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Palavra do presidente Sérgio Malucelli 
Presidente da FETRANSPAR

Editorial

Giro pelo Setor

Casa nova
Iniciamos mais uma etapa importante na 

história da FETRANSPAR – a construção da 

nova sede. A antiga instalação da federação 

dará lugar a uma construção mais moderna, 

com mais espaço e conforto. O projeto foi 

pensado para otimizar o aproveitamento 

do terreno da FETRANSPAR e prevê um 

segundo pavimento, o que possibilitará o 

aumento na quantidade de salas e uma 

sala de reuniões maior. O objetivo desse 

investimento é atender ainda melhor aos 

nossos associados.

A expansão física é um dos pilares para 

a continuidade da ampliação dos trabalhos 

da FETRANSPAR no Paraná.

Postos do Paraná são obrigados a ‘arredondar’ tabela de preços

Já está em vigor lei estadual que proíbe os postos de combustíveis do Paraná de informar o preço do litro com três casas decimais. A lei 

foi publicada em Diário Oficial, no dia 18 de maio e a fiscalização deverá ser feita pelo Departamento Estadual de Proteção e Defesa do 

Consumidor (PROCON). A prática é recorrente nos postos de combustíveis de todo o país. Os postos costumam anunciar o preço do litro 

com três casas decimais o que, para o autor do projeto de lei, tem como objetivo “disfarçar o preço real do combustível”. Com a lei em 

vigor, os postos devem mostrar o preço do litro de forma “arredondada”, isto é, com até dois dígitos decimais. O preço deve ser mostrado 

na bomba e em local visível e de destaque. Em caso de descumprimento os postos ficam sujeitos às sanções previstas no Código de Defesa 

do Consumidor, que vão desde multa até interdição do estabelecimento e imposição de contrapropaganda.

Fluxo de veículos pesados em 
rodovias concedidas cai quase 5% 
O movimento de veículos pesados nas rodovias administradas por 

concessionárias no Brasil caiu 4,9% entre janeiro e abril deste ano, 

na comparação com o mesmo período de 2015, outro resultado do 

enfraquecimento da atividade econômica no país. Os dados são da 

ABCR (Associação 

Brasileira de 

Concessionárias 

de Rodovias), 

em parceria com 

a Tendências 

Consultoria.

A nova sede será no mesmo lugar, por 

isso a FETRANSPAR precisou se mudar 

temporariamente. Até a conclusão da 

obra, atenderemos na Rua Alferes Poli, 

1779, casa B. Esse local foi escolhido por 

ser próximo ao endereço da federação e, 

dessa forma, facilitar o acesso de todos. 

Até o início do próximo ano, estaremos de 

volta ao endereço da Rua 24 de Maio, já 

no prédio novo.

Nos meses de julho e agosto, a  

FETRANSPAR apoia dois eventos do setor, 

a Transposul e a Transportar. Essa edição 

do Informativo traz mais informações sobre 

eles, participem!

Boa leitura!                                          

DER investe R$ 53,8 milhões em 

obras na região de Cascavel
Empresas contratadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem 

do Paraná (DER-PR) estão com obras de recuperação em 115,59 

quilômetros de rodovias estaduais na região de Cascavel, no Oeste 

do Estado. Ao todo são investidos R$ 53,8 milhões em obras de 

conservação, recuperação e melhorias das estradas. Importantes 

ligações entre os municípios do Oeste já estão com novo asfalto, 

após serem feitas obras de fresagem, com a retirada do pavimento 

danificado e colocação de uma nova capa asfáltica. Desde o início 

do ano são executados trabalhos de recapeamento, remendos 

profundos e superficiais, melhorias de canaletas e nova sinalização. 

A antiga instalação da federação 
dará lugar a uma construção mais 
moderna, com mais espaço e conforto. 
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Reunião
Presidente da FETRANSPAR esteve 

reunido com presidente da CNT
O presidente da FETRANSPAR, Sérgio 

Malucelli, esteve com o presidente da 

Confederação Nacional do Transporte, 

Clésio Andrade, nesta semana. O objetivo 

do encontro foi discutir os anseios do setor. 

“Levamos para ele as aspirações dos sindi-

catos de transporte rodoviário de cargas do 

estado do Paraná. Uma das necessidades 

é a agilidade na implantação das unidades 

do Sest Senat em Maringá e Guarapuava”, 

conta Malucelli.                                         

Impeachment
O Brasil pós impeachment

A Faciap (Federação das Associações 

Comerciais e Empresariais do Paraná), 

juntamente com a OAB (Ordem dos 

Advogados do Brasil) e as entidades do 

G7 - grupo do setor produtivo do qual a 

FETRANSPAR faz parte, promoveram uma 

palestra com presidente nacional da OAB, 

Claudio Lamachia. 

O evento aconteceu no dia 20 de  

maio, no Restaurante Madalosso, em Curi-

tiba. O tema da palestra foi “O Brasil pós 

impeachment”.                                        

FETRANSPAR visita montadora DAF
O presidente da FETRANSPAR Sérgio 

Malucelli e o diretor Sebastião Motta estive-

ram na montadora de caminhões DAF, em 

Ponta Grossa. Eles foram recebidos pelo 

presidente da empresa Michael Kuester 

e pelo diretor executivo comercial Luis A. 

Gambim. A visita foi realizada no dia 1.º 

de junho.

A fábrica de Ponta Grossa é a primeira 

da montadora no Brasil e produz desde 

2013. A DAF é uma empresa do grupo 

norte-americano Paccar. A fábrica possui 

270 mil m² e a unidade é responsável pela 

produção do extrapesado XF105 e o pesado 

CF85. Desde novembro de 2015, a planta 

Visita

também produz os motores PACCAR MX, 

propulsor que integra os dois modelos de 

caminhões nacionais DAF.

Os processos de fabricação dos cami-

nhões da companhia seguem os princípios 

do PPS (PACCAR Production System), 

sistema de produção desenvolvido pela em-

presa com o intuito de produzir com exce-

lência desde a primeira vez, apresentando 

o menor índice de desperdício e garantindo 

a mais alta qualidade dos produtos. Desde 

a chegada ao país, mais de uma centena 

de profissionais foram capacitados de acor- 

do com procedimentos produtivos da com-

panhia.                                                        
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Relatório

Relatório da CNT aponta piora      nas estradas do Paraná

Desde 2005 a qualidade das estradas 

paranaenses caiu bastante. O Anuário CNT 

do Transporte, divulgado pela Confederação 

Nacional do Transporte, aponta que as es-

tradas federais, estaduais e municipais no 

Paraná pioraram consideravelmente nos 

últimos 11 anos. 

De acordo com o Anuário, 59,07% 

das vias paranaenses eram consideradas 

ótimas ou boas em 2005. Em 2015, esse 

índice caiu para 47,7%, sendo que o per-

centual de estradas consideradas ótimas 

caiu de 24,61% para 10,94%. No mesmo 

período, o percentual de vias regulares e 

ruins cresceu consideravelmente, saltando 

de 22,57% para 33,31% e de 10,66% para 

16,98%. Por outro lado, as vias em péssi-

mas condições tiveram queda importante, 

de 7,75% em 2005 para 2,01% em 2015.

Para o presidente da FETRANSPAR, 

Sérgio Malucelli, as rodovias do Paraná, 

assim como as de outras tantas regiões do 

país, necessitam de investimentos urgentes. 

“O Brasil precisa melhorar os investimentos 

em infraestrutura e logística. Mais de 60% 

do volume de mercadorias em nosso país 

é transportado pelas rodovias. No Paraná, 

temos anseios antigos, como a duplicação 

do Anel de Integração”.

Pelas rodovias paranaenses circulam a 

maior parte dos produtos agrícolas e indus-

triais produzidos no Paraná e, também em 

outros Estados, que seguem para os portos 

paranaenses. 

O Anuário da CNT aponta que o Paraná 

piorou em todos os índices de avaliação 

No Brasil, as rodovias pavimentadas 
cresceram em média 1,5% ao ano

Nos últimos 15 anos, as rodovias pavimentadas cresceram 23,2% no Brasil, uma 

média de apenas 1,5% ao ano. Enquanto em 2001, o país possuía 170,9 mil quilômetros 

com pavimento (9,8% do total), em 2015, esse número chegou a 210,6 mil quilômetros 

(12,2% do total). O crescimento foi somente de 39,7 mil quilômetros, para um tipo de 

transporte que corresponde a mais de 60% das movimentações de carga e a mais de 

90% dos deslocamentos de passageiros. O investimento em infraestrutura foi baixo, 

enquanto a frota de veículos aumentou 184,2% no período.

 De acordo com o Anuário CNT do Transporte, os estados com maior malha pavi-

mentada em 2015 são Minas Gerais (25.823,9 km), São Paulo (24.976,6 km), Paraná 

(19.574,1 km), Bahia (15.910,7 km) e Goiás (12.760,6 km). Já aqueles que têm menor 

malha pavimentada são Amazonas (2.157,0 km), Acre (1.498,2 km), Roraima (1.462,8 

km), Distrito Federal (908,0 km) e Amapá (528,1 km).

Segundo a última Pesquisa CNT de Rodovias, de 2015, 48,6% do pavimento da 

extensão avaliada apresenta algum tipo de problema, tendo classificação regular, ruim 

ou péssimo. Já em relação às condições gerais dos trechos pesquisados (que incluem 

também sinalização e geometria), o percentual de rodovias avaliadas com algum tipo de 

problema foi de 57,3%. A CNT avalia toda malha federal pavimentada e os principais 

trechos das malhas estaduais também pavimentadas.                                              

das estradas: qualidade do pavimento, 

classificação da sinalização e da geometria.

Pavimento
Com relação à qualidade do pavimento, 

em 2005 70,26% eram considerados óti-
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Relatório da CNT aponta piora      nas estradas do Paraná

mos ou bons, 17,02% regulares e 12,72% 

ruins ou péssimos. Em 2015, apenas 

59,44% foram considerados ótimos ou 

bons, 29,62% recebeu classificação de 

regular e outros 10,94%, ruim ou péssimo.

Sinalização
Quanto à sinalização, a piora foi sig-

nificativa na faixa de estradas com ótima 

sinalização, que em 2015 representavam 

42,27% do total e no ano passado caíram 

para 9%, enquanto as vias com boa sina-

lização e sinalização regular subiram de 

28,15% para 45,65% e de 18,43% para 

29,67%. Por fim, com relação à sinalização 

ruim e péssima, o índice passou de 11,15% 

para 15,68%.

Geometria
Com relação à geometria das estradas 

paranaenses, importante para a definição 

de questões de operação, como frenagem, 

aceleração e condições de segurança, a va-

riação foi significativa também na faixa das 

vias com ótima geometria, que caíram mais 

que pela metade: de 11,58% para 5,39%, 

ao passo que as estradas com geometria 

ruim ou péssima saltaram de 23,82% para 

45,61%.                                                    



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) 3333-2900.6JU
N
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Despoluir

PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE

Junho é o mês do Meio Ambiente
No dia 5 de junho é celebrado o Dia 

Mundial do Meio Ambiente. A data foi 

criada em 1972, em virtude de uma con-

ferência promovida pela ONU (Organiza-

ção das Nações Unidas), a fim de tratar 

de assuntos ambientais, que englobam o 

planeta. Com a presença de 113 países 

e mais de 250 organizações não gover-

namentais, a pauta principal abordava a 

degradação que o homem tem causado 

ao meio ambiente e os riscos para sua 

sobrevivência, de modo que a diversidade 

biológica deveria ser preservada acima de 

qualquer possibilidade.

Em 2016, o meio ambiente continua 

sendo uma grande preocupação. Poluição 

do ar e das águas, desmatamento e diminui-

ção da biodiversidade, extinção de animais 

e destruição das espécies vegetais e das 

florestas, entre outros graves problemas. 

A poluição gerada nos centros urbanos são 

resultado, principalmente, da queima dos 

combustíveis fósseis como, por exemplo, 

derivados do petróleo (gasolina e diesel). 

A queima destes produtos tem lançado um 

alto nível de monóxido e dióxido de carbono 

na atmosfera terrestre.

O Programa Ambiental do Transporte 

– Despoluir, que no Paraná é administrado 

pela FETRANSPAR, atua na gestão de uso 

racional de recursos naturais, desenvol-

vendo ações para reduzir a emissão de gás 

carbônico (CO2). O objetivo do Despoluir é 

conscientizar empresários do transporte, 

trabalhadores do setor e parceiros comer-

ciais para que colaborem com a conser-

vação do meio ambiente. A FETRANSPAR 

conta com técnicos que atuam em todo 

o Paraná. Eles trabalham com unidades 

móveis, equipadas com opacímetros – um 

equipamento que analisa a fumaça emitida 

por motores.                                           

FETRANSPAR, SETCAMAR e COMJOVEM apoiam 
Semana do Meio Ambiente, em Maringá

A Secretaria de Meio Ambiente (Sema) 

promoveu, entre os dias 1.º e 3 de junho, a 

Semana do Meio Ambiente, na cidade de 

Maringá. A FETRANSPAR, o SETCAMAR 

(Sindicato das Empresas de Transporte e 

Logística de Maringá) e a ComJovem Ma-

ringá (Comissão de Jovens Empresários e 

Executivos) apoiaram a ação e participaram 

da programação com blitz ecológica, uma 

parceria da Secretaria de Meio Ambiente 

e do Programa Ambiental do Transporte – 

Despoluir.

“Cuidar do meio ambiente é uma 

questão de cidadania e responsabilidade 

Via Dupla Transportes, 
em Araucária

Cargolift, em 
São José dos Pinhais

de todos”, destaca o superintendente 

do SETCAMAR, Geasi Oliveira. E foi com 

esse objetivo, que a ação foi realizada. “A 

Semana do Meio Ambiente foi mais uma 

oportunidade para mostrarmos a importân-

cia do assunto e reforçarmos que o cuidado 

com o meio ambiente deve fazer parte do 

dia a dia das pessoas. É por isso que a FE-

TRANSPAR trabalha na conscientização do 

setor de transporte de cargas. Se cada um 

trabalhar um pouco por essa causa, com 

certeza o futuro do planeta será melhor para 

todos”, completa.

O técnico Marcos Silva, que atua na 

região realizando aferições do Programa 

Despoluir, conta que a blitz ecológica foi 

feita no cruzamento das avenidas Brasil e 

Duque de Caxias, com o objetivo de sensibi-

lizar motoristas para os riscos causados pela 

emissão de poluentes em escapamentos de 

veículos não regulados. Foram distribuídas 

camisetas com mensagens ambientalmente 

educativas e lixo car para motoristas descar-

tarem corretamente o lixo. A ação também 

contou com a distribuição de folhetos sobre 

educação ambiental e mudas de citronela 

e crotalária para o combate ao mosquito 

Aedes Aegypti.                                          

Transfrios, em 
São José dos Pinhais

Coptrans, em 
Dois Vizinhos e 

Francisco Beltrão



DIRETORIA FETRANSPAR
(GESTÃO 2013/2016)

Sérgio Malucelli (Presidente)   Sebastião Motta 
(Diretor Executivo)    Afonso Akioshi Shiozaki (1º 

Vice-Presidente)   Gilberto Antonio Cantu (2º Vice-
-Presidente)   Carlos Antonio da Silva Vieira (1º 

Diretor Financeiro)   Sebastião Motta 
(2º Diretor Financeiro)   Luiz Carlos D’Agostini, 

Markenson Marques dos Santos, Neocir Marcante 
e Albio Stupp (Diretores Efetivos)   Mauri Marcelo 
Bevervanço, Sergio Roberto Rigolin e Milton César 

Rossato (Diretores Suplentes)   Josmar Richter, 
Oscar Pascoal Agostinetto e Jarton Sartoretto 
(Conselheiros Fiscais)   Joel Sebastião Roberti 

Jaloto, Ademir Alberto Fuhrmann e Marcos Egídio 
Battistella (Conselheiro Suplente)   Sérgio Malucelli 

(1º Representante junto à CNT)   Luiz Anselmo 
Trombini  (2º Representante junto à CNT).

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 Alferes Poli, 1.779 - Casa B – 
Rebouças (Sede Temporária)
CEP 80220-050 – Curitiba/PR 

Telefones (41) 9969-0289 ou 9969-0289
Telefone (41) 3333-2900 – Fax: (41) 3333-9122 

E-mail: fetranspar@fetranspar.org.br
Jornalista Responsável: 

Aline Cambuy (DRT 5746 PR)
jornalistaalinecambuy@gmail.com

Projeto Gráfico e Diagramação: Celso Arimatéia 
Impressão: Gráfica Radial
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Feira

Feira Transportar 2016 terá Encontro de Negócios 
A 10ª Feira Transportar – Feira de Transporte Intermodal e Logística ocorrerá de 10 a 

12 de agosto de 2016, no Expo Renault Barigui, em Curitiba, apresentando as melhores 
alternativas para ampliar e modernizar os negócios no segmento de logística e transpor-
te. Realizada e organizada pela JA Eventos e promovida pelo Setcepar, com apoio da 
FETRANSPAR, a Transportar deve trazer para seus estandes as principais empresas do 
Paraná e do Brasil, e seus melhores produtos.

Desde a primeira edição mais de 60 mil profissionais passaram pelo evento, que movi-
mentou R$ 90 milhões. Cerca de 85% dos expositores participam da feira há pelo menos 
três edições. Entre os confirmados para este ano estão: Agricopel, Autotrac, Diamante/
Dialog, Jeta Combustíveis, Mercedes-Benz Savana, Multipetro, Orbitraining, SabancoBrasil, 
Scania Battistella, Setcepar, SKS Ambiental e Volkswagen.

