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Palavra do presidente Sérgio Malucelli 
Presidente da FETRANSPAR

Editorial

Giro pelo Setor
Obras de melhorias na PR-323
O Governo do Paraná anunciou uma série de ações de melhorias e recuperação da PR-323, no trecho entre Maringá e Francisco Alves. Fo-

ram apresentadas ações de curto e médio prazo, que vão somar R$ 319 milhões e trarão mais segurança aos motoristas que transitam pela 

rodovia.  As obras fazem parte das ações de curto prazo. O Estado está alocando nessas frentes de trabalho R$ 35,6 milhões. São recursos 

de contratos de manutenção de rodovia, do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), que serão centralizados na PR-

323, buscando a melhoria do pavimento. A previsão do DER é que estas equipes já comecem a trabalhar em diversos trechos da rodovia 

e, durante as obras, terão a orientação da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Estes trabalhos serão feitos entre novembro a junho de 2017. 

Ao todo serão duplicados 19,23 quilômetros da PR-323, em Paiçandu e nas zonas urbanas de Cianorte e Umuarama. Além da duplicação, 

estão previstas as construções de 5 intersecções em desnível, que poderão ser trincheiras ou viadutos, conforme apontar o estudo técnico.

Rodovia Curitiba-SP está entre as 
mais visadas para roubo de cargas
O trecho da BR-116 que liga Curitiba a São Paulo aparece como uma das 

rodovias mais perigosas do mundo num levantamento recente divulgado 

pelo JCC Cargo Watchlist. No estudo, uma espécie de mapa mundial das 

áreas de risco para transporte de carga, o Brasil aparece como um país 

que oferece um risco “muito alto” aos transportadores, ficando atrás ape-

nas de países que estão em guerra, como Afeganistão, Iraque, Sudão do 

Sul, Síria e Iêmen, todos classificados com risco “severo”. Até setembro 

deste ano o Brasil permanecia fora da lista de países cujo perigo é classi-

ficado como “elevado” (classificação intermediária) ou extremo (classi-

ficação mais grave). A partir de outubro, contudo, entrou na lista e nela 

permaneceu no relatório deste mês. Apesar de não sofrer com fatores de 

risco ligados à guerras, as estradas brasileiras receberam pontuação 3,4, 

com classificação de risco “muito alto”. Além do trecho da BR-116 que 

liga Curitiba com São Paulo, também apareceu na lista das rodovias mais 

perigosas do Brasil e do mundo o trecho da BR-116 entre São Paulo e Rio 

de Janeiro, a SP-330, que liga Uberaba (MG) com o Porto de Santos (SP), 

e a BR-050, que conecta Brasília (DF) com Santos (SP).

Indústria nacional gasta R$ 
130 bilhões por roubo de cargas
Todos os anos a indústria brasileira de transformação gasta 

cerca de R$ 130 bilhões com segurança privada e com 

perdas decorrentes de roubo de cargas e vandalismo, de 

acordo com estudo divulgado pela CNI – Confederação 

Nacional da Indústria. O documento Deficiência na Segu-

rança Pública Reduz Competitividade do Brasil avalia que a 

redução de investimentos e o redirecionamento de recursos 

para gastos não produtivos, como os relativos à prevenção 

e combate ao crime, afetam o crescimento das empresas 

a longo prazo. A estimativa é baseada em um dado do 

Banco Mundial, de 2009, que diz que 4,2% do faturamento 

anual das empresas brasileiras é consumido por gastos com 

segurança, que poderiam ser aplicados em outros setores 

das companhias. Para chegar ao valor final (R$ 130 bilhões), 

a CNI considerou a receita bruta da indústria de transforma-

ção levantada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística e aplicou a porcentagem do Banco Mundial.

2017 – Em busca do rumo certo

Depois de um ano repleto de turbu-

lências na economia e na política, vamos 

começar 2017 mais fortes. Acredito que 

a crise possa ser uma oportunidade para 

fortalecer ainda mais o setor produtivo. Pre-

cisamos olhar com atenção para o cenário 

em que estamos e buscar estratégias para 

otimizar o Transporte Rodoviário de Cargas.

Esperamos que a economia melhore e 

que o novo ano traga novas possibilidades. 

O Brasil está no caminho para encontrar 

o rumo certo e isso dependerá de todos 

nós. Juntos, somos mais fortalecidos e va-

mos buscar soluções para os desafios que 

encontrarmos. 

Em 2017, desejo que os novos prefeitos 

eleitos percebam os erros de gestões ante-

riores e, com isso, façam gestões melhores. 

Que os políticos que estão assumindo o 

poder agora invistam no futuro das cidades, 

pois é aí que começamos a mudar o Brasil. 

Se cada município tiver uma administração 

profissional, competente e ética, teremos 

um estado melhor e um país mais evoluído, 

com melhores condições econômicas e 

mais qualidade de vida para todos.

Gostaria de aproveitar e agradecer a 

todos que acreditaram e apoiaram o nosso 

trabalho na presidência da FETRANSPAR 

nos últimos três anos. Vamos honrar essa 

confiança de vocês na nova gestão que 

se inicia.   

Desejo um novo ano de muitas con-

quistas para os transportadores!  

