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Para os próximos anos, a expectativa é elevar a capacidade
de movimentação de contêineres, no Porto de Paranaguá,
de 800 mil TEUS/ano para 1,2milhões de TEUS/ano
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MOMENTO DE

RECUPERAÇÃO
Os últimos números apontados pelos economistas
de instituições financeiras, – como a estimativa
da expansão do crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB), deste ano, de 0,50% para 0,60%, e em
2018, de 2% para 2,10% –, têm animado todos os
segmentos, pois são indicadores que começam a
passar segurança para os empresários investirem e
ampliarem os seus negócios.
Para o setor de transporte, as expectativas de
recuperação estão aliadas ao interesse chinês pela
produção brasileira, que vêm do Porto de Paranaguá,
desde o início de setembro, quando a operadora
chinesa de terminais China Merchants Port (CMPort)
anunciou a compra do Terminal de Contêineres de
Paranaguá (TCP) por R$ 2,9 bilhões.
Estamos confiantes, que com toda essa mudança
do quadro de acionistas do TCP, haverá
maior movimentação de navios, assim como,
consequentemente, maior movimentação de
caminhões de cargas nas estradas paranaenses.

SERVIÇOS GRATUITOS
O Sindiponta presta serviço gratuito a todos
– associados ou não -, que precisarem de um
reembolso do seguro DPVAT, quer seja em caso de
morte, invalidez permanente ou despesas médicas
e hospitalares. Os interessados devem comparecer
a sede, que fica na Rua Professor Cardoso Fontes,
990, Ronda, munidos de todos os documentos
relacionados ao acidente. Mais informações:
(42) 3223-2612.

Outro ponto que está nos deixando confiante é
a reforma trabalhista aprovada pelo Congresso
Nacional e que foi sancionada, neste mês, pelo
presidente Michel Temer. Contudo, ela ainda poderá
sofrer mudanças por meio de uma medida provisória,
que está sendo preparada pelo governo.
Da forma como foi sancionada, ela mexe com cerca
de 120 pontos da CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho), entre eles a negociação entre patrões e
empregados, férias e formas de contratação. Estamos
acompanhando.
Acreditamos que todas essas mudanças podem ser a
oportunidade para que o nosso setor possa voltar a
crescer em breve. Boa leitura!

Sérgio Malucelli
Presidente da FETRANSPAR

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 Proprietários de Serviços de Auto Socorro,
Remoção e Resgate de Veículos e de Içamento através de Guinchos e Guindastes do
Estado do Paraná - Tel: (41) 3023.2258 - E-mail seguipar@seguipar.com.br
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Despoluir atinge a marca de 2 milhões
de aferições em caminhões e ônibus por
meio do projeto de Redução da Emissão
de Poluentes pelos Veículos

O novo benefício oferecido pelo
Setcepar aos seus associados
é a ferramenta de avaliação
comportamental, chamada DISC.
A metodologia possibilita a análise
comportamental das pessoas a
partir de quatro fatores: Dominância
(D), Influência (I), Estabilidade (S)
e Conformidade (C). Com isso, a
ferramenta aponta as atividades
adequadas a cada perfil, o que gera
maior satisfação e produtividade para
as empresas. Mais informações: (41)
3014-5151 ou pelo e-mail setcepar@
setcepar.com.br.
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10 anos
do Despoluir

FEIRA INTERNACIONAL
No último mês de outubro foi realizado,
em São Paulo, o 21º Salão Internacional
do Transporte Rodoviário de Cargas
(Fenatran). A feira consolidada como uma das
melhores plataformas de negócios do setor
do transporte de cargas e logística reuniu
várias marcas, com inúmeros lançamentos
do segmento. Representantes do Paraná
estiveram presentes. Da esquerda à direita,
o presidente do Sintropar, Wagner Adriani
de Souza Pinto; o executivo do Sintropar
Antonio Carlos Ruyz; e o vice-presidente da
FETRANSPAR, Carlos Antônio da Silva Vieira.

O controle da qualidade da fumaça emitida
pelos caminhões e ônibus oferece às
empresas e aos autônomos informações
valiosas, que contribuem para reduzir
a emissão de poluentes, melhorar a
manutenção dos seus veículos e diminuir o
gasto de combustíveis.
Tudo isso tem impacto positivo na qualidade
de vida dos trabalhadores do transporte
e da sociedade em geral, no combate ao
aquecimento global e, ainda, reduz os custos
operacionais das empresas.
O Despoluir atingiu a marca de 2 milhões
de aferições em caminhões e ônibus por
meio do projeto de Redução da Emissão
de Poluentes pelos Veículos, atendendo a
mais de 19 mil empresas e a cerca de 21
mil autônomos do transporte de cargas e de
passageiros.

Hoje, o Despoluir é referência nacional e
internacional, participando da formulação
de políticas públicas na área ambiental,
com representação nos principais fóruns
de discussão sobre o tema, especialmente
no Conama (Conselho Nacional do Meio
Ambiente) e no Fórum Brasileiro de
Mudanças Climáticas.
Com essa visão global de busca de
sustentabilidade, a CNT criou o Fórum
de Inovação do Transporte para pensar
o presente e o futuro do setor, identificar
necessidades e buscar soluções inovadoras
em todos os modais. O Fórum, coordenado
pelo ITL (Instituto de Transporte e Logística)
em colaboração com nossos escritórios
internacionais (China e Alemanha), tem
forte presença do SEST SENAT e conta
com a parceria da renomada Universidade
de Stanford, dos Estados Unidos. Além de
buscar novas tecnologias, investimos ainda
mais na capacitação dos profissionais e
na qualificação da gestão das empresas de
transporte. Tudo isso é também investimento
na competitividade e na sustentabilidade do
setor de transporte brasileiro. É investimento
no futuro.
Foto: Divulgação

O setor transportador foi pioneiro ao
assumir sua parcela de responsabilidade
socioambiental uma década atrás. Temos
orgulho de constatar que o programa
Despoluir se tornou a maior ação
empresarial de gestão ambiental em curso
no Brasil e uma das maiores do mundo.

Foto: Divulgação

O mundo inteiro está tentando colocar
em prática o acordo de Paris, de resposta
global à ameaça da mudança climática. Os
transportadores brasileiros também estão
participando desse esforço.

Clésio Andrade
Presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT)

PONTA GROSSA
SINDIPONTA - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Ponta Grossa - Tel: (42) 3223.2612 - E-mail: sindiponta@fetranspar.org.br

TOLEDO
SINTRATOL - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de
Toledo - Tel: (45) 3252.2525 - E-mail: sintratol@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

DOIS VIZINHOS
SINDIVALE – Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Dois
Vizinhos - Tel: (46) 3536.2138 - E-mail: sindivale@fetranspar.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

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 - Telefone: (45) 3526.3800 - E-mail: recepcao@sindifoz.com.br
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Foto: Divulgação

Compra do TCP impulsiona
movimentação em Paranaguá

Hoje, o TCP é o terceiro maior terminal
de contêineres do País, atrás apenas de
Santos Brasil e Brasil Terminal Portuário
(BTP), ambos no Porto de Santos. O
terminal também detém o maior número
de tomadas refeer – infraestrutura exigida
Foto: Divulgação

Há dois meses à frente do Terminal
de Contêineres de Paranaguá (TCP), a
operadora chinesa de terminais China
Merchants Port (CMPort) vem trazendo
grandes expectativas para o desenvolvimento
seja do segmento portuário, da própria
cidade ou mesmo para o setor do transporte.
Não é para menos, já que a projeção para
os próximos anos é elevar a capacidade
de movimentação de contêineres atual de
800 mil TEUS/ano (medida equivalente a
um contêiner de 20 pés), para 1,2 milhões
de TEUS/ano, promovendo a expansão
dos serviços de transportes e a maior
distribuição de renda e geração de tributos,
fundamentais para a manutenção do
desenvolvimento econômico e social de toda
a região.

para a manutenção de contêineres de
produtos refrigerados, como carnes – do
País. Segundo dados da Agência Nacional
de Transportes Aquaviários (Antaq), os
portos brasileiros carregaram, juntos,
em 2016, 5 milhões de TEUs, enquanto a

CONSIDERANDO QUE O MERCADO
ASIÁTICO É UM DOS MAIS IMPORTANTES
PARA O PARANÁ, A ENTRADA DE
UM GRUPO QUE TEM FOCO NA
IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS, PARA A
REDUÇÃO DE CUSTOS, TRAZ BENEFÍCIOS
DIRETOS PARA AQUELES QUE OPERAM
NO COMÉRCIO EXTERIOR E, POR SUA VEZ,
DEVERÁ CONQUISTAR CLIENTES,
QUE HOJE SE UTILIZAM DE
PORTOS VIZINHOS
Luiz Henrique Dividino

Diretor-presidente da Administração dos Portos de
Paranaguá e Antonina (Appa)
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Mudança do quadro
de acionistas
no Terminal de
Contêineres
de Paranaguá
traz grandes
expectativas
para 2018

“É uma empresa que atua em mais
de 30 terminais portuários na Ásia, já
movimentando aproximadamente 100
milhões de TEUS/ano, e desta forma
trazendo grande expertise de operações
integradas além do mar. A CMport, além de
operar diversos tipos de terminais portuários
como graneis líquidos, sólidos e contêiner,
administra também frotas de navios. Toda
essa experiência num país repleto de
oportunidades como o Brasil, certamente,
nos faz crer que a aquisição do TCP pode
ser somente o início de uma grande parceria
internacional”, avalia Dividino.
Ainda de acordo com o diretor-presidente,
neste ano, o Porto de Paranaguá já bateu
vários recordes de movimentação de cargas
na área de líquidos, graneis e carga geral.
“Nossa expectativa de aumento é de 7% no
total de cargas movimentadas. Cabe lembrar
que este número não é linear para todos os
segmentos e que o agronegócio é o grande
impulsor destes números”, explica Dividino.
Para o presidente da FETRANSPAR, Sérgio

Malucelli, esse aumento, com certeza, será
a retomada do crescimento do setor. “Neste
ano, somente entre janeiro e março, foram
produzidas cifras recordes da safra de grãos,
com a estimativa de 220 milhões de toneladas
a serem produzidas até o fim do ano. Para
2018, esperamos que todo o investimento
deste ano, seja revertido em maiores
demandas para o transporte de cargas.
Acredito que as commodities agrícolas devem
puxar o crescimento do setor, no próximo
ano”, aposta Malucelli.
Uma das principais mudanças no setor de
transporte, de acordo com o diretor-presidente
da Appa, será fazer Paranaguá atender os
maiores navios que escalam a costa brasileira.
São navios de 368 metros de largura por
51 metros de largura. “Hoje, atendemos
regularmente os navios de 340 metros de
comprimento. O aumento da consignação de
carga dos navios de contêiner vai consolidar
em definitivo o Porto de Paranaguá como o
porto concentrador de cargas do Atlântico Sul,
com serviços para todo o mundo”, declara
Dividino.

Investidores asiáticos

gigante chinesa, quinta maior operadora de
contêineres do mundo, no mesmo período
movimentou 95,7 milhões de TEUs, ou seja,
19 vezes a mais do que foi movimentado
pelo Brasil.
Toda essa mudança do quadro de
acionistas do TCP não afeta a relação
institucional tampouco as obrigações
técnicas e operacionais para os usuários
do Porto, segundo o diretor-presidente da
Administração dos Portos de Paranaguá e
Antonina (Appa), Luiz Henrique Dividino.
Contudo, a entrada de um acionista do porte
da empresa CMport no terminal trará um
universo de novas oportunidades para o
Paraná e para o Brasil.

Novidade:
equipamento
garante
segurança

Foto: Karin Oliveira Silva

A China Merchants Port Holdings Company Limited é um grande conglomerado sediado em Hong Kong e
atua em vários segmentos de negócios, com investimentos em portos e operações, e serviços de logística
portuária de valor agregado. Atualmente, as operações e investimentos da empresa se estendem pelas
áreas costeiras da China, incluindo Hong Kong, Shenzhen, Shanghai, Ningbo, Qingdao, Tianjin, Dailian,
Zhanjiang, Xiamen Bay e Taiwan, e internacionalmente, no Sri Lanka, Nigéria, Djibouti, Togo e Turquia,
além dos Estados Unidos e vários países na Ásia, Europa e no Mediterrâneo.

Desde o início do último mês
de outubro novos scanners
estão trazendo mais segurança
no processo de importação e
exportação das cargas, que
desembarcam no Terminal
de Contêineres de Paranaguá
(TCP) e entram na área pública
do Porto. O equipamento, que
funciona como uma máquina de
raio-x e verifica todas as cargas,
fica próximo ao berço 206.
A inspeção dura menos
de um minuto.

NOVEMBRO/2017

5

giro pelo setor
PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE

FORMAÇÃO DE CONDUTORES
DISPOSITIVO INTELIGENTE

A Federação das Empresas de Transporte
de Carga e Logística no Estado de Santa
Catarina (FETRANCESC) comemorou
seus 30 anos de existência no dia 20 de
outubro. Em um evento alusivo a data,
realizado em Florianópolis, o presidente da
Federação, Ari Rabaiolli (foto), destacou
as iniciativas e conquistas da instituição
como a criação do Pró-Carga, criação da
Transpocred, construção das 11 Unidades
do SEST SENAT, atuação do Despoluir e
da COMJOVEM. O diretor executivo da
Fetranspar, Sebastião Motta, prestigiou o
evento representando o setor no Paraná.

O processo de formação de condutores no
Brasil será reestruturado e as mudanças devem
ser implementadas já em 2018. O objetivo é
modernizar e aperfeiçoar os procedimentos a fim
de promover um trânsito mais seguro. A proposta
de resolução, que contém mais de 300 páginas,
prevê modificações, por exemplo, em aspectos da
formação, da realização dos exames, da expedição
de documentos de habilitação, dos cursos de
formação especializados e de reciclagem. Outros
pontos que podem sofrer mudanças estão: a carga
horária; a inclusão de aulas teóricas para formação
de motoristas nas categorias C, D e E (que hoje
ocorre somente com aulas práticas); a adoção de
simulador, aulas e exame em vias públicas para
a categoria A; a definição precisa de habilidades
a serem desenvolvidas em aulas práticas, com
acompanhamento do instrutor e do aluno; e o
exame prático.

E-DELIVERY

CAMINHÕES BASCULANTES

A Montadora Volkswagen Caminhões e Ônibus exibiu
em outubro o primeiro protótipo de caminhão leve
100% elétrico desenvolvido no Brasil: o e-Delivery.
Segundo a marca, o caminhão conta com sistemas
que ajustam a demanda da bateria de acordo com
o seu uso, bem como sistema de recuperação de
energia de frenagem – que recarrega as baterias.
A bateria totalmente carregada leva o pequeno
caminhão a rodar até 200 quilômetros (dependendo
da forma de uso), podendo ganhar 30% de carga em
apenas 15 minutos ou ser completamente recarregado
em um intervalo de três horas, isso, através de um
carregador externo plug-in. A produção em série do
caminhão está prevista para ocorrer em 2020.

A partir de janeiro de 2018, caminhões basculantes
deverão usar três dispositivos de segurança para
evitar acidentes com caçambas. A Resolução 563 do
Conselho Nacional de Trânsito (Contran) determina
o uso de componentes acoplados ao câmbio para
garantir potência para a bomba hidráulica e não
permitir que o veículo trafegue com a caçamba
erguida, acionada de forma involuntária. Todos os
veículos basculantes, independentemente do ano de
fabricação, precisarão receber pelo menos dois dos
três dispositivos de segurança. A comprovação será
na inspeção para obtenção do CSV – Certificado de
Segurança Veicular, feito nas empresas credenciadas
pelo Inmetro.

FEIRA DE SAÚDE
EM MARINGÁ

Fotos: Divulgação

FETRANCESC
COMEMORA 30 ANOS

Pensando no cansaço que pode fazer com
que caminhoneiros durmam ao volante,
a Montadora Ford desenvolveu um item
relativamente simples, mas extremamente
valioso para segurança do motorista, o Boné
Alerta. Ele é semelhante a um boné comum,
ao menos no desenho. Por dentro, traz um
acelerômetro posicionado na lateral. Primeiro o
boné faz uma calibração do sensor, percebendo
os movimentos normais da cabeça. Depois de
calibrado, ao notar algum movimento fora do
comum, como a cabeça pendendo para um
lado ou para frente (numa clara situação de
pré-relaxamento), o dispositivo emite três tipos
de alerta: o acelerômetro vibra, emite um som
e luzes posicionadas na parte de baixo da aba
irão piscar. A novidade ainda não tem previsão
para chegar às lojas.
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Com uma programação, que contempla
palestras, exames, orientação nutricional,
corte de cabelo, aferição, entre outras
atividades, no dia 30 de novembro
acontece em Maringá a 3ª Feira de
Saúde Transporte Consciente Motorista
Saudável. A ação irá acontecer no Pool
de Combustível, que fica na Avenida
José Alves Nendo, 3.700, Zona 39, em
Maringá. Mais informações:
(44) 3225-3781.

sistema “s”
PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE

www.sestsenat.org.br/unidade/curitiba

Jornada Pedagógica
capacita profissionais no Paraná
O encontro, deste ano, aconteceu em
três etapas – Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu

Cerca de 70 pessoas foram capacitadas, segundo
o Técnico de Formação Profissional de Maringá,
Marcelo Trevizan Aleixo, que também é um dos
organizadores da ação no Estado. “A Jornada Pedagógica é um momento em que profissionais da
educação/treinamento, partilham ideias, compartilham conhecimento e aprendem na coletividade,
com o propósito de promover o fortalecimento do
processo educativo, por meio da análise de indicadores, dos valores e da cultura da organização”,
explica Aleixo.
Participante da capacitação pela primeira vez,
o instrutor de Maringá Fernando Alves da Silva
classificou a jornada como espetacular. “São
técnicas de ensino e métodos de compartilhamento
de informação que nos aproximam dos alunos e
fazem com que eles compreendam, realmente, o
assunto que está sendo abordado”, avalia Silva,
que participou da etapa que aconteceu em Foz
do Iguaçu.
Esse é o segundo ano consecutivo que o encontro
é realizado no Estado com debates, exibição de
vídeos, rodas de leitura e oficinas.

Fotos: Divulgação

O Conselho Regional do SEST SENAT do Paraná
(CRPR), nos últimos meses de setembro e outubro,
promoveu a Jornada Pedagógica, que neste ano
foi dividida em três etapas – Curitiba, Londrina
e Foz do Iguaçu - para atingir um maior nível de
qualidade na capacitação dos instrutores, técnicos
e coordenadores. A escolha das cidades foi feita
seguindo estratégia de deslocamento para que
todas as unidades do SENAT pudessem participar.

Curitiba

Londrina

Foz do Iguaçu

Atuação
O portfólio do SEST SENAT disponibiliza um total de 344 cursos nas modalidades presencial e EAD.
Os treinamentos voltados ao setor do transporte compreendem - Atendimento Eficaz ao Cliente,
Condução Econômica, Direção Defensiva, Transporte de produtos Perigosos, Transporte Coletivo de
Passageiros, Transporte de Escolares, Transporte de Emergência, Transporte de Cargas Indivisíveis,
CIPA NR 5, NR 20, NR 33, NR 35, Legislação de Trânsito, Mecânica Básica, Programa Jovem Aprendiz,
entre outros.

