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Palavra do presidente Sérgio Malucelli
Presidente da FETRANSPAR

Editorial

Giro pelo Setor

2016, mais um ano difícil
No início de 2015, logo após a reeleição

de Dilma Roussef, todos previram um ano

difícil. No entanto, mesmo os mais pessimis-

tas, não acreditavam que iniciaríamos 2016

com tantas dificuldades e extremamente

indignados com a falta de transparência do

governo nos gastos públicos. Cobramos a

melhoria na gestão dos recursos e as pro-

messas de campanha que, muitas vezes,

deveriam gerar melhorias para o transporte

rodoviário de cargas. Estamos aqui fazendo

a nossa parte e os nossos governantes, quan-

do farão a parte deles?

Começamos o ano de 2016 com dados

econômicos indesejáveis. A inflação do ano

anterior atingiu a casa dos dois dígitos, che-

gando a 10%. Esse número representa o

maior índice em 13 anos, ou seja, desde 2002

– quando ficou em 12,53%. Registramos um

crescimento industrial “zero” e um dos mais

elevados juros do mundo.  O processo de

desindustrialização do país afetou o Paraná e

os setores produtivos, dentre eles o TRC.

Infelizmente os governos gastaram mais

do que podiam e as contas públicas estou-

raram. A corrupção chegou a limites que

“quebraram” a principal empresa brasilei-

ra. Todos os setores produtivos são

afetados pela má gestão.

O setor de transporte de cargas conti-

nua a insistir na recuperação de nossas

rodovias. O G7 (grupo que integra as enti-

dades do setor produtivo paranaense) se

reúne regularmente com órgãos do gover-

no para acompanhar e assessorar os inves-

timentos em infraestrutura no Estado. Este

ano a FETRANSPAR participou do Conse-

lho de Desenvolvimento Econômico e So-

cial do Estado, assim como do  Comitê

de Revisão dos Termos Contratuais que di-

zem respeito a concessões de rodovias.  

A união do TRC demonstra o fortaleci-

mento do setor. Dessa forma, também ti-

vemos conquistas. Uma delas foi a criação

da Delegacia de Furto e Roubo de Cargas.

O Estado do Paraná faz fronteira com dois

países, é ponto de passagem do  sul para

outras regiões, fatos que devem ser obser-

vados pelas autoridades de segurança pú-

blica e, mais de 60% de nossa produção é

transportada por rodovias.

Ao que tudo indica 2016 será mais um

ano difícil, mas estamos prontos para en-

frentá-lo.

Vamos em frente!

Boa leitura!                                         

Rodovias ruins aumentam os custos do transporte até 91,5%

As condições gerais ruins das rodovias brasileiras reduzem a segurança de quem circula por elas e também aumentam consumo de combustível,

tempo de viagem e custos de manutenção dos veículos, de lubrificantes, de pneus e de freios. Nas vias onde o pavimento é considerado péssimo

o aumento chega a 91,5%. Em rodovias ruins, o aumento é de 65,6%; em regulares, 41,0%. Nas rodovias com pavimento bom, o incremento foi

calculado em 18,8%. Quando o pavimento é considerado ótimo, não há aumento do custo operacional. Os dados são da Pesquisa CNT de

Rodovias 2015.

Roubos de cargas
aumentam 36% em quatro anos
O roubo de cargas cresce a uma velocidade alarmante nas

rodovias e grandes zonas urbanas. Foram 12,3 mil ocorrências

computadas nacionalmente em 2010, 14,4 mil em 2012 e 15,2 mil

em 2013. Em 2014, os roubos a mercadorias em caminhões e

veículos de entrega registraram alta de 16% frente ao ano anterior,

num total de 17,5 mil ações criminosas. Em quatro anos, a alta é

de 36,7%. Lideram a lista o roubo de eletroeletrônicos,

medicamentos, cigarros e alimentos. Segundo a Associação

Nacional do Transporte de Cargas & Logística (NTC&Logística), as

perdas anuais, que em 2010 somavam R$ 880 milhões,

ultrapassaram a barreira de R$ 1 bilhão nos dois últimos anos. Os

valores consideram apenas as perdas com as mercadorias.

Queda de 2,67%
para o PIB em 2016
O Relatório de Mercado Focus

apresentado no final de 2015, pelo Banco

Central, relatou que a perspectiva de

retração da atividade do ano de 2016

passou de 2,31% para 2,67%. Há um

mês, a mediana das projeções estava em

-2%. A mediana das projeções para o

IPCA de 2016 subiu mais um degrau no

relatório. Agora, a taxa está em 6,80%.
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Josmar Richter é o novo
presidente do SINDIPONTA

A partir de janeiro, o empresário Josmar Richter assume a presidência do SINDIPONTA (Sindicato das

Empresas de Transporte de Cargas de Ponta Grossa). Richter é conselheiro da FETRANSPAR e atuou na

diretoria do SINDIPONTA, ao lado do até então presidente Adjair Fernando Buturi. O novo presidente é

proprietário da transportadora KRM, com sede em Ponta Grossa, e tem bastante experiência no setor de

transporte de cargas. A FETRANSPAR parabeniza Josmar Richter pela conquista!

Sindicato

Foi publicado no Diário Ofi-

cial da União do dia 23 de de-

zembro de 2015, o decreto nº

8.614/2015, que regulamenta

a Lei Complementar nº 121/

2006, para instituir a Política

Nacional de Repressão ao Fur-

to e Roubo de Veículos e Car-

gas e disciplinar a implantação

do Sistema Nacional de Pre-

venção, Fiscalização e Repres-

são ao Furto e Roubo de Veí-

culos e Cargas.

Dentre as diretrizes, foi es-

tabelecida a criação do Comi-

tê Gestor da Política Nacional

de Repressão ao Furto e Rou-

bo de Veículos e Cargas, que

será vinculado ao Ministério da

Justiça e composto por repre-

sentantes do SENASP, DPF,

DPRF, RFB, Susep, Dnit,

ANTT, Denatran, além de pos-

síveis convidados representan-

Decreto

Decreto regulamenta Lei que estabelece
a Política Nacional de Repressão ao
Furto e Roubo de Veículos e Cargas

tes de órgãos ou entidades

para participar de suas reuni-

ões. O Comitê será responsá-

vel por coordenar a Política,

formular diretrizes e procedi-

mentos para atuação integra-

da na prevenção, fiscalização

e repressão ao furto e roubo de

cargas, estabelecer padrões de

coleta e sistematização de in-

formações relativas à ativida-

de criminosa e publicar relató-

rios semestrais com estatísticas

e análises.

A regulamentação dessa

Lei é uma luta antiga do setor

de Transporte Rodoviário de

Cargas. Pela regulamentação

da Lei Complementar nº121/

2006, compete a Polícia Fede-

ral a coordenação e integração

em todo o Brasil das ações in-

terestaduais de combate ao

roubo de veículos de carga. 
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Tributos

Nova estrada cortando o litoral do Paraná
O Governo do Paraná lançou o edital

de Procedimento de Manifestação de Inte-

resse (PMI) para atrair empresas dispostas

a elaborar estudos e projetos para a cons-

trução do Complexo Viário do Litoral. O

complexo será um conjunto de cinco rodo-

vias que será interligado a uma estrada prin-

cipal, a futura PRC-101.

A nova ligação viária se tornará

a principal ligação da região Sul do

Brasil com São Paulo, interligando as

rodovias BR-116 e BR-376. A futura

estrada dará acesso aos portos pa-

ranaenses, permitindo o melhor es-

coamento de produtos do Estado e

todo o Brasil.

O Procedimento de Manifesta-

ção de Interesse é um instrumento

que permite que a iniciativa priva-

Receita multará empresa que atrasar
declaração de débitos de tributos

Após cinco anos, a Receita Federal es-

tabelece novas regras para o preenchimen-

to da Declaração de Débitos e Créditos Tri-

butários Federais (DCTF), a serem aplica-

das a partir dos fatos geradores ocorridos

em dezembro de 2015. Entre as mudan-

ças, está a aplicação de multa para o atra-

so na entrega da declaração e cobrança

de taxa por omissão ou incorreção de in-

formação declarada. As novas regras cons-

tam na Instrução Normativa RFB nº 1.599,

publicada no Diário Oficial da União no dia

14 de dezembro de 2015, que repete as

regras estabelecidas pela Instrução Norma-

tiva RFB anterior, de nº 1.110/2010, e traz

inovações.

Haverá multa para entrega em atraso

e para apresentação da DCTF retificado-

ra. O Fisco irá intimar o contribuinte a

apresentar a declaração original ou a

prestar esclarecimentos no prazo estipu-

lado pela Receita. No caso de falta de

entrega da declaração ou de entrega após

o prazo, a multa prevista é de 2% ao mês-

calendário ou fração, incidente sobre o

montante dos impostos e contribuições

informados, limitada a 20%, e de R$ 20

para cada grupo de dez informações in-

corretas ou omitidas.

O preenchimento da declaração é ele-

trônico. O contribuinte deve baixar um pro-

grama específico disponível na página da

Receita Federal do Brasil na internet. A

apresentação da DCTF é mensal. Após a

assinatura digital da declaração, mediante

a utilização de certificado digital válido, deve

ser enviada ao Fisco até o 15.º dia útil do

segundo mês subsequente ao de ocorrên-

cia dos fatos geradores. Assim, por exem-

plo, a declaração do mês de dezembro 2015

deverá ser entregue até o dia 19 de feve-

reiro de 2016.                                            

da elabore os estudos técnicos e de via-

bilidade para projetos de Parceria Públi-

co Privada (PPP). Pelo procedimento, as

empresas interessadas financiam os es-

tudos, apresentando o modelo de contra-

to que será adotado na PPP, as garantias

que o poder público deverá dar e os even-

tuais desembolsos do governo para via-

bilização do projeto.

As empresas interessadas têm até o dia

3 de fevereiro para solicitarem ao Conselho

Gestor de Concessões a autorização para

realização do PMI. O edital prevê que todos

os estudos serão entregues em 180 dias.

Os estudos vão apontar o melhor

traçado dentro da opção definida pelo

Governo do Paraná. Há duas possibili-

dades para fazer a ligação com São

Paulo. Uma seria usar o traçado que

faça a ligação da futura PRC-101 com

a BR-101, rodovia federal que cruza

todo o Brasil, com exceção do Paraná.

Outra possibilidade é ligar com a BR-

116 ainda em território estadual. A saí-

da na BR-376 será feita no trecho da

rodovia que cruza o Paraná.              

Ligação Viária

Haverá multa para entrega em

atraso e para apresentação da

DCTF retificadora.

O Fisco irá intimar o contribuinte

a apresentar a declaração

original ou a prestar

esclarecimentos no prazo

estipulado pela Receita.
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Prazos

Atenção aos prazos do RNTRC
A FETRANSPAR e os sindicatos do setor no

Paraná estão realizando o recadastramento do Re-

gistro Nacional de Transportadores Rodoviários de

Cargas (RNTRC), de acordo com as novas diretri-

zes da Agência Nacional de Transportes Terrestres

(ANTT).

O período de recadastramento obrigatório dos

transportadores no RNTRC começou em dezem-

bro. Os primeiros que devem regularizar a situa-

ção junto à ANTT são aqueles com veículos cuja

placa termina com 1, que terão até 31 de janeiro

para realizar o procedimento.  Em seguida, os ve-

ículos cuja placa termina com 2, que terão de 1.º

de fevereiro até 8 de março de 2016.

Para auxiliar sobre o RNTRC, a FETRANS-

PAR, juntamente com sindicatos, lançou no fi-

nal do ano uma cartilha com orientações sobre

o RNTRC específicas para a Empresa de Trans-

porte Rodoviário de Cargas (ETC). A cartilha pode

ser lida e impressa no site da FETRANSPAR

www.fetranspar.org.br. Lá você também pode

conferir a relação de pontos de atendimento no

Paraná.                                                                

A partir de 1º de janeiro de 2016 tem

início o emplacamento eletrônico pelo Sini-

av (Sistema Nacional de Identificação Auto-

mática de Veículos). Com isso, todos os ve-

ículos do país deverão ser identificados com

um chip, que terá informações como placa,

chassi e código no Renavam (Registro Na-

cional de Veículos Auto-

motores). No entanto, o

Denatran (Departamento

Nacional de Trânsito) ain-

da não divulgou o crono-

grama para adequação à

medida. Segundo a AND

(Associação Nacional dos

Detrans), a partir de janei-

O cronograma de

recadastramento é o seguinte:
Placa final 1 – 01/12/2015 a 31/01/2016

Placa final 2 – 01/02/2016 a 08/03/2016

Placa final 3 – 09/03/2016 a 14/04/2016

Placa final 4 – 15/04/2016 a 21/05/2016

Placa final 5 – 22/05/2016 a 27/06/2016

Placa final 6 – 28/06/2016 a 03/08/2016

Placa final 7 – 04/08/2016 a 09/09/2016

Placa final 8 – 10/09/2016 a 16/10/2016

Placa final 9 – 17/10/2016 a 22/11/2016

Placa final 0 – 23/11/2016 a 31/12/2016

Identificação de veículos com chip entra em vigor
ro é que os Departamentos de Trânsito dos

estados começarão a se adequar para im-

plantar o novo sistema.

O Ministério das Cidades, ao qual está

ligado o Denatran, informou no dia 18/12,

por meio da assessoria de imprensa, que

“a resolução entrará em vigor em 1º de

janeiro de 2016, junta-

mente com a publicação

do cronograma”. Inicial-

mente, a obrigatoriedade

teria passado a valer em

junho deste ano, mas foi

adiada pelo Contran

(Conselho Nacional de

Trânsito).

O chip deve ser posicionado no para-

brisa e funciona como os dispositivos de

cobrança automática utilizados nos pedá-

gios. Ele envia os dados por radiofrequên-

cia para antenas instaladas ao longo das

vias, que redirecionarão as informações

para as centrais de processamento, onde

será verificada a situação do veículo ras-

treado. A ideia é que isso ajude a combater

crimes como furtos e roubos de veículos

de passageiros e de cargas e ajude na fis-

calização de trânsito.

A resolução que trata do tema é a

537/2015 do Contran e foi publicada no

Diário Oficial da União, em 19 de junho

de 2015.                                                      
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Despoluir

Despoluir em Francisco Beltrão e Dois Vizinhos
Em dezembro, o técnico Celso Paranhos do Despoluir realizou aferi-

ções na cidade de Francisco Beltrão, no Posto Panda (Av. Attilio Fontana,

4909). Ao todo, mais de 100 veículos receberam aferições gratuitas do

nível de emissão de poluentes. O objetivo é conscientizar os motoristas e

transportadores sobre a importância da redução dos níveis poluentes pe-

los veículos, minimizando o impacto que causam ao meio ambiente.

Em Dois Vizinhos, a ação aconteceu no Posto Pandolfi (Rua Senador

Atilio Fontana, 3040). As aferições foram feitas por unidades móveis equi-

padas com opacímetros e todo o instrumental necessário para analisar

veículos movidos a diesel.  

Atendimentos
Vale do Tibagi
O técnico do Despoluir Geraldo

Simionato realizou aferições dos

veículos da empresa Vale do Tibagi,

em Telêmaco Borba.

Transbochnia
A Transbochnia aderiu ao Despoluir.

O técnico David Andrade foi quem

realizou a aferição da frota em Curitiba.

Despoluir intensifica atendimentos
No final de dezembro e início de janeiro, por

conta do recesso de algumas transportadoras,

os pátios ficam lotados de caminhões. Nesta

época do ano o Programa Despoluir aproveita

para intensificar as aferições. O técnico Marcos

Pereira da Silva realizou diversos atendimentos

na cidade de Maringá, entre eles na Rossini e

na Cordiolli Transportes.

“A Rossini é uma das empresas que todo

final de ano faz questão de parar sua frota para,

além de verificar itens de manutenção, aferir

os níveis de emissões de poluentes de seus ve-

ículos pelo Programa Despoluir. Dessa forma,

todo início de ano a frota sai para a estrada 100%

mais verde, contribuindo com o meio ambiente

e gerando uma economia para a empresa”,

destaca o técnico.
PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE
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Notas

Ponto de parada e descanso para
caminhoneiros em Minga Guazú

No dia 17 de dezembro, o presidente
da FETRANSPAR Sérgio Malucelli e o
governador de Alto Paraná Lucho Za-
carías participaram da apresentação
feita pela Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) do projeto do
ponto de parada e descanso para ca-
minhoneiros, que será implantado em
Minga Guazú. A cidade está no Depar-
tamento de Alto Paraná, localizado a
311 km da capital do Paraguai Assun-
ção e a 20 km da capital departamen-
tal, Ciudad del Este. No encontro também estiveram presentes diretores do Grupo Catallini, entre
eles o superintendente Giuseppe Nappa, e a vice-prefeita de Foz do Iguaçu, Ivone Barofaldi. Um
dos objetivos do ponto de parada é proporcionar maior segurança aos motoristas e preservar
suas vidas, bem como atender à Lei nº 13.103/2015 (Lei dos Caminhoneiros) e à Portaria MTE n°
944/15, que tratam da jornada de trabalho e o descanso do motorista de caminhão. “Esse é um
projeto de extrema importância para o Paraná, pois Minga Guazú faz fluência com várias rodovi-
as. O Paraguai produz quase quatro milhões de toneladas de soja e, grande parte dessa produ-
ção é escoada para o Porto de Paranaguá”, destaca o presidente da FETRANSPAR, Sérgio
Malucelli.

Governo do Paraná divulga tabela para
pagamento do IPVA 2016

Os pagamentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o exercício
de 2016 começam em 21 de janeiro, conforme cronograma divulgado pelo Governo do Paraná.
Assim como no ano passado, o dono de veículo que optar por pagamento à vista terá 3% de
desconto. Também é possível dividir o valor em três parcelas, sem juros. O IPVA é definido a partir
da tabela Fipe. O valor corresponde a 1% do valor de venda do veículo para caminhões, veículos
de carga, de aluguel, ônibus ou que usam gás GNV. Para carros, a alíquota é de 3,5%. Há
imunidade para veículos de propriedade dos governos federal, estadual e municipal e isenção
para táxi, ônibus de transporte urbano, para deficientes, destinados ao transporte escolar e os
que foram fabricados há mais de 20 anos.

Veja quando vence o seu IPVA, em caso de pagamento à vista

Placas com final 1 e 2 - 21/1/2016

Placas com final 3 e 4 - 22/1/2016

Placas com final 5 e 6 - 25/1/2016

Placas com final 7 e 8 - 26/1/2016

Placas com final 9 e 0 - 27/1/2016

Para quem escolher o pagamento a prazo, a primeira parcela vence conforme a tabela acima e
a segunda e a terceira, em fevereiro e março.

Como pagar
A Secretaria da Fazenda do Paraná vai encaminhar cartas para os proprietários de veículos
com o valor à vista ou da primeira parcela. Aqueles que optarem pelo parcelamento, receberão
nova correspondência com as guias de pagamento. O valor pode ser quitado em qualquer
instituição bancária.

O pagamento também poderá ser feito usando somente o número do Renavam nos bancos
credenciados (Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Itaú, Rendimento e Sicredi). Outra opção é
a GRPR (Guia de Recolhimento do Estado do Paraná), que estará disponível no site da secretaria
www.fazenda.pr.gov.br



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

Tabela Sindical

Importante: vence em 31 de janeiro a Contribuição Sindical re-

ferente a 2016. As empresas de transporte e logística do Paraná

podem emitir a guia para recolhimento da contribuição sindical no

site da FETRANSPAR, sem burocracia.

Guia da Contribuição Sindical
no site da FETRANSPAR

A Contribuição Sindical está prevista nos artigos 578 e 591 da

CLT recebida todos os anos em janeiro. Para emitir o documento

é fácil: basta digitar o CNPJ da empresa e pronto. O serviço online

facilita a emissão da guia para os empresários.

LINHA CLASSE DE CAPITAL SOCIAL(em R$) ALÍQUOTA% PARCELA A ADICIONAR (R$)

1 de 0,01 a 24.456,00 - Contribuição mínima 195,65

2 de  24.456,01 a 48.912,00 0,80% 0,00

3 de 48.912,01 a 489.120,00 0,20% 293,47

4 de 489.120,01 a 48.912.000,00 0,10% 782,59

5 de 48.912.000,01 a 260.864.000,00 0,02% 36.254,24

6 Acima de 260.864.000,01 - Contribuição máxima 92.084,99

NOTAS

1. As firmas ou empresas e as entidades ou instituições cujo capital social seja igual ou inferior a R$ 24.456,00, estão

obrigadas ao recolhimento da Contribuição Sindical mínima de R$ 195,65, de acordo com o disposto no § 3º do art.

580 da CLT (alterado pela Lei nº 7.047 de 01 de dezembro de 1982);

2. As firmas ou empresas com capital social superior a R$ 260.864.000,01, recolherão a Contribuição Sindical

máxima de R$ 92.084,99, na forma do disposto no § 3º do art. 580

da CLT (alterado pela Lei nº 7.047 de 01 de dezembro de 1982);

3. Data de recolhimento:

- Empregadores: 31.JAN.2016;

- Autônomos: 28.FEV.2016;

Para os que venham a estabelecer-se após os meses acima, a Contribui-

ção Sindical será recolhida na ocasião em que requeiram às repartições o

registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade;

4. O recolhimento efetuado fora do prazo será acrescido das cominações

previstas no art. 600 da CLT.

Fique atento aos prazos!

A tabela e a guia estão

disponíveis no site da

FETRANSPAR

(www.fetranspar.org.br).

Basta clicar no menu

“Contribuição Sindical”

e emitir a sua.