Boa leitura!                                          
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Troféu

Presidente da FETRANSPAR 
recebe Troféu José Gulin

No dia 2 de dezembro, o presidente da 

FETRANSPAR Sérgio Malucelli recebeu o 

Troféu José Gulin – Personalidade do Trans-

porte Rodoviário Intermunicipal. O prêmio 

foi entregue pelo Rodopar (Sindicato das 

Empresas Transporte Rodoviário Intermu-

nicipal de Passageiros do Paraná), durante 

reunião do Sest Senat.

O Troféu José Gulin reconhece as me-

lhores iniciativas do segmento rodoviário. 

“É uma honra receber um reconhecimento 

como esse. Todo o TRC tem trabalhado 

muito em prol do desenvolvimento do 

setor. Contribuir para que isso aconteça 

é resultado de um trabalho em conjunto 

da Federação e de todos os sindicatos do 

transporte rodoviário de cargas”, destaca 

Malucelli.

O Troféu José Gulin foi criado esse ano 

pelo Rodopar e o nome homenageia o em-

presário que trabalhou durante 50 anos no 

setor de transporte. A iniciativa tem como 

meta reconhecer os melhores trabalhos 

desenvolvidos no segmento.                     

ComJovem Cascavel 
tem nova coordenação

O empresário Diego Nazari Reis acaba de assumir a coordenação da 

ComJovem Cascavel – Comissão de Jovens Empresários e Executivos, ao lado 

dos vices-coordenadores Eduardo Augusto Ghelere e Heron Simon Valmini.

A COMJOVEM trabalha na integração e capacitação de jovens empresários 

e executivos, despertando-os para futuras lideranças no setor de transporte de 

cargas e logística. A comissão é responsável por promover eventos, fóruns e 

visitas técnicas com o objetivo de alavancar possíveis negócios com grandes 

fornecedores.

O núcleo da ComJovem foi implantado na região em 2011 pelo SINTROPAR 

- Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Oeste do 

Paraná, com o apoio da FETRANSPAR. Desde então, o trabalho é focado na 

atuação em todo o Oeste do Paraná e vem conquistando representatividade. Pelo 

segundo ano consecutivo, ganhou o 

prêmio na categoria Desempenho 

oferecido pela NTC&Logística - As-

sociação Nacional do Transporte de 

Cargas & Logística.

A nova coordenação foi apre-

sentada durante a confraternização 

de final de ano do SINTROPAR, que 

reuniu empresários e lideranças do 

TRC, a no dia 09 de dezembro, no 

Black Cap Eventos, em Cascavel.  

Meirelles reúne-se 
com lideranças no 
10 Paraná

O presidente da FETRANSPAR, Sérgio Malucelli, par-
ticipou do encontro com o ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, em Curitiba, no dia 20 de dezembro. A reunião 
contou com a participação de 17 empresários representantes 
das entidades que integram o Fórum Permanente de Desen-
volvimento Futuro 10 Paraná, promotor do encontro, entre 
elas o G7, da qual a FETRANSPAR é integrante. 

O ministro falou sobre o cenário econômico brasileiro e as 
perspectivas para 2017, em relação à crise. Ele destacou as 
ações realizadas até o momento para normalizar as relações 
econômicas, como o retorno dos investidores e medidas para 
contenção de gastos da máquina estatal. Henrique Meirelles 
assumiu o Ministério da Fazenda no governo do presidente 
Michel Temer, após o impeachment da presidente Dilma 
Rousseff. Com aval do mercado, Meirelles chegou para 
comandar os ajustes necessários na combalida economia 
brasileira. A tarefa do ministro é desafiadora. O país precisa 
criar um novo ambiente de negócios, com medidas que 
garantam a produtividade do setor privado, a segurança 
jurídica, a volta do crédito e a desburocratização para pro-
jetos de desenvolvimento.                                                 

O novo coordenador da ComJovem Cascavel Diego Nazari 
Reis, o presidente da FETRANSPAR Sérgio Malucelli e o 
ex-coordenador Antonio Carlos Ruyz
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Pedágio

Pedágio no Paraná ficou mais caro
A Agência Reguladora de Serviços 

Públicos Delegados de Infraestrutura do 

Paraná (Agepar) homologou a correção das 

tarifas de pedágio do Anel de Integração do 

Estado, que começaram a ser praticadas 

no último 1º de dezembro. O reajuste anual 

contratual varia de 4,04% a 5,19%, valor 

abaixo da inflação do período, medida em 

7,87%, segundo o IPCA.

A agência havia homologado anterior-

mente, também com vigência a partir de 

1º de dezembro, a aplicação da revisão 

tarifária, para cobrir os custos de obras 

não previstas em contrato, como viadutos 

e duplicações, ou obras cujo cronograma 

foi antecipado.

Para o presidente da FETRANSPAR, 

Sérgio Malucelli, o aumento das tarifas de 

pedágio ocorre em um período difícil, de 

recessão econômica. “O setor sofre com os 

fretes defasados e tem hoje mais de 200 

mil caminhões parados em todo o Brasil por 

falta de demanda.”

Malucelli ressalta que a última de pes-

quisa da CNT (Confederação Nacional de 

Transporte) mostra que as rodovias peda-

giadas ainda são as únicas consideradas 

em boas condições de trafegabilidade. 

“Ainda assim, a cada reajuste, percebe-

mos a necessidade da repactuação dos 

contratos das concessões com vistas a 

uma redução nas tarifas. A maior parte da 

produção do Estado escoa pelas rodovias 

e esse aumento acaba interferindo direta-

mente no valor do frete. O setor produtivo 

busca uma alternativa para essa questão: 

a repactuação dos contratