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Palavra do presidente Sérgio Malucelli 
Presidente da FETRANSPAR

Editorial

Giro pelo Setor

Excepcionalmente nesta edição, o texto do editorial é do empresário Joel Malucelli. Joel é fundador do Grupo JMalucelli e escreveu o 

texto abaixo sobre o cenário político atual e o crescimento do país. Vale a pena a leitura!

Justiça libera aplicação de multas por farol desligado 
Órgãos de trânsito de todo o país estão autorizados a retomar a aplicação de multas para motoristas que trafegarem por rodovias com o 

farol desligado, nas estradas em que houver sinalização clara sobre o assunto. Na prática, isso significa que as multas podem ser aplicadas 

sempre que não houver “ambiguidade” sobre a necessidade do farol – nas estradas em área rural e nos trechos urbanos que estiverem 

devidamente sinalizados, por exemplo. Alguns órgãos, como o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), já 

retomaram a fiscalização.

ANTT aprova reajuste em 
pedágio de trecho da BR-290/RS 
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou reajuste 

de 8,97% na Tarifa Básica de Pedágio da BR-290/RS no trecho Osório-

-Porto Alegre, entroncamento BR-116/RS, entrada para Guaíba. O trecho é 

explorado pela Concessionária da Rodovia Osório-Porto Alegre (Concepa). 

Com o reajuste, a tarifa básica passou de R$ 12,60 para R$ 13,80 nas 

praças de Santo Antonio da Patrulha e Eldorado do Sul, e de R$ 6,30 para 

R$ 6,90 em Gravataí.

Exame toxicológico 
reduz acidentes em 38% 
A obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas 

profissionais, implantada há apenas seis meses, já conse-

guiu reduzir em mais de 38% o número de acidentes nas 

estradas federais de todo o País. Os dados foram divul-

gados pelo Instituto de Tecnologia para o Trânsito Seguro 

(ITTS) em balanço sobre os seis meses da obrigatoriedade 

do exame. A medida também fez com que mais de 230 

mil motoristas profissionais mudassem de categoria ou não 

renovassem sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Por Joel Malucelli*

Ao longo dos anos, temos assistido, no 

cenário político nacional, desvios de condu-

tas com ambições sórdidas que acabaram 

fragmentando nossas esperanças. Como 

empresário, venho convivendo, por déca-

das, com crises e com promessas de novos 

governos que nos vendem terrenos férteis, 

paraísos e portos seguros e nos entregam 

pântanos, fraudes e estelionatos. Mas,  

sempre acreditamos, pois este é o nosso 

país.

Vejo, agora, uma grande luz. Em pouco 

mais de 100 dias de governo do presidente 

Michel Temer observo lucidez e audácia na 

condução dos destinos da Nação, norteada 

por um cuidado especial na condução da 

política econômica. Adotou medidas essen-

ciais para reequilibrar as contas públicas e 

colocar a economia nos trilhos do cresci-

mento, além de medidas para fortalecer os 

programas sociais.

Temer adotou o diálogo como norte 

de ação ouvindo deputados, senadores, 

prefeitos, governadores, representantes de 

sindicatos e de entidades da sociedade civil 

e de empresários. Com Henrique Meireles 

na condução da política econômica, Temer 

está trazendo o realismo de volta às contas 

públicas com a proposta de mudança na 

meta fiscal.

A Proposta de Emenda Constitucional 

que limita os gastos públicos fará com que 

as despesas de um ano cresçam apenas o 

equivalente à inflação do ano anterior, o que 

poderá devolver o equilíbrio fiscal ao País. 

É uma proposta delicada, que pode desa-

gradar muita gente, mas é necessária e seu 

resultado ainda haveremos de comemorar.

Temer também exigiu que o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) devolvesse R$ 100 bilhões 

em ativos pertencentes ao Tesouro Nacio-

nal e suspendeu recursos da instituição 

para obras no exterior, medidas corajosas 

para quem inicia um governo. Ressalta-se 

ainda o corte de 4.307 cargos em comissão 

e funções que permitirá uma economia de 

R$ 230 milhões por ano aos cofres públicos 

e a redução do número de ministérios.

Eu, portanto, acredito neste governo 

que está promovendo uma reforma na 

educação, que colocou como presidente 

da Petrobras um executivo de respeito 

como Pedro Parente e que vem conduzindo 

com equilíbrio a política internacional. Te-

nho certeza de que também será iluminado 

nas reformas política e previdenciária.    

*Joel Malucelli 
é fundador do Grupo JMalucelli.

Temer pode colocar o país no rumo do crescimento
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Seminário

Seminário discute zero acidente 
no trânsito, em Maringá

Maringá recebeu a 9ª edição do Se-

minário de Acidentes Zero, que faz parte 

do Programa de Segurança no Trânsito, 

promovido pela Volvo. O evento, realizado 

no dia 19 de outubro, foi dividido em duas 

partes: a primeira contou com a apresen-

tação dos objetivos da ação e a ideologia 

do “Acidentes Zero”. Além disso, foi feita 

a apresentação do selo ISO 39001, que 

certifica empresas comprometidas com 

a segurança. No segundo momento, foi 

realizado um debate com profissionais de 

empresas ligadas ao transporte.

A discussão foi conduzida por J.Pedro 

de Oliveira, especialista em segurança no 

trânsito, e contou com os seguintes painelis-

tas: Claudio Adamuccio, presidente do G10; 

Geasi Oliveira de Souza, superintendente 

do SETCAMAR (Sindicato das Empresas 

de Transportes de Cargas de Maringá); Julio 

Gonzales, diretor de Sustentabilidade da Ja-

loto Transportes; Paulo Meneguetti, diretor 

da Usina Santa Terezinha; e Lucio Flávio 

Barboza, gerente de transportes da Coamo.

Durante a abertura do evento, o pre-

sidente do SETCAMAR (Sindicato das 

Empresas de Transportes de Cargas de 

Maringá), falou sobre a importância de bus-

car soluções que oportunizem a segurança 

no trânsito, unindo forças para viabilizar 

melhorias que de fato podem trazer bons 

resultados.

O diretor da Rivesa (concessionária 

Volvo), André Feio Ribeiro, destacou que 

a meta de alcançar zero acidentes no 

país é muito audaciosa, mas frisou que é 

totalmente possível, citando o exemplo da 

Suécia, que lançou uma ação semelhante e 

já viu os números de acidentes diminuírem 

consideravelmente.

Na sequência, J.Pedro trouxe a filosofia 

do Acidente Zero, que tem como primeiro 

item o respeito à vida humana. Para al-

cançar o objetivo de eliminar acidentes, o 

especialista listou alguns itens primordiais: 

frota em ordem; motoristas bem treinados; 

respeito ao tempo de direção; rotogramas 

bem feitos e avaliados; comissão interna de 

prevenção de acidentes; análise de aciden-

tes com fins educativos; envolvimento de 

liderança/direção de empresas ligadas ao 

transporte; a ISO 39001; e a comemoração 

de resultados parciais.

O profissional listou ainda as principais 

causas de acidentes na malha rodoviária do 

Paraná, apontando que algumas atitudes 

podem fazer a diferença no objetivo de 

eliminar acidentes.

Na sequência foi realizada a apresen-

tação da ISO 39001, que tem como base 

a redução de riscos. Os parâmetros da 

certificação foram apresentados por Paulo 

Gottlieb, especialista em segurança viária.

O debate expôs as principais ações liga-

das à redução de acidentes e o trabalho de 

conscientização feito nas empresas em que 

os painelistas atuam. Houve concordância 

de que a solução para se chegar ao zero 

acidentes está na união de forças entre em-

presas públicas e privadas. Segundo eles, 

ter a visão sistêmica do negócio em curto, 

médio e longo prazos fará a diferença no 

alcance do objetivo de eliminar acidentes. 
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Comunicado

COMUNICADO FETRANSPAR 
PREZADO ASSOCIADO, 

A FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE 

TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTA-

DO DO PARANÁ informa que obteve 

na justiça trânsito em julgado da ação 

coletiva para os associados. 

Em destaque as ações e seus defe-

rimentos confirmados, a saber: 

 5002201-76.2011.404.7005- 

Transito em Julgado, da decisão para 

afastar a incidência da contribuição 

previdenciária sobre aviso prévio 

indenizado e o respectivo 13º salário 

proporcional. 

A ação judicial proposta pelo es-

critório Nelson Wilians & Advogados 

Associados em prol da federação visa à 

restituição da contribuição previdenci-

ária paga indevidamente ao INSS (20% 

parte patronal) bem como a suspensão 

dos pagamentos futuros. 

O direito ao credito se estende a 

todos os associados, desde que não 

estejam cadastrados no Simples Na-

cional. 

E para a empresa que ainda não 

aderiu a esta ação, favor entrar em 

contato conosco.

Segue abaixo telefone/email 
de contato para maiores 

esclarecimentos: 

Nelson Wilians & 
Advogados Associados 

Sandra Comodaro                                     
sandra@nwadv.com.br                            

(41) 3039-1500                                         

Débora Rezende Viana
 debora.viana@nwadv.com.br

 (41) 3039-1500

Apelação/Reexame Necessário Nº 500220176.2011.404.7005/PR
RELATOR : JOEL ILAN PACIORNIK
APELANTE : FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS DO
ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
APELANTE : UNIÃO FAZENDA NACIONAL
APELADO : OS MESMOS
MPF : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERESSADO : Delegado RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cascavel
: PAULO SERGIO CORDEIRO BINI

EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. HORAS EXTRAS. ADICIONAIS.
COMPENSAÇÃO.
1. A legislação trabalhista, ao utilizar os termos salário e remuneração, diferencia as
verbas pagas diretamente pelo empregador daquelas que não são desembolsadas por 

ele, embora sejam resultado do trabalho realizado pelo empregado, no âmbito da relação 
contratual. Essa distinção tem o intuito de dar relevo ao caráter salarial das verbas remune-
ratórias, dessemelhandoas de outras figuras de natureza indenizatória, previdenciária ou 
tributária, ainda que nominadas como ‘salário’.

2. O fato gerador referido no art. 195, inciso I, da CF/88, na sua redação original,
envolve todas as verbas alcançadas pelo empregador, a título de remuneração, ao 

empregado que lhe presta serviços. Importa, para elucidar a inteligência desse dispositivo, 
verificar se os pagamentos feitos ao empregado têm natureza salarial, não a denominação 
da parcela integrante da remuneração.

3. A alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº 20/98 no art. 195, I, da
Carta, não acarretou alargamento da base de cálculo antes prevista, em relação aos 

empregados, visando somente a expressar de forma clara e explícita o conteúdo do conceito 
de folha de salários.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 566.621, em 04/08/2011, com
repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4º da 

LC nº
118/2005, por violação ao princípio da segurança jurídica, e considerou válida a aplicação 

do novo termo inicial da prescrição o pagamento antecipado somente às ações ajuizadas 
após a vigência da LC nº 118/2005, ou seja, a partir de 09/06/2005.

5. Em 24/08/2011, a Primeira Seção do STJ decidiu ajustar seus julgamentos aos
termos da decisão proferida pelo STF, revisando a jurisprudência firmada no REsp n.° 

1.002.932/SP.
6. A compensação somente poderá ser realizada após o trânsito em julgado.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
1a. Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, negar provimento 

aos apelos da impetrante e da União e à remessa oficial, nos termos do relatório, votos e 
notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 01 de agosto de 2012.

Documento eletrônico assinado por Desembargador Federal JOEL ILAN PACIORNIK, 
Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e 
Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade 
do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/
verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 5142810v3 e, se solicitado, 
do código CRC 60139A1D.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): Joel Ilan Paciornik
Data e Hora: 01/08/2012 17:29
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Reeleição

Sérgio Malucelli é 
reeleito presidente 

da FETRANSPAR
O presidente da Federação das Empre-

sas de Transporte de Cargas do Estado do 

Paraná (FETRANSPAR), Sérgio Malucelli, 

foi reeleito para o quadriênio 2017/2020. 

A decisão é do Conselho de Represen-

tantes da FETRANSPAR, que é formado 

por presidentes de todos os sindicatos de 

transportes de cargas do Estado do Paraná. 

Sérgio Malucelli ocupa o cargo desde 

2013 e tem se destacado pela atuação em 

prol do desenvolvimento do setor. “Temos 

trabalhado na mobilização da bancada 

paranaense no Congresso Nacional a fim 

de que intervenham pelo o setor que move 

a cadeia produtiva do Estado. Juntamente 

com todos os sindicatos filiados à FE-

TRANSPAR, as autoridades dos governos 

Estadual e Federal, temos buscado par-

cerias para alavancar ainda mais o TRC.”

A primeira gestão de Malucelli foi foca-

da no fortalecimento das entidades sindi-

cais, reforçando suas representatividades, 

na busca por estreitar os relacionamentos 

com os agentes públicos, aprimorando 

seus pleitos. Entre as principais conquistas 

está a 1.ª Delegacia de Furtos e Roubos de 

Cargas do Paraná. “A delegacia foi criada 

em 2016 e é um passo importante no com-

bate a esse tipo de crime que tanto onera 

o transportador e toda a cadeia produtiva, 

inclusive o consumidor final.” De acordo 

com o presidente, a Federação continuará 

seus esforços por melhores condições para 

o transporte de cargas paranaense. 

A partir de março de 2017, Sérgio Ma-

lucelli também assume a presidência do 

Conselho Regional (Paraná) do SEST (Ser-

viço Social do Transporte) e SENAT (Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Transporte) 

pelos próximos 4 anos.                           

Malucelli também assume a presidência 
do Sest Senat Paraná, a partir de 2017

DIRETORIA DA FETRANSPAR – 2010/2020

Presidente: Sérgio Malucelli
1º Vice-Presidente: Carlos Antônio da Silva Vieira

2º Vice-Presidente: Afonso Akioshi Shiozaki 
1º Diretor Financeiro: Josmar Richter 

2º Diretor Financeiro: Albio Stupp

DIRETORES EFETIVOS: 
Markenson Marques dos Santos, Marcos Egídio Battistella, Wagner Adriani de Souza 

Pinto e Geasi Oliveira de Souza.

DIRETORES SUPLENTES: 
Jarton Fernando Sartoretto, Celso Antonio Gallegario e Luiz Carlos Dagostini.

CONSELHO FISCAL:
Conselheiros Efetivos: 

Neocir Marcante, Volmar Sarturi e Edis Luis Moro Conche.

CONSELHEIROS SUPLENTES: 
Alexandre José Ferreira Filho e Antonio Carlos Mufato Ruyz.

REPRESENTANTES JUNTO À CNT:
 1º Representante: Sérgio Malucelli

 2º Representante: Carlos Antônio da Silva Vieira



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) 3333-2900.6N
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Despoluir

PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE

Agrária incentiva adesão ao Programa Despoluir

A questão ambiental tem papel fundamental entre os pilares do 

planejamento estratégico da Agrária. A cooperativa agroindustrial 

localizada em Guarapuava (PR) está em processo de implantação 

da ISO 14.001, que especifica os requisitos de um Sistema de 

Gestão Ambiental e permite a organização desenvolver e praticar 

políticas e metas ambientalmente sustentáveis. A norma leva em 

conta aspectos ambientais influenciados pela organização e outros 

passíveis de serem controlados por ela.

Nesse sentido, a partir de 1.° de janeiro de 2017, a cooperativa 

passará a exigir de todos os veículos contratados o laudo de opa-

cidade emitido por empresas acreditadas pelo INMETRO ou pelo 

Programa Ambiental do Transporte – Despoluir. Recentemente, a 

Agrária realizou um evento em duas de suas unidades industriais 

em Guarapuava para que os veículos recebessem a avaliação 

técnica do Despoluir, que realiza a medição da emissão dos ní-

Programa Despoluir participa da 
Operação Diamante de Hommel, no Paraná

No dia 10 de novembro, foi realizada uma mega operação de 
fiscalização de produtos perigosos. A ação foi um trabalho conjunto 
das Polícias Rodoviárias, Defesas Civis, Corpos de Bombeiros, 
Vigilâncias Sanitárias, concessionárias, Órgãos ambientais, e 
outras instituições envolvidas com a fiscalização e a orientação de 
motoristas. 

No Paraná, a operação teve o apoio da FETRANSPAR, que 
realizou aferições do Programa 
Ambiental  do Transporte – 
Despoluir. Técnicos da federação 
avaliaram os veículos para verificar 
se os níveis de gases poluentes 
emitidos estão em conformidade 
com as normas do Conama. 
“O objet ivo do Despoluir  é 
conscientizar os motoristas sobre 
a qualidade do ar e o uso racional de combustíveis”, explica a 
coordenadora do Despoluir no Paraná, Solange Caumo.

O evento foi idealizado no CODESUL – Conselho de 
Desenvolvimento e Integração Sul, e aconteceu nos quatro Estados 

veis de poluentes. A ação contou com o apoio do SETCGUAR  

(Sindicato das Empresas de Transporte e Logística de Guarapuava 

e Região).

“Nossa intenção é promover essa ação periodicamente, envol-

vendo os veículos contratados pela Agrária e os veículos contrata-

dos por terceiros. Para esse último, estamos fazendo campanhas 

de conscientização, a fim de que percebam a importância dessa 

atitude sustentável”, conta Jucieli Saggin, analista de projetos 

logísticos da Agrária. 

O volume de veículos que passam diariamente pela cooperativa 

é grande, variando entre 200 e 300. No período da safra, chega 

a 700 caminhões. “Além de promover o cuidado com o meio 

ambiente, o motorista que adere ao Despoluir também cuida do 

próprio veículo, que terá menos problemas de manutenção e 

desempenho”.              

que fazem parte do Conselho: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná e Mato Grosso do Sul, e também no Estado de São Paulo 
que participou como convidado.  Os cinco estados realizaram 
simultaneamente a operação de abordagem e fiscalização dos 
veículos que fazem o transporte de produtos perigosos.

Os Estados costumeiramente realizam estas operações em seus 
territórios, estabelecendo suas programações, mas é primeira vez 

que é realizada uma operação 
conjunta, uma ação inédita.

A intenção da fiscalização é 
verificar se os procedimentos e 
os itens de segurança que são 
prescritos por lei estão sendo 
respeitados pelas empresas 
t ranspor tadoras  e  pe los 
motoristas. Assim, é possível 

garantir que as pessoas que transitam nas estradas possam fazê-lo 
mais seguramente. Nestas fiscalizações também é possível verificar 
quais são os itens que mais têm tido problema e com isso trazer 
ações preventivas mais direcionadas.                                           



No dia 1.º de dezembro, a FETRANSPAR realiza a Blitz do Programa Despoluir no Posto 

Atlântico - Posto Petrobras (Avenida Ayrton Senna, 4268, Emboguaçu - Paranaguá). A 

ação acontece a partir das 9h e é gratuita. Os motoristas que passarem pelo local poderão 

realizar aferições dos níveis de poluentes emitidos pelos veículos. 

Os veículos com motores regulados, com baixa taxa de emissão de poluentes, rece-

bem o selo DESPOLUIR. Os transportadores que estejam emitindo mais poluentes que o 

estipulado pelo CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) serão orientados a fazer 

a revisão/manutenção nos motores. 

A blitz é educativa e tem patrocínio da Petrobras. Mais informações pelo telefone (41) 

3333-2900. 

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
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Notas

Paranaguá recebe Blitz do Despoluir

No dia 1.º de fevereiro de 

2017, terá início a construção de 

uma Unidade de Atendimento C 

do Sest (Serviço Social do Trans-

porte) Senat (Serviço Nacional 

de Aprendizagem do Transporte) 

na Cidade dos Lagos Bairro Pla-

nejado. A data está prevista no 

termo de doação assinado pelos 

empresários Odacir Antonelli e Vilso Dubena, da Cilla Empreendimentos Imobiliários, 

no dia 26 de outubro.

Também estavam presentes o diretor executivo da Federação das Empresas de Trans-

porte de Passageiros dos Estados do Paraná e Santa Catarina e do Conselho Regional do 

PR do Sest Senat, Roberto Teixeira de Freitas; o presidente da Setcguar (Sindicato das 

Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Guarapuava e Região) e diretor finan-

ceiro da FETRANSPAR (Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Estado 

do Paraná), Carlos Antônio Vieira; o gerente regional do Sest Senat, Paulo Afonso Ferreira 

Silveira; o notário substituto do Cartório Vitorassi, Angelim Vitorassi Neto e o engenheiro 

civil Flávio Zem da Silva.

Para Carlos Antônio Vieira, diretor financeiro da FETRANSPAR, a unidade vai ampliar 

o atendimento, melhorando a qualidade de vida de colaboradores e familiares e, con-

sequentemente, o serviço prestado à 

sociedade. 

Segundo Paulo Silveira, o Sest Se-

nat de Guarapuava aumentará, com a 

nova estrutura, de 12 para 54 funcio-

nários, oferecendo não apenas serviços 

odontológicos e de fisioterapia como 

também de nutrição e psicologia, na 

área de saúde.                                   

Cilla e Sest Senat assinam termo de 
doação de terreno na Cidade dos Lagos
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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)

No Paraná, o Despoluir conta com patrocínio da Petrobras.


