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Palavra do presidente Sérgio Malucelli
Presidente da FETRANSPAR

Editorial

Giro pelo Setor

Medidas que não levam a nada
É nítido que o Brasil enfrenta uma gra-

ve crise, tanto econômica quanto política.

Passamos por uma crise de confiança, re-

sultado do governo Dilma. Com ela na Pre-

sidência da República, a percepção que

temos é de um país que afunda cada vez

mais. A atual crise econômica e os ajustes

ficais feitos pelo governo, baseados em

aumento de impostos, penalizam o setor

produtivo e toda a população.

A desesperança toma conta dos brasi-

leiros, especialmente do empresariado. A

classe vem sofrendo constantemente com

as altas taxas de juros, com o crédito dificul-

tado e, até mesmo, a recriação de antigos

impostos. O setor de transporte de cargas

sofre ainda com as péssimas condições das

estradas brasileiras e a defasagem do frete.

No ano passado, a Fiesp e a Firjan

(Federações das Indústrias do Estado de

SP e do RJ, respectivamente) emitiram uma

nota conjunta: “A situação política e eco-

nômica é a mais aguda dos últimos vinte

anos. É vital que todas as forças políticas

se convençam da necessidade de traba-

lhar em prol da sociedade”. Depois disso,

o governo lançou a campanha pela recria-

ção da CPMF. As federações, unidas, di-

vulgaram outro texto em repúdio a criação

de novos impostos. No Paraná, a Fiep tam-

bém se manifestou cobrando uma solução

definitiva para crise política que vem para-

lisando o país e tem comprometido exces-

sivamente a economia brasileira.

Dados divulgados apontam que cerca

de 90% dos paranaenses se posicionam

contra o governo Dilma. Esses resultados

comprovam que existe uma insatisfação

geral sobre a maneira como nossa classe

política vem conduzindo o país.

O Governo Federal ainda editou a medi-

da provisória modificando a Lei Anticorrup-

ção, a fim de beneficiar empresas envolvi-

das na Operação Lava Jato, evitando novas

delações premiadas que comprometam ali-

ados do governo. Outra incoerência foi o

cancelamento da Lei Orçamentária de R$

133 milhões destinados à Polícia Federal.

Estamos todos fartos dessas atitudes.

Medidas, muitas vezes abusivas, que não

levam a nada. Servem apenas para preju-

dicar ainda mais os brasileiros.

Boa leitura!                                        

DNIT faz nova regularização para cargas indivisíveis
O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) publicou nova regularização para transporte rodoviário de cargas indivisíveis. A

norma foi publicada na Resolução nº 1, de 14 de janeiro de 2016, no Diário Oficial da União (DOU) e entrará em vigor após 30 dias dessa

publicação.  Para acompanhar a inovação tecnológica dos equipamentos e veículos, o DNIT optou por regularizar as normas de utilização de

rodovias federais para transporte de cargas indivisíveis ou excedentes de peso/dimensão para o trânsito de veículos especiais. Regras sobre

escoltas sofreram alterações, além de mais transparência no sistema de pagamento das Autorizações Especiais de Trânsito, AETs.

Desvio de rota no
município de Mafra
A Autopista Planalto Sul informa um desvio

de rota no município de Mafra. Todo o

tráfego da rodovia entre o Km 07 e Km

8+500, sentido Sul, será desviado para a

via marginal (Rua Frieda Grossi), até 25 de

fevereiro. O desvio vai desder o Comércio

de Veículos Mallon, até o seu final, onde se

liga novamente à BR 116 – Sul. O motivo

deste desvio é para obras de implantação

de faixas adicionais na rodovia. Atenção

redobrada neste período!

Volume do setor de serviços
de transporte cai 8,2%
O volume do setor de serviços do país registrou

queda de 6,3% em novembro na comparação com o

mesmo mês de 2014, informou o Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística (IBGE). Essa é a maior

retração da série histórica do indicador, iniciada em 2012. No ano, o índice acumula baixa de

3,4% e, em 12 meses, de 3,1%. Todos os segmentos do setor de serviços analisados pela

pesquisa mostraram taxas negativas, refletindo o estado da economia em geral. O destaque

negativo ficou com transporte terrestre (-13,8%). Cresceram, por outro lado, os volumes

referentes a transporte aquaviário (15,6%) e transporte aéreo (11,3%).
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FETRANSPAR apoia manifesto contra

criação e aumento de tributos

Em resposta à intenção da Presidente

Dilma Roussef em aumentar a carga tribu-

tária, a Ordem de Advogados do Brasil,

OAB, junto com a Confederação Nacional

do Transporte (CNT), Confederação Nacio-

nal da Indústria (CNI), Confederação Naci-

onal da Saúde (CNS) e Confederação Na-

cional dos Dirigentes lojistas (CNDL), en-

viou, no dia 19 de janeiro, um manifesto

pedindo o cumprimento de compromissos

do governo apresentados em campanha

eleitoral.

As entidades alegam falta de legitimi-

dade política para propor aumentos em

carga tributária, seja com o retorno da

CPMF ou em alíquotas de tributos já exis-

tentes.                                                     

Manifesto

FETRANSPAR apoia manifesto contra
criação e aumento de tributos

Confira abaixo a íntegra do manifesto:
Manifesto contra a criação ou aumento de tributos e pelo cumprimento dos compro-

missos do governo apresentados pela Presidente da República em seu programa de
campanha eleitoral.

Uma campanha eleitoral serve, no mínimo, para que o candidato apresente um programa
de governo e com ele se comprometa publicamente em implementar.

A presidente Dilma Rousseff não tratou de aumento de carga tributária ou de criação de
tributo durante a sua campanha eleitoral.

As entidades que subscrevem esse manifesto vêm apresentar a sua firme convicção no
sentido de que falta legitimidade política para a Presidência da República propor medidas
que aumentem a carga tributária no Brasil, seja criando a CPMF ou aumentando a alíquotas
dos tributos existentes.

As entidades compreendem que o equilíbrio das contas públicas será encontrado com os
cortes de despesas e com o incremento da atividade econômica, com a redução dos juros e
o estímulo à atividade produtiva.

A manutenção do emprego dos brasileiros deve ser realmente a prioridade do governo e o
aumento da carga tributária em nada colabora para alcançar tal propósito.

As entidades que subscrevem a presente, com a legitimidade de quem sempre se põe a
serviço do Brasil pela estabilidade democrática e pelo respeito às instituições, conclamam a
sociedade e as forças políticas a pronunciarem um rotundo não a qualquer aumento da
carga tributária no Brasil.

Brasília, 19 de janeiro de 2016

Restrição de Horários
Confira o calendário de restrição

ao tráfego de caminhões para 2016
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) di-

vulgou o calendário de restrição ao tráfego

de caminhões em rodovias federais de pis-

ta simples a fim de aumentar a segurança

e melhorar o tráfego de veículos em

feriados prolongados de 2016. A medida

vale para caminhões cegonha, bitrem e

para os que têm AET (Autorização Es-

pecial de Trânsito). O calendário também

está disponível no site da FETRANSPAR

http://fetranspar.org.br/

Motoristas que não respeitarem a or-

dem serão multados em R$ 85,13 e soma-

rão quatro pontos na carteira. A infração é

média e o veículo somente poderá seguir

viagem ao fim do período de restrição.

A restrição valerá nas
seguintes datas e horários:

Carnaval
5 de fevereiro (sexta-feira): das 16h às 24h

6 de fevereiro (sábado): das 6h às 12h

9 de fevereiro (terça-feira): das 16h às 24h

Semana Santa
24 de março (quinta-feira): das 16h às 24h

25 de março (sexta-feira): das 6h às 12h

27 de março (domingo): das 16h às 24h

Tiradentes
21 de abril (quinta-feira): das 6h às 12h

24 de abril (domingo): das 16h às 24h

Corpus Christi
26 de maio (quinta-feira): das 6h às 12h

29 de maio (domingo): das 16h às 24h

Proclamação da República
11 de novembro (sexta-feira): das 16h às 24h

12 de novembro (sábado): das 6h às 12h

15 de novembro (terça-feira): das 16h às 24h

Fim de ano
24 de dezembro (sábado): das 14h às 22h

31 de dezembro (sábado): das 14h às 22h
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Roubo de Cargas

Paraná ganha delegacia especializada  
O Paraná passa a contar com uma es-

trutura da Polícia Civil específica para atu-

ar no combate a crimes de furtos e roubos

de cargas. Reivindicação antiga do setor,

feita por meio da FETRANSPAR e demais

sindicatos das empresas de transportes de

cargas do Paraná, a Delegacia de Furtos e

Roubos de Cargas, com sede em Curitiba,

também pode prestar apoio a unidades

policiais do interior na investigação, preven-

ção, repressão e processamento dos cri-

mes contra cargas embarcadas e rouba-

das em estradas.

A inauguração oficial aconteceu no dia

13 de janeiro e contou com a presença do

secretário de Segurança Pública e Admi-

nistração Penitenciaria do Paraná, Wagner

Mesquita, do delegado-geral da Polícia Ci-

vil, Júlio Cézar dos Reis, do delegado-chefe

da Delegacia de Furtos e Roubos de Car-

gas, Edward Ferraz, do presidente da Fe-

deração das Empresas de Transporte de

Cargas do Estado do Paraná (FETRANS-

PAR), Sérgio Malucelli; do presidente do

Sindicato das Empresas de Transportes de

Cargas no Estado do Paraná (SETCEPAR),

Gilberto Cantú, do vice-presidente do Sin-

dicato das Empresas de Transporte e Lo-

gística do Oeste do Paraná (SINTROPAR),

Wagner Luzza e do superintendente do Sin-

dicato das Empresas de Transportes de

Cargas de Maringá (SETCAMAR), Geasi

Oliveira Souza, entre outros delegados e

autoridades locais.

Em seu discurso, o presidente da FE-

TRANSPAR, Sérgio Malucelli, ressaltou que

é uma vitória a criação da delegacia, pois

era a principal reivindicação do setor. Lem-

brou que por mais que seja apenas 3% do

índice nacional de roubo de cargas a fatia

paranaense, ele vinha aumentando siste-

maticamente – e daí a necessidade de en-

frentamento.

“Vai aumentar a eficácia dos trabalhos

contra essa modalidade criminosa. As téc-

nicas de investigação são diferentes e com

essa especialização a equipe policial pode-

rá aumentar seu know-how, criar banco de

dados e trocar informações com outros

estados”, afirma o secretário da Seguran-

ça Pública e Administração Penitenciária,

Wagner Mesquita.

Até o ano passado, os casos relaciona-

dos a cargas eram de atribuição da Dele-

gacia de Estelionato e Desvio de Cargas.

Desde o mês de outubro, as atividades da

nova unidade especializada começaram a

ocorrer de forma independente, enquanto

eram feitos os procedimentos administrati-

vos necessários para funcionamento da

delegacia em uma sede própria, bem como

a aquisição do mobiliário.

Já foram 15 ações policiais específicas

desenvolvidas desde então. “Essa modali-

dade criminosa reveste-se de todas as ca-

racterísticas de crime organizado. Comba-

tendo desvios e roubos de cargas, estamos

também combatendo corrupção, crime de

receptação, sequestros de funcionários e

motoristas”, relaciona Mesquita.

Ele acrescenta que a geografia e o per-

fil do Estado acabam propiciando a atra-

ção dessa modalidade de crime. “Temos

um parque industrial grande, várias estra-

das e fronteiras. Ferramentas tecnológicas

e a parceria com a entidade privada fazem

com que a atividade policial seja facilitada

no combate a esse crime, como a identifi-

cação das cargas e a existência de marca-

ção em lotes”, analisa o secretário.

A Delegacia de Furtos e Roubos de Car-

gas está sediada no bairro Campina do Si-

queira (Rua Lourenço Gbur, 132), na capi-

tal do Estado e é subordinada à Divisão de

Crimes Contra o Patrimônio (DCCP). Para

o delegado-chefe da DCCP, Francisco Ca-

ricati, a criação da delegacia é um avanço

para o setor de transportes. “Afunilando a
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no combate ao furto e roubo de cargas

atuação da equipe é possível que ela inte-

raja mais com os problemas do setor, cri-

ando uma especialização”, afirma Caricati.

Resultados

Entre os resultados obtidos desde ou-

tubro pela Delegacia de Furtos e Roubos

de Cargas destacam-se a recuperação de

uma carga com produtos eletrônicos e

móveis (avaliados em R$ 400 mil); de uma

carga de 3 toneladas de frango congelado;

uma carga de pneus avaliada em R$ 500

mil; uma de 50 toneladas de fertilizantes e

outra de polietileno estimada em R$ 200

mil, além da prisão de cinco suspeitos de

roubar carnes e cigarros.

Inteligência

O delegado-chefe da Delegacia de Fur-

tos e Roubos de Cargas, Edward Ferraz,

contou que foi iniciado um trabalho de bus-

ca de informações e análise de todos os

dados acerca das quadrilhas envolvidas no

roubo e furto de cargas. “Montamos um

setor de inteligência na delegacia, onde

processamos todas as informações, a par-

tir do que traçaremos a melhor estratégia

para combater as quadrilhas”.

O roubo de cargas é uma atividade ilí-

cita bem específica que guarda algumas

peculiaridades como, por exemplo, a quan-

tidade de tempo que a vítima permanece

em contato com os criminosos, a existên-

cia de cativeiros, o destino da carga, etc.

“Cada boletim de ocorrência registrado é

uma preciosa fonte de informações que

passa por um processo de apreensão inte-

lectual pelos investigadores. Além disso,

acompanhamos todas as notícias que di-

zem respeito a este tipo de crime em todo

o estado do Paraná, Santa Catarina, Rio

Grande do Sul e São Paulo. Temos certeza

de que este trabalho de inteligência será o

alicerce para o êxito de nossas futuras in-

vestigações”, ressalta o delegado.              

Colabore
A Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas está chamando,

também, as transportadoras e empresas afins para ajudarem com qualquer tipo de
informação. Dois emails estão à disposição para esse fim:

dccp.dfrc@pc.pr.gov.br e roubodecargasparana@gmail.com.
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Despoluir

Despoluir intensifica
atendimentos no início do ano

No mês de janeiro, época em que grande parte da frota está

no pátio, as empresas aproveitam para colocar as aferições em

dia. De acordo com os técnicos do Despoluir no Paraná, Marcos

da Silva, David Andrade, Celso Paranhos e Geraldo Simionato, nes-

se período muitos transportadores buscam o programa para inicia-

rem o ano com os veículos aferidos.

PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE

Em janeiro foi bastante expressivo o número de aferições re-

alizadas pelos técnicos do Despoluir no Paraná. Isso mostra que

as empresas estão preocupadas em evitar problemas nas rodo-

vias e reduzir a emissão de poluentes, melhorando a qualidade

do ar e racionalizando o uso de combustível.                            

Participe do Despoluir
O Programa Despoluir cadastra empresas paranaenses

para realizar avaliações ambientais em suas frotas.

As empresas que tiverem interesse em participar

do Despoluir podem entrar em contato pelo

email despoluir@fetranspar.org.br ou

pelo telefone (41) 3333-2900.

Trans Pizzatto Pozzer TransportesTransportadora Rápido Transpaulo Estrela do Oriente

PepsiCo Trans-Guaira Ghelere Transportes

Transpanorama
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Notas
Novas regras para financiamento pelo Finame
Já estão em vigor as novas condições de financiamento para aquisição de bens de capital,
ônibus e caminhões por meio do Finame, programa do BNDES, Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social, para financiamento de máquinas e equipamentos. As re-
gras foram anunciadas simultaneamente ao fim do PSI, Programa de Sustentação de Inves-
timentos, que vigorou até dezembro de 2015.

Para a aquisição de ônibus e
caminhões, por grandes empre-
sas, o apoio do Banco perma-
necerá em 70% do valor do
bem, mas a participação da
TJLP (Taxa de Juros de Longo
Prazo) na composição do custo
será maior, de 70%. Os 30%
restantes serão financiados com
taxas de mercado.  Até então,
o financiamento era realizado com 50% em TJLP e os outros 50% com taxas de mercado.

Entre as novidades está a ampliação da participação do Banco no apoio às micro, pequenas e
médias empresas e à aquisição de bens de capital eficientes. O BNDES financiará até 80% do
valor do bem, em TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo). Antes, o limite de participação era de 70%.

O custo será composto pelo spread básico de 1,5% ao ano, unificado para todos os seg-
mentos e todas as modalidades, acrescido da taxa de intermediação financeira de 0,1%,
além da taxa de risco de crédito cobrada pelo agente financeiro para as operações do
Finame.

Já para as grandes empresas, a participação do BNDES no financiamento para a aquisição
de bens de capital aumentará de 50% para 70% do valor do bem e também a um custo de
TJLP.  Além do spread básico, a taxa de intermediação financeira para esse segmento será
de 0,5% ao ano.

Refinanciamento do Procaminhoneiro
Transportadores interessados em renegociar as dívidas de financiamentos obtidos pelo Pro-
caminhoneiro, programa do BNDES para financiamento a caminhoneiros, têm até 30 de
junho para formalizar a operação.

Cursos profissionalizantes no SEST/SENAT Curitiba
O Serviço Social do Transporte (Sest) por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte (Senat) no Paraná oferece o Programa Jovem Aprendiz. Durante o primeiro
semestre de 2016 serão ofertados diversos cursos profissionalizantes nas áreas administra-
tivas, logística de transporte, mecânico de veículos a diesel, entre outros.

O Jovem Aprendiz é dividido em duas etapas, sendo a primeira exclusivamente desenvolvi-
da no Senat, e a segunda a ser desenvolvida de forma concomitante entre Senat e Empre-
sa. A carga horária da primeira
etapa será de no mínimo 80h.

As empresas que tiverem
interesse em mais informações
e reservas de vagas, podem en-
trar em contato Claudia
de Fatima Gulin pelo email
claudiagulin@sestsenat.org.br
ou pelo telefone (41)
3014-1499.
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www.fetranspar.org.br - (41) 3333-2900
Rua 24 de Maio, 1294 - Rebouças - CEP 80230-080 - Curitiba - PR

Recadastramento
RNTRC

A FETRANSPAR orienta que os trans-

portadores atentem-se às placas e aos

prazos para o recadastramento obrigató-

rio dos transportadores do Registro Na-

cional de Transportadores Rodoviários de

Cargas (RNTRC).

De 1.º de fevereiro até 8 de março, as

empresas que devem regularizar a situa-

ção junto à ANTT são aquelas com veícu-

SINDIFOZ é
novo filiado

da FETRANSPAR
Em janeiro, o SINDIFOZ (Sindicato das Empre-

sas de Transportes Rodoviários de Cargas de

Foz do Iguaçu) passou a compor o quadro de

entidades sindicais filiadas à FETRANSPAR.

Presidido por Celso Antonio Gallegario, o sindi-

cato atua na cidade de Foz do Iguaçu e região.

Reeleitos
A FETRANSPAR parabeniza
Volmar Sarturi, presidente do
Sindicato das Empresas de

Transporte de Cargas de
Dois Vizinhos (SINDIVALE),

e Carlos Antônio da
Silva Vieira, presidente do
Sindicato das Empresas de
Transporte e Logística de

Guarapuava e Região
(SETCGUAR), pela

reeleição. Uma
excelente gestão a todos!

los cuja placa termina com 2.  Depois desta

data, o cronograma prevê o recadastra-

mento para as placas de final 3, entre 9

de março e 14 de abril.

Alerta:
Os pedidos de cadastramento, manu-

tenção ou recadastramento do RNTRC de

Empresas Transportadoras de Cargas do

Estado do Paran á  devem ser realizados

pelo transportador ou por representan-

te legalmente constituído pessoalmen-

te nos sindicatos filiados à FETRANS-

PAR, que são agentes de registro cre-

denciados pela ANTT. Não

procur e  intermediários, que não repre-

sentem o setor, para esse serviço.

Veja o cronograma completo no site da FETRANSPAR
http://fetranspar.org.br/

Confira a relação de pontos de
atendimento no Paraná no site da

FETRANSPAR www.fetranspar.org.br

Novos pontos de
atendimento no Paraná

SINDIFOZ – Foz do Iguaçu

Rua Silvio Sottomaior, 187

Pilar Parque Campestre

Unidade Condominial 1 - salas 06 e 07

Foz do Iguaçu - PR

Fone: (45) 3526-3800

E-mail: recepcao@sindifoz.com.br

SETCEPAR - Paranaguá

Av. Ayrton Senna da Silva, 5205

Emboguaçú – Paranaguá - PR

Fone: (41) 3014-5151

E-mail: emily.machado@setcepar.com.br

Volmar Sarturi, presidente do
Sindicato das Empresas de Transporte

de Cargas de Dois Vizinhos
(SINDIVALE)

Carlos Antônio da Silva Vieira,
presidente do Sindicato das Empresas

de Transporte e Logística de
Guarapuava e Região (SETCGUAR)


