, teremos êxito nesta jornada.

Boa Leitura!                     

Novas oportunidades e desafios

“Juntos aos sindicatos queremos firmar 
parcerias para avaliar e estudar novas 
grades curriculares, novas ferramentas 
de qualificação e novas tecnologias.”

Nacional
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Comunicado

Representante paranaense
O presidente da Federação das Empresas de Transporte 

de Cargas do Estado do Paraná (FETRANSPAR), Sérgio 

Malucelli, é reconduzido ao cargo de vice-presidente  

Regional do Paraná da Associação Nacional do 

Transporte de Carga e Logística (NTC&Logística). 

Entre os objetivos da entidade estão: aprimo-

rar o sistema de transporte de cargas e ampa-

rar as empresas do transporte e logística. A no-

meação foi assinada pelo presidente José Hélio  

Fernandes.

COMUNICADO FETRANSPAR
Prezado associado,

A Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná informa que 

obteve na justiça decisões favoráveis aos associados.

Em destaque as ações e seus deferimentos confirmados, 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 decisão 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 decisão 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 constitucional de férias;

• 5001844-39.2010.4.04.7003: Deferida a decisão para suspender a incidência sobre aviso prévio indenizado;

• 5005206-18.2011.4.04.7002: Deferida a decisão 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 proposta pelo escritório Nelson Wilians & Advogados Associados em prol da federação visam à restituição da 

contribuição previdenciária paga indevidamente ao INSS (20% parte patronal) bem como a suspensão dos pagamentos futuros.

O direito ao credito se estende a todos os associados, desde que não estejam cadastrados no Simples Nacional. E para a em-

presa que ainda não aderiu a esta ação, favor entrar em contato conosco.

Nelson Wilians & Advogados Associados:  (41) 3039-1500                                       

Anoldo Fiori Junior: anoldo.junior@nwadv.com.br - (41) 99525-7515      

Débora Rezende Viana: debora.viana@nwadv.com.br

Mais informações:

Fique atento: Recadastramento no RNTRC
A Agência Nacional de Transportes Terrestres alerta o transportador para 

a antecipação do vencimento dos certificados do RNTRC com vencimento 

entre 2017 e 2020. Os documentos que vencem nesse período devem ser 

renovados até o dia 31 de maio de 2017, conforme cronograma (ver no site 

www.fetranspar.org.br). A data de vencimento do registro está vinculada 

ao final da placa dos veículos cadastrados. Para saber a data limite para 

solicitar o recadastramento, o transportador deve verificar a validade de 

seu certificado na Consulta Pública de Transportador, no site da ANTT  

www.antt.gov.br ou também no site da FETRANSPAR. Para quem perdeu 

o prazo não será penalizado se realizar o recadastramento depois. Porém, 

se for flagrado em uma fiscalização, será multado por estar em situação 

irregular. 

Giro pelo Setor A partir de março a 

FETRANSPAR RETORNOU 

ao seu endereço anterior, 

definitivamente, na 
Rua 24 de maio, 1294.
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Presidência

Setor de cargas irá presidir o Conselho Regional do SEST SENAT PR nos próximos quatro anos

O presidente da Federação das Em-

presas de Transporte de Cargas do Estado 

do Paraná, Sérgio Malucelli, a partir de 1º 

de março, assume também a presidência 

do Conselho Regional Paraná do Serviço 

Social do Transporte (SEST) e do Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Transporte 

(SENAT), que durante 22 anos, no Paraná, 

foi presidido pelo setor de transporte de 

passageiros.  “Será um grande desafio, mas 

também uma grande oportunidade para 

ampliarmos o relacionamento tanto com 

as unidades operacionais quanto com os 

sindicatos do setor do transporte como um 

todo. Integrados iremos identificar melhor 

as necessidades e soluções para todos”, 

avalia Malucelli.

De acordo com ele, a qualificação e a 

formação dos profissionais do transporte 

serão os pilares bases dos próximos quatro 

anos. “Precisamos capacitar o corpo téc-

nico e operacional para que as empresas 

se tornem mais competitivas”, menciona 

Malucelli, que tem como meta o aumento 

em 20% do número de profissionais quali-

ficados no mercado. 

Unidades operacionais
Hoje, o Paraná conta com nove uni-

dades operacionais, sendo que Curitiba, 

Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e Londrina 

possuem a denominação ‘B’, que são uni-

dades com infraestruturas próximas a 6 mil 

m² de área construída, com espaços para 

lazer, auditório, campo de futebol, ginásio 

de esportes, simulador, além de serviços 

sociais como – odontologia, fisioterapia, 

psicologia e nutrição.

Já as unidades em Guarapuava, Vito-

rino, Cascavel, Santo Antônio da Platina 

e Maringá são denominadas como do tipo 

‘D’, localizadas em rodovias, em espaços 

UNIDADE
CURITIBA

UNIDADE
LONDRINA

UNIDADE
SANTO 

ANTÔNIO DA 
PLATINA

UNIDADE
VITORINO
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Setor de cargas irá presidir o Conselho Regional do SEST SENAT PR nos próximos quatro anos

de até 300m² compartilhados com postos  

de abastecimento. No entanto, segundo  

Malucelli, nos próximos dois anos, elas pas-

sarão por uma readequação.

A unidade de Vitorino, por exemplo, será 

extinta dando lugar as unidades de Pato 

Branco e Francisco Beltrão. Cascavel e Santo 

Antônio da Platina passarão para ‘DN’, que é 

uma nova categoria, com infraestrutura de 

1.500m², com salas de aulas, nutrição, fisiote-

rapia, psicologia, simulador e espaço multiuso.

Para o presidente, independentemente 

da categoria que a unidade se enquadra, sua 

gestão irá prezar pela preparação, promoção 

do emprego e renda. “A ideia é articular as 

ações de desenvolvimento profissional e 

promoção social em um ambiente favorável 

às práticas educativas e sociais, que con-

tribuam para o aumento da produtividade, 

da competitividade e do fortalecimento  

do setor de transporte paranaense”, desta-

ca.            
UNIDADE

PONTA 
GROSSA

UNIDADE
CASCAVEL

UNIDADE
FOZ DO 
IGUAÇU

UNIDADE
MARINGÁ

Hoje, o Paraná 
conta com nove 

unidades operacionais. 
Está prevista 

a implantação 
de mais três - Toledo, 

Umuarama 
e Paranaguá



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.
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Despoluir

PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE

 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)

Para as empresas associadas aos sindicatos da 
FETRANSPAR o atendimento é gratuito, basta solicitar o 

agendamento prévio, pois para realizar a Avaliação Veicular Ambiental, 
além dos equipamentos é necessária uma estrutura adequada.

Frota revisada mostra 
cuidado com o Meio Ambiente

Atendimentos

Conforme levantamento do Despoluir Paraná, dos 835 veículos aferidos 
em janeiro, 645 foram aprovados, 151 reprovados e 39 rejeitados

Sabe aquela fumaça preta que sai dos 

escapamentos dos veículos a diesel? Ela 

se forma a partir da mistura de poluentes 

gasosos - óxidos de carbono (CO e CO2), 

óxidos sulfúricos (SOx), óxidos de nitrogênio 

(NOx) e hidrocarbonetos aromáticos (HA) –,  

que não fazem bem nem para a saúde, nem 

para o Meio Ambiente.

Um exemplo é o que acontece com a 

hemoglobina, substância que está dentro 

dos glóbulos vermelhos do sangue e que 

tem como função principal o transporte 

do oxigênio (O2) dos pulmões aos diversos 

setores do organismo, que em contato 

com o monóxido de carbono (CO) diminui 

a oxigenação do organismo.

Conscientização
Para controlar e minimizar os efeitos dos 

gases poluentes, o Programa Despoluir, em 

parceria com a FETRANSPAR, realiza perio-

dicamente avaliações veiculares ambientais, 

conforme a necessidade das empresas 

transportadoras paranaenses.

Com uma frota próxima a 160 veículos 

pesados, a Rossini Transportes, em Maringá,  

é exemplo em manutenção preventiva e 

corretiva de seus veículos.

Para o auxiliar em Logística, Marcio 

Henrique Ferreira da Silva, o Selo do  

Despoluir é garantia de qualidade e cuidado 

com o Meio Ambiente. “Trabalhamos com 

empresas que exigem o certificado de afe-

rição, mas além disso o Despoluir também 

mostra a preocupação da transportadora 

com o Meio Ambiente, que é de todos nós”, 

comenta Silva.

De acordo com informações do téc-

nico ambiental, Marcos Pereira da Silva, 

que atende a empresa desde 2007, com 

a aferição consegue-se reduzir a poluição 

atmosférica provocada por veículos. Ela 

também é um bom indicativo do estado de 

manutenção do motor, fator que tem rela-

ção direta com as emissões e a eficiência 

energética.                                
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Com uma frota próxima a 160 veículos pesados, a Rossini Transportes, em Maringá,é exemplo em manutenção preventiva



A cidade de Rio Quente (GO), de 9 a 12 de fevereiro, promoveu a primeira edição de 

2017 do CONET&Intersindical. O evento reuniu cerca de 300 participantes, entre líderes, 

executivos e empresários do transporte rodoviário de cargas na busca de melhorias para 

o setor, responsável por um faturamento de cerca de 5,8% do PIB (Produto Interno Bruto) 

anual do país.

Para o presidente da FETRANSPAR, Sérgio Malucelli, é de extrema importância partici-

par de eventos deste porte. “Primeiro porque reúnem informações do setor em um único  

local. Segundo pela proximidade com os líderes do transporte de cargas, que nos propor-

ciona a possibilidade de conhecer o mapa nacional do transporte e, por último, a questão 

de representar o setor, que é tão significativo para a economia paranaense”, comenta o 

presidente.              