A solenidade de abertura será no dia 10, às 14h. A novidade desta edição será o 
Encontro de Negócios, organizado para ajudar a alavancar negócios para os expositores.

Alguns convidados para o ciclo de palestras já estão confirmados. A jornalista Salete 
Lemos falará sobre Tendências Econômicas no dia 10, às 17h30. No dia 12, é a vez do 
jornalista Willian Waack, apresentador do Jornal da Globo, falar cobre Conjuntura Econô-
mica, também às 17h30.                                                                                             

Serviço
10ª Feira Transportar – 

Feira de Transporte Intermodal e Logística

Expo Renault Barigui, em Curitiba
De 10 a 12 de agosto de 2016

Das 14 às 22 horas

FETRANSPAR informa novo 
endereço TEMPORÁRIO

A FETRANSPAR (Federação das Empresas de 
Transporte de Cargas do Estado do Paraná) 
informa que, está atendendo, TEMPORARIAMENTE, 
na Rua Alferes Poli, n.º 1779, casa B, no Bairro 
Rebouças, em Curitiba, próximo à sede própria 
da federação. 

A FETRANSPAR irá iniciar a construção de uma sede 
nova para atender ainda melhor aos transportadores. 

O contato com a federação pode ser feito pelos 
telefones (41) 3333-2900, (41) 9969-0289 
ou 9969-0289 ou pelos emails da entidade.



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) 9969-0289 ou 9969-0289 - (41) 3333-2900 
Rua Alferes Poli, 1.779 - Casa B - Rebouças - CEP 80220-050- Curitiba - PR
(Sede Temporária)

Novo Prazo
Novo prazo do Programa de Parcelamento 

Incentivado para a regularização de débitos
O Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Fazenda, rea-

briu o prazo de adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado 

(PPI). Até o dia 15 de julho, contribuintes com dívidas do Imposto 

sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) geradas até 

31 de dezembro de 2014 terão descontos em multas e juros para 

pagamento dos débitos à vista ou em até 120 meses. 

O PPI é destinado exclusivamente à regularização de débitos 

tributários relativos ao ICMS e prevê redução de 75% nas multas 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, 

por meio da Gerência de Registro e Acompanhamento do 

Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas – GERAR, 

informa que a partir de 01 de junho de 2016, o sistema 

RNTRC passará a enviar mensagens eletrônicas (e-mails) 

para as Empresas de Transporte de Cargas – ETC, e 

Cooperativas de Transporte de Cargas – CTC, quando 

ocorrer alteração em sua frota, ou quando o prazo para a 

associação de adesivo ao veículo estiver próximo a expirar.

Vale ressaltar que a associação de adesivos aos veí-

culos deve ser finalizada, via aplicativo, em até 30 (trinta) 

dias a contar da data do cadastramento/ recadastramento 

ou da movimentação da frota, caso contrário o veículo 

constará como “suspenso” sujeitando o transportador 

às penalidades previstas na Res. 4.799/2015 da ANTT. 

e de 60% nos juros para pagamento em parcela única. No caso de 

parcelamento em até 10 anos, a multa cairá pela metade (desconto 

de 50%) e os juros serão reduzidos em 40%. Ele também vai servir 

de incentivo para empresas que possuem débitos de substituição 

tributária. 

A reabertura do PPI foi feita por meio do Decreto 3.990, publi-

cado no Diário Oficial em 2 de maio de 2016. A Coordenação da 

Receita do Estado informa que os honorários incidentes sobre as 

dívidas ativas ajuizadas ficam limitados a 1% do valor pago 

ou parcelado. Para parcelamento, não será exigida a apre-

sentação de garantias. O pagamento da primeira parcela 

é no último dia útil do mês de adesão e as mensalidades 

seguintes vencerão todo dia 25. 

Para consultar débitos, realizar simulações, imprimir a 

guia para pagamento em parcela única ou para realizar os 

parcelamentos, o requerente deverá acessar o Programa 

Especial de Parcelamento no portal da Fazenda (www.

fazenda.pr.gov.br) ou www.ppi.pr.gov.br . Em caso de 

dúvidas, o contribuinte pode recorrer ao Serviço de Atendi-

mento ao Cidadão (SAC). O telefone para Curitiba e Região 

Metropolitana é o 3200-5009 e, para outras localidades,  

o 0800 41 1528 (ligação gratuita). O atendimento é de segun-

da a sexta-feira, das 7h às 19h.                                             

Comunicado ANTT