Hoje, o Núcleo Pedagógico do CRPR representa nove unidades: Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta
Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Vitorino (Pato Branco) e Santo Antônio da Platina
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Programa Nacional de Eficiência Energética

fortalece o Programa Despoluir
Para 2018, CNT prevê dobrar o número
de técnicos ambientais e unidades de atendimento

Exemplo
O projeto nacional está sendo estruturado a
partir de práticas desenvolvidas nos Estados

Principais fontes de emissão de CO2

76,4%
AGRÍCOLA

8,9%

INDUSTRIAL

8,6%*

TRANSPORTE

*Dentro deste percentual, somente o setor rodoviário corresponde a
7,8%, reflexo da grande dependência da matriz energética do transporte
pelo diesel, maior poluente de dióxido de carbono.
Fonte: Inventário Nacional de Emissões

No último mês de outubro o SEST SENAT, em parceria com a Confederação Nacional do Transporte (CNT) e o
ITL (Instituto de Transporte e Logística), promoveu o Encontro Internacional de Eficiência Energética e Educação, em Brasília

Unidos, Canadá e México. Seu conceito é
produzir mais com a mesma quantidade de
combustível, ou seja, percorrer maior distância, consumindo menos combustível ou
podendo levar mais cargas. “Um dos objetivos
é incentivar que os próprios transportadores
possam optar também por empresas que utilizam tecnologias e processos, que reduzam o
consumo de diesel como - utilizar caminhões
que consumam menos diesel; dispositivos
como refletores aerodinâmicos; pneus de baixa
resistência; óleos lubrificantes com tecnologias mais modernas, que facilitam o trabalho
do motor, entre outros elementos que possam
ser acoplados e que vão permitir a redução
do consumo”, argumenta o diretor executivo.
Logística
Uma outra frente de trabalho do Programa Nacional de Eficiência Energética está relacionada
a melhoria da eficiência logística. No projeto
piloto, previsto para ter início em 2018, serão
testados o sistema de roteirização, controle, telemetria para se fazer aferição da real condução
do veículo em deslocamento e a capacitação e

Foto: Divulgação

De acordo com o executivo, os dois programas
são complementares, ou seja, têm o objetivo
de reduzir a emissão de gases poluentes e
ao mesmo tempo incentivar a máxima ‘fazer
mais com menos’. “As aferições, por exemplo,
também são voltadas a melhoria da eficiência
energética; quando os técnicos do Despoluir
vão a uma empresa e realizam a avalição,
emitindo um laudo para ver se o veículo está
dentro da norma, eles estão cuidando da
manutenção, ou seja, estão contribuindo para
que os veículos emitam menos poluentes”,
exemplifica Batista.

Foto: Divulgação

Ao completar dez anos, o Programa Ambiental
do Transporte – Despoluir, que é desenvolvido em 24 federações e em 92 unidades de
atendimento em todo o Brasil, passará por
mais uma etapa de crescimento no próximo
ano. A expectativa da Confederação Nacional
do Transporte (CNT) é chegar próximo a 190
unidades de atendimento. “A ideia é dar início
a novas ações como a construção de um
Programa Nacional de Eficiência Energética,
a partir do conhecimento ambiental que já
temos, mas ampliando para uma nova frente
de trabalho”, explica o diretor executivo da
CNT, Bruno Batista.

Diretor executivo da CNT, Bruno Batista

treinamentos dos motoristas. Essa última ação
específica, já comprovada, é a que permite um
ganho mais rápido em termos de eficiência.
“Um motorista bem treinado, bem capacitado
para fazer uma condução econômica, vai dar
o resultado mais eficiente, podendo fazer
redução de até 12%”, afirma Batista.
Acesse:
No próximo ano, os cursos serão levados para
www.fetranspar.org.br/sestsenat
todo o país. As capacitações contarão com
e fique
por dentro de
cursos e
certificados
reconhecidos
internacionalmente
serviços
os
quais
sua
empresa
e
e terão como foco três frentes estratégicas:
condução
econômica, gestão
de utilizar.
combustível
seus colaboradores
podem
e gestão de frotas.
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