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giro pelos sindicatos

UM ANO REPLETO  
DE CONQUISTAS
E 2017 chega ao fim! Com ele o período de fazermos 
balanços. Para a FETRANSPAR posso afirmar que 
foi um ano intenso, repleto de articulações e de 
importantes decisões, que impactaram positivamente 
no setor de transportes de cargas. Essas sementes 
plantadas neste ano - que ainda sofreu com as 
consequências da crise política e econômica 
brasileira – vão germinar e os resultados certamente 
aparecerão em 2018. 
A vinda do Sest Senat para o gerenciamento da 
FETRANSPAR foi uma grata surpresa. Os trabalhos 
dessas importantes instituições agora estão ainda 
mais próximos dos transportadores de cargas. 
Evoluímos, e muito, com a aquisição de terrenos 
para construção de novas sedes pelo Paraná. Outras 
tantas também serão ampliadas e reformadas. 
Aumentando desta forma a disponibilidade dos 
serviços bem como o quadro de funcionários. 
Vivemos um ano o qual o roubo de cargas, mais do 
que nunca esteve na pauta devido ao seu vertiginoso 
crescimento. Os números do Paraná, embora abaixo 
da média nacional, nos preocupam, e nos fez tomar 
a dianteira para a montagem do Comitê Pró-Carga 
Paraná, uma junção das polícias rodoviárias Federal, 
Estadual, Militar e Civil, além do apoio de sindicados 
e da própria Federação, que fecha o cerco para essa 
espécie de crime em nosso estado, evitando que 
tome proporções difíceis de controlar. 
Outros pontos os quais estivemos bastante atuantes 
são as reformas propostas por Brasília. O setor de 
transporte como um todo se debruçou na pauta da 
Reforma Trabalhista, não deixando escapar itens de 
extrema importância para o empresário. Aprovada 
e sancionada, os resultados devem começar a dar 
frutos em 2018. 
E por fim, tivemos neste mês de dezembro, a 
discussão em torno do Marco Regulatório dos 
Transportes. Não foi desta vez que ele passou na 
Câmara dos Deputados, devido ao pedido de vistas 
solicitado por muitos parlamentares. Contudo, 
evoluímos muito e estamos bem próximos de ter 
um texto factível e que atenda a expectativa dos 
transportadores. 
Essas e outras notícias nos deixam otimistas para um 
novo ano que se aproxima. Obrigado a todos que nos 
ajudaram construir esse 2017 produtivo. Feliz Natal e 
um 2018 repleto de oportunidades!  

editorial

Sérgio Malucelli 
Presidente 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

Filiados da FETRANSPAR

COOPERATIVA 
DE CRÉDITO
No último mês, o Setcepar reuniu a 
sua diretoria para conhecer a atuação 
da Cooperativa de Crédito dos 
Transportadores (TranspoCred/CECRED). 
A intenção é implantar o serviço no 
primeiro trimestre de 2018 em Curitiba 
e Ponta Grossa, com o intuito de  
proporcionar novas alternativas de crédito 
para os associados. Na foto, da esquerda 
para direita: o presidente do Setcepar, 
Marcos Egídio Battistella; o diretor 
executivo da FETRANSPAR, Sebastião 
Motta; o presidente da FETRANCESC, 
Ari Rabaiolli e o diretor de operações da 
TranspoCred, Willian Thiago de Oliveira.

TRADICIONAL JANTAR
Associados do Sintropar, empresários do setor do transporte de cargas e autoridades 
políticas e civis de Cascavel participaram do tradicional jantar de confraternização, 
promovido pelo sindicato no último mês de novembro. O evento realizado na Black Cap 
contou com a presença de aproximadamente 400 pessoas. O presidente do Sintropar, 
Wagner Adriani de Souza Pinto, ressaltou as lutas que o setor do Transporte Rodoviário 
de Cargas têm enfrentado, principalmente com a situação do roubo de cargas. “Essa é 
uma das questões que temos mais urgência em resolver. Precisamos da instalação de 
uma delegacia especializada no combate ao furto e roubo de cargas aqui na região, para 
que essa modalidade de crime não venha a crescer”. Na foto, da esquerda para direita: 
o deputado federal, Nelson Padovani (PSDB); o presidente da FETRANSPAR, Sérgio 
Malucelli; o presidente do Sintropar, Wagner Adriani de Souza Pinto e o presidente da 
Câmara de Cascavel, Aldino Gugu Bueno (PR).
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A Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) 
modernizou diversos aspectos e inseriu 
alterações significativas na legislação, que 
afetarão todos os segmentos e atividades 
econômicas no âmbito nacional. No setor 
de Transporte Rodoviário de Cargas é 
possível elencar determinadas mudanças, 
que representam maior expressividade.

Na vigência da antiga CLT, as diárias 
de viagem, por exemplo, não podiam 
superar 50% do valor da remuneração do 
empregado, sob pena de ser integrada ao 
salário gerando todos os reflexos, como 
se salário fosse. A lei 13.467/2017 não 
prevê este limite, ou seja, o conteúdo 
expresso da norma, apenas versa que as 
diárias de viagem não integram o salário, 
assim como a ajuda de custo e prêmios, 
mesmo que sejam habituais.

Anteriormente, se no caso daquele 
empregado com jornada de trabalho 
superior a seis horas diárias, que teria 
direito a um intervalo para refeição e 
descanso de no mínimo uma hora, ele 
fruísse intervalo inferior, a empresa 
era obrigada a pagar a hora inteira 
com o adicional de 50%; ou seja, se o 
empregado efetivamente fizesse uma 
pausa de 45 minutos de intervalo ao invés 
de 60, a empresa lhe devia não apenas 
15 minutos como extra, mas sim os 
60 minutos como extras com adicional 
de 50%. Com a reforma isso mudou, 
agora serão devidos como extras com 
adicional de 50%, apenas o tempo não 
usufruído. Assim, se o empregado gozar 
de 45 minutos de intervalo, serão devidos 
apenas 15 minutos com adicional de 50%.

Ainda no que diz respeito ao intervalo 
intrajornada, o mesmo poderá ser 
negociado para que dure apenas 30 
minutos, ao invés de 60 minutos.

A perda da habilitação poderá ensejar 
a demissão por justa causa, desde que 

decorrente de ato doloso do empregado. O 
banco de horas dependia de previsão em 
Convenção ou Acordo Coletivo, ou seja, 
tornava-se imprescindível a participação do 
sindicato. Agora, com a entrada em vigor 
da reforma, no dia 11/11/2017, o Banco 
de Horas pode ser objeto de acordo entre 
empresa e empregados, sem intervenção do 
sindicato.

Pontos controvertidos no setor de transporte, 
como por exemplo o modelo de controle de 
jornada, serão passíveis de serem tratados 
via Convenção Coletiva de Trabalho, a 
qual terá força de lei. Portanto, com efeito, 
notadamente, vários aspectos da reforma 
trabalhista poderão enfrentar a resistência 
da própria Justiça do Trabalho, e algumas 
questões poderão inclusive chegar até a 
nossa Suprema Corte.

A Reforma Trabalhista há muito se tornou 
indispensável. Acreditamos que ela deverá 
ser um marco na relação entre empregados 
e empregadores, no Brasil. A CLT, tal como 
era, impedia, sem medo de errar, o pleno 
crescimento da economia nacional. Todos 
os setores de atividades, deverão sentir 
os benefícios trazidos pela mudança. Os 
patrões, deverão contratar mais, permitindo 
que mais trabalhadores tenham acesso ao 
mercado de trabalho.

Os impactos positivos da nova lei serão 
mensurados a médio e longo prazos, 
principalmente em relação a redução de 
demandas na Justiça do Trabalho e o 
aquecimento do mercado no que diz respeito 
às contratações.

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

MARINGÁ
SETCAMAR - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logísti-
ca 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 - Telefone: (45) 3526.3800  - E-mail: recepcao@sindifoz.com.br

SINDIFOZ 
artigo

Os impactos da Reforma 
Trabalhista no setor do transporte
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Dr. Willian de Souza Ferreira Dr. Antonio Augusto Grellert

SINDIVALE
Cerca de 80 associados, no dia 1º de 
dezembro, participaram do jantar de 
confraternização do Sindivale, em Dois 
Vizinhos. Na foto, o anfitrião do evento, 
Volmar Sarturi acompanhado do presidente 
do Setcsupar, Luiz Carlos Dagostini e do 
secretário, Cleonir José Ortolan.

O presidente da FETRANSPAR, Sérgio 
Malucelli, participou da reunião da 
diretoria conjunta com o conselho de 
representantes da Federação em Foz do 
Iguaçu no último mês de novembro. Entre 
os assuntos discutidos: a homologação 
das contas aprovadas, obras e projeto 
de lei de compartilhamento com o SEST 
SENAT, cartão BNDES, termo de parceria 
para Certificação Digital, convenção coletiva  
perante a nova legislação, seguro garantia 
judicial trabalhista, entre outros assuntos.
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capa

Cerco a concorrência desleal no 
setor de transporte rodoviário

A primeira década do novo milênio foi 
marcado por uma revolução nas estradas 
brasileiras. Naquela ocasião, rodovias 
concessionadas começavam a receber 
câmeras de monitoramento de tráfego 
em tempo real, um feito inimaginável e 
que agilizou o atendimento a ocorrências 
e a própria prestação de serviços aos 
usuários. Alguns anos mais tarde, vieram os 
dispositivos que dispensam o pagamento 
em espécie nas praças de arrecadação,  tags 
instaladas nos veículos fazem a leitura de 
eixos diretamente na cabine de cobrança  e 
posteriormente encaminham faturas com 
descritivo das passagens. 

Essas facilidades tecnológicas já foram 
consolidadas no transporte rodoviário nos 
últimos anos e agora, ao nos aproximarmos 
do final da segunda década do novo milênio,  
uma outra forma de se relacionar com 
quem utiliza as rodovias está para se 
consolidar.

Por Everson Mizga 

Trata-se do Canal Verde Brasil -  uma rede 
logística de leitura de passagem de veículos 
de transportes e de passageiros, que permite 
de um único ponto, obter dados consolidados 
sobre os veículos que trafegam nas estradas 
brasileiras.

Segundo João Paulo de Souza, Gerente 
de Fiscalização da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres – ANTT, a ideia do 
projeto é desburocratizar o setor de transportes 
terrestre, fazendo com que a documentação 
necessária para quem atua neste ramo de 
atividade, seja realizado de forma ágil e 
online. “Esse é um dos objetivos, contudo o 
cerco a corrupção e ao transporte irregular vai 
crescer exponencialmente com essa iniciativa, 
pois a fiscalização será facilitada ocorrendo 
em diversos pontos e de forma constante, 
integrada e com informações em tempo real”, 
explica.

A ideia anima representantes do setor de 

transportes de cargas e empresários. “Esse 
é um tema que estamos dando total apoio 
aqui no Paraná, pois a FETRANSPAR não 
representa empresários infratores, mas 
sim aqueles que praticam a ética, a justa 
concorrência e não burlam as regras para 
atuar no setor”, frisa Sérgio Malucelli, 
presidente da FETRANSPAR. “Buscar e apoiar 
iniciativas como essa é um compromisso de 
gestão”, completa o presidente.

Segundo a ANTT, o Paraná vai receber o 
primeiro ponto de testes já no próximo 
mês de Janeiro e ao longo de 2018 eles 
estarão em várias regiões, entre elas o Porto 
de Paranaguá e rodovias como BR 376 e 
Contorno Leste de Curitiba.

A ideia também está sendo bem avaliada pela 
Administração dos Portos de Paranaguá e 
Antonina (Appa). Para o diretor-presidente do 
órgão,  Luiz Henrique Dividino, o processo de 
automação dos pontos de acesso ao Porto de 
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A partir de janeiro, Canal Verde Brasil entrará em testes no Paraná
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Paranaguá – que incluem portões e balanças 
– foram projetados com base nos padrões 
estabelecidos pelo governo brasileiro.

“Todas as antenas de rádio frequência estão 
em funcionamento e aptas a integrar o Canal 
Verde Brasil”, adianta Dividino. Segundo 
o diretor-presidente, a possibilidade da 
troca de dados possibilitará melhorias no 
processo de rastreabilidade de segurança. 
“E, principalmente, trará agilidade para a 
entrada e a saída dos caminhões no Porto”, 
frisou.
 
Empresários do setor de transportes de 
cargas também estão na expectativa para 
que o Canal Verde entre em pleno 
funcionamento. Markenson Marques, 
presidente da Cargolift, avalia que o projeto 
permitirá que o combate a concorrência 
desleal seja mais efetivo eliminando a 
concorrência desleal por sonegação de 
impostos e excesso de peso nos caminhões. 
“Isto fará com que empresas que têm 
governança corporativa cresçam a taxas 
mais expressivas e despertará ainda mais  o 
interesse de investidores por empresas de 
logística no Brasil”.

Segundo o empresário, a única forma de 
reduzir custos logísticos é eliminando 
a burocracia operacional e elevando a 
produtividade das empresas. “Para isso, é 
necessário aumentar o volume de serviços 
por empresa de transporte no Brasil. Com 
o combate a concorrência desleal fazendo 
com que todos tenham a mesma carga 
tributária os empresários de transporte terão 
que focar na melhoria da produtividade e 
investimentos em tecnologia o que será 
muito bom para a competitividade e para 
reduzir o Custo Brasil em logística. Além 
disso fará o governo arrecadar mais sem ter 
que elevar a carga tributária de quem já paga 
imposto”, avalia.

Da mesma opinião compartilha o Presidente 
do Sindicato dos Caminhoneiros de São 
José dos Pinhais, Plínio Dias. “O apoio de 
todos os  órgãos e instituições é bastante 
importante para que o Canal Verde Brasil 
tenha êxito. Daremos todo o apoio a ANTT 
e acreditamos que em médio e longo prazo 
teremos os resultados consolidados”, fria 
Plínio.

PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE

Como funciona
>> A ANTT explica que o formato de 

fiscalização é simples e integrado e 
com alta eficiência que já demonstram 
os primeiros testes. O mecanismo 
contém uma chave eletrônica que será 
associada à identificação do veículo 
e do transportador, na base de dados 
da ANTT. Assim que as antenas 
coletam essa chave no registro de 
passagem, serão verificados os dados 
do transportador e do veículo. É uma 
tecnologia baseada na comunicação 
por radiofrequência, processo similar 
aos sistemas de arrecadação eletrônica 
implantados nos pedágios. Nos 
pontos de registro de passagem, além 
das antenas, serão instaladas câmeras 
de leitura eletrônica de caracteres para 
identificação das placas dos veículos. 
Tanto a antena como a câmera 
identificarão os veículos e registrarão 
a passagem, indicando local e tempo, 
e o registro será comparado à base de 
dados da agência reguladora.

>> O processo de fornecimento da TAG 
será realizado pelas Administradoras 
de Meios para Arrecadação 
Eletrônica de Pedágio (AMAPs) e 
pelas fornecedoras de Vale-Pedágio 
obrigatório que manifestaram interesse 
e forem consideradas aptas pela ANTT.

>> A identificação eletrônica dos 
veículos de carga inscritos no RNTRC 
possibilitará diversos benefícios nos 
processos logísticos de transporte 
terrestre no Brasil.

>> A TAG proporcionará informações 
reais sobre a movimentação de 
cargas nas rodovias brasileiras; 
a origem e o destino das viagens 
realizadas; e os fretes praticados. Os 
dados são essenciais para fomento e 
planejamento de políticas públicas no 
setor.

>> Para o transportador, a identificação 
eletrônica será fundamental para 
formalizar o mercado; dificultar a 
clonagem de veículos; comprovar 
formalmente renda; reduzir tempo 
de pedágio; otimizar o fluxo e 
a espera nos portos, como no 
Porto de Santos; bem como 
aumentar a competividade, diante 
da regularização e fiscalização da 
atividade.

>> Segundo a  ANTT, o Canal Verde 
Brasil vai aumentar a efetividade das 
fiscalizações pelo Brasil. “Podemos 
afirmar que a tecnologia já provou 
ser eficiente e eficaz, pois está 
integrado a todos os órgãos que 
exigem documentos aplicados ao 
setor de transportes. Nosso próximo 
passo é aproximar a sociedade 
da fiscalização, mostrando que a 
tecnologia é segura e benéfica a 
todos”, explica João Paulo.

>> O gerente explica que somente em 
2017 foram realizadas pelo Canal 
Verde, 30 milhões de Operações de 
Transferência de Transportes, 70% 
a mais que no ano anterior. “Essa é 
uma marca jamais alcançada e que 
mostra a eficiência e eficácia do 
projeto”.

>> As próximas fases preveem ainda 
trazer para o Canal Verde os dados 
das balanças de pesagem. “As 
concessionárias de pedágio já foram 
informadas da necessidade de 
adaptação das balanças existentes 
em seus trechos de administração. 
As empresas têm 180 dias para se 
adequarem. Com isso mais uma fase 
importante será concluída, ainda no 
primeiro semestre de 2018”, finaliza 
João. 
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giro pelo setor

PESQUISA CNT 
A infraestrutura brasileira foi tema de reunião entre 
os líderes da Confederação Nacional do Transporte 
(CNT), em Brasília no mês novembro. O presidente 
da FETRANSPAR, Sérgio Malucelli, comentou sobre 
os problemas das estradas brasileiras, em especial 
as do Paraná, onde o estudo da CNT aponta que 
o percentual de rodovias consideradas ótimas ou 
boas no Paraná caiu 5,3% entre 2017 e 2016. “Uma 
rodovia em estado péssimo ou ruim, aumenta o custo 
operacional do transporte em até 30%”, afirmou 
Malucelli. Disse ainda que, embora as rodovias 
paranaenses tenham recebido investimentos de R$ 
800 milhões por parte do Governo do Estado, ainda 
há muito por fazer e que o Governo Federal precisa 
investir nas estradas sob sua responsabilidade, as 
quais dão acesso as rodovias pedagiadas. Segundo 
Malucelli, o Anel de Integração também tem que 
passar por novos investimentos, principalmente na 
recuperação e duplicação de importantes trechos.

ARTIGO PREMIADO 
A Montadora Scania, com o 

compromisso de ser parceira do 

transportador na transição para um 

sistema logístico mais sustentável, 

no último mês, avaliou 18 artigos 

recebidos pela coordenação nacional 

da COMJOVEM. O vencedor foi o 

artigo escrito por Júlio Gonçales 

(foto), membro da COMJOVEM de 

Maringá. Gonçales é advogado pós-

graduado em Gestão de Negócios, 

mestrando em Administração pela 

Fundação Dom Cabral, Gestor 

de Sustentabilidade na Jaloto 

Transportes, empresa parceira do 

Programa Despoluir, e membro do 

COMJOVEM Maringá.
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NOVO RAMAL
O 1º Vice-Presidente da FETRANSPAR, Carlos Antônio da Silva Vieira, participou de reunião em São 

Paulo, no final do mês de novembro, representando a Federação durante a apresentação da proposta de 

construção de um novo ramal ferroviário para facilitar o escoamento da produção agrícola do Centro-

Oeste brasileiro pelo porto de Paranaguá. O novo trecho ferroviário, de cerca de mil quilômetros, vai 

ligar a região de Dourados, no Mato Grosso do Sul, ao litoral paranaense. O valor estimado para a 

construção da ferrovia é de R$ 10 bilhões. A nova estrada de ferro é uma iniciativa para expansão e 

modernização da infraestrutura ferroviária do Paraná e estratégica para o desenvolvimento, na avaliação 

do governo estadual. Para a execução do projeto do novo ramal, o Governo do Estado vai lançar um 

Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI). Trata-se de um edital público de chamamento, 

elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral, destinado a empresas interessadas na 

elaboração de estudos técnico-operacionais, econômico-financeiros e ambientais para a construção e 

exploração de serviços ferroviários.

PROGRAMAÇÃO 
DE FIM DE ANO
A FETRANSPAR informa que não haverá 

expediente entre os dias 22 de dezembro 

de 2017, a partir do meio dia, até o dia 

2 de janeiro de 2018. As atividades 

serão retomadas no dia 3 de janeiro. 

Aproveitamos para lhe desejar um Feliz 

Natal e que os desafios do próximo ano 

se transformem em oportunidades de 

crescimento e realizações. Boas festas!  

PRÊMIO DE 
SUSTENTABILIDADE
A Cargolift, empresa parceira do 

Programa Despoluir, foi homenageada, 

recentemente, pelo Sindicato das 

Empresas de Cargas de São Paulo 

(Setcesp) por sua responsabilidade 

social executada há 14 anos pelo 

Instituto Cargolift com vários 

projetos, entre eles o Projeto Ceifar, 

que atua na promoção, recuperação 

e ressocialização de homens e 

mulheres, acima de 18 anos, com 

dependência química. Mais de 1.500 

dependentes já foram reabilitados. 

PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE
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literatura

Livro Coronel Malucelli

Em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, os amigos 
foram recebidos no Centro de Eventos - CTG União Vila Velha

Em Maringá, o lançamento aconteceu nas dependências da Jaloto Transportes. Na 
foto, da esquerda à direita, Sérgio Malucelli; o 2º Vice-Presidente da FETRANSPAR, 
Afonso Akioshi Shiozaki; o diretor do Setcamar e proprietário da Prata Transportes, 
Abdo Helloo; e o 1º Vice-Presidente do Setcamar, Joel Jaloto

Em Brasília, o livro foi entregue ao presidente da Confederação Nacional do 
Transporte (CNT), Clésio Andrade 

O empresário Joel Malucelli, um dos incentivadores 
da obra, prestigiou o evento em Morretes 

Sérgio Malucelli junto ao 1º Vice-Presidente do Setcamar, 
Joel Jaloto, durante o lançamento, em Maringá

Sérgio Malucelli ao lado do presidente da Associação 
Brasileira de Logística e Transporte de Carga (ABTC), Pedro Lopes

Heinz Herwig e sua esposa Mirian Herwig 
durante o lançamento, em Morretes

Uma pausa para a foto geral com participantes do lançamento em Morretes, no litoral paranaense

PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE
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Presidente da FETRANSPAR lança obra na qual amigos 
próximos relatam fatos de sua vida pessoal e profissional

PRÓXIMOS 
LANÇAMENTOS:
Ainda no mês de 
janeiro, outros eventos 
serão ralizados em 
Curitiba e em diferentes 
regiões do Paraná. 
Acompanhe 
no endereço 
fetranspar.org.br.
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MUDOU-SE
DESCONHECIDO
RECUSADO
FALECIDO
AUSENTE
NÃO PROCURADO
END. INSUFICIENTE
CEP
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INFORMAÇÃO ESCRITA
PELO PORTEIRO OU SÍNDICO

REINTEGRADO AO SERVIÇO
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___/___/___   _________________                                         
                       RESPONSÁVEL

PARA USO DOS CORREIOS

Acesse: 
www.fetranspar.org.br/sestsenat 

e fique por dentro de cursos e 
serviços os quais sua empresa e 

seus colaboradores podem utilizar. 

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 - em memória)    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)

EXPEDIENTE: Informativo da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado 
do Paraná (FETRANSPAR) - Textos: Gheysa Padilha e Everson Mizga - Zigg Comunicação 
Corporativa - Projeto Gráfico e Diagramação: Celso Arimatéia Impressão: Gráfica Radial

www.fetranspar.org.br - (41) 3333-2900 
Rua 24 de Maio, 1294 - Rebouças - CEP 80220-060 - Curitiba - PR

despoluir

Despoluir fortalece o trabalho 
promovido pela Multitrans

Em todo o Paraná, neste ano, centenas de empresas 
aderiram ao programa ambiental do transporte

A Multitrans, empresa de transportes e arma-
zenagens gerais, com mais de 50 filiais em 
todo o território nacional, sendo no Paraná, 
filiais em Araucária, Maringá e Ponta Grossa, 
é a mais nova companhia a aderir ao Programa 
Ambiental do Transporte - Despoluir. 

Com matriz localizada em uma área de 200 
mil m², em Paranaguá, no litoral paranaense, 
a empresa tem capacidade de armazenamento 
para 400 mil toneladas estáticas, sendo a mé-
dia de ensaque de 60 toneladas por hora. Seu 
estacionamento comporta até 200 caminhões.

Para o gerente de frota, Pedro Luiz de Moura, 
o Programa Despoluir vem para somar com as 
ações já desenvolvidas pela empresa em sua 
oficina de manutenção periódica e preventiva. 
“Nossa preocupação e cuidado com o Meio 
Ambiente é muito grande, tanto que quando 
os caminhões chegam de viagem passam por 
uma revisão, com mais de 30 itens - nível 
de fumaça, gotejamento de óleo do motor, 
vazamento, suspensão, freio, mola, entre ou-
tros – até que possam voltar para a estrada”, 
explica o gerente que acrescenta: “o Despoluir 
será mais uma forma de mantermos os cami-
nhões com menores índices de poluentes”,  
destaca .

Atualmente, a frota conta com cerca de 400 
caminhões próprios, todos com monitora-
mento via satélite 24 horas por dia, e 10 mil 
caminhões cadastrados no sistema. 

“Em 2017 chegamos aos dez anos do Progra-
ma Despoluir. São parcerias como essa da 
Multitrans que fortalecem o nosso trabalho, 
promovem o bem-estar e o cuidado com o 
Meio Ambiente, além de multiplicar conheci-
mentos”, declara a coordenadora do Despoluir 
Paraná, Solange Caumo Silva.
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A empresa
Fundada em 1996, em Paranaguá, pelo empre-
sário José Humberto Ramos e Sueli Manzan 
Ramos, a Multitrans é uma das principais do 
mercado brasileiro no segmento de transporte 
rodoviário e armazéns.

Na foto, o presidente da FETRANSPAR, Sérgio Malucelli; junto ao diretor-superintendente da Multitrans, 
Roberto da Silva Rosa; o diretor presidente, José Humberto Ramos; e o gerente da frota, Pedro Luiz de Moura