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 24 de Maio, 1294 – Rebouças
CEP 80230-080 – Curitiba/PR

Telefone (41) 3333-2900
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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Notas

CONET 2017 reúne mais de 300 participantes
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Roubo de Cargas
Outro tema discutido durante o encontro 

foi o roubo de cargas, em razão dos transtor-

nos e dos prejuízos que o crime tem gerado 

às empresas do setor. Segundo levantamento 

da NTC&Logística, a região Sudeste é a 

quem tem maior incidência desse crime, 

com 85,76% dos casos, com destaque para 

os estados de São Paulo (44,11%) e Rio de 

Janeiro (37,54%). 

Já na região Sul a incidência de roubo 

é de 4,4%, somente no Paraná 2,3%. “Por 

mês o número varia entre 22 e 28 casos, que 

chegam ao nosso conhecimento por meio de 

corretores e seguradoras”, comenta o pre-

sidente da FETRANSPAR, Sérgio Malucelli. 

Desde que a coleta de dados iniciou, 

em 1998, até 2015, o prejuízo com o  

roubo de cargas no país acumula mais de  

R$ 13 bilhões.                            

De acordo com os números apresentados pelo 

assessor técnico da NTC&Logística, Lauro Valdívia, a 

defasagem dos fretes é a seguinte: 24,83% nos fretes 

de carga lotação e 11,77% para cargas fracionadas. 

Confira o comunicado na página 8.  

Defasagem 
dos fretes



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

REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL ____/____/____ 

___/___/___   _________________                                         
                       RESPONSÁVEL

PARA USO DOS CORREIOS

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

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

Comunicado

Comunicado CONET 
sobre a Defasagem de Frete

Pesquisa nacional realizada em janeiro de 2017 pela NTC&Logística em colaboração com a ANTT, 

envolvendo 1.785 empresas, revela uma significativa queda no faturamento do setor. Em 84% das 

empresas pesquisadas, o faturamento de 2016 caiu em média 19,13%. A queda maior foi para as 

empresas de lotação, nas quais atingiu 87% delas.

 A pesquisa aponta alguns fatores que contribuíram para tal situação. Em primeiro lugar, estão os 

aumentos de custos, especialmente, as majorações nos últimos 12 meses de salários que chegaram 

a 8,72%, combustível 4,25%, despesas administrativas 9,20%, manutenção 6,58%, veículo 5,61%, e 

a lavagem 8,40%.

 Cite-se, em segundo lugar, a redução drástica do volume de carga, provocada pela grande recessão 

dos últimos dois anos, quando a queda do PIB deverá ultrapassar a casa dos 7%. A redução do Índice 

ABCR de movimento de veículos pesados pelas praças de pedágio, de 14,81% em relação a 2013 e 6,72% 

apenas em 2016, dá bem uma ideia dos reflexos da recessão sobre o transporte rodoviário de cargas.

É importante destacar a existência de custos suportados pelas empresas e que necessitam ser 

cobrados conforme a especificidade do serviço, como é o caso do frete valor, GRIS – Gerenciamento 

de Risco, generalidades como a Taxa de Restrição de Trânsito – TRT, dentre outras, inclusive as de 

caráter emergencial e transitório como é o caso da EMEX – Emergência Excepcional criada para cobrir 

os custos decorrentes da situação de falta de segurança, escoltas urbanas e do aumento no valor da 

cobertura securitária para as cargas nas modalidades CIF e FOB cujo destino seja, por exemplo, nesse 

momento, a cidade do Rio de Janeiro até que termine o estado de beligerância que a assola e, cuja 

face mais cruel para o transporte é o roubo de carga.

Como se não bastasse tudo isto, o setor ainda enfrenta o comprometimento do seu faturamento 

com o aumento cada vez maior de fretes atrasados (14,90% segundo a pesquisa).

Esta situação é insustentável, sobretudo levando-se em consideração as margens estreitas de lucro 

praticadas pelas empresas do setor quando a economia está em expansão e que acabaram comprimidas 

pela recessão. O ano de 2017 promete ainda modesta recuperação na economia, muito 

embora se fale em uma safra recorde, cabendo ao empresário de transporte preparar-se 

para o crescimento que certamente virá nos anos seguintes.

Com relação ao frete rodoviário praticado a pesquisa aponta uma defasagem que já atingiu 

24,83% na carga lotação e 11,77% na carga fracionada.

Estas defasagens foram calculadas comparando-se os valores das planilhas referenciais de 

custos da NTC&Logística, que não incluem impostos e margem de lucro, com os fretes médios 

praticados pelas empresas pesquisadas.

É imprescindível e urgente um realinhamento dos fretes praticados, acompanhado da ne-

cessária cobrança dos demais componentes tarifários, Frete-valor e Gris e as Generalidades do 

transporte. Caso contrário, o País corre o risco de um grave colapso de uma atividade essencial 

para a economia e para a sociedade brasileiras.

Rio Quente/GO, 9 de fevereiro de 2017

Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística 


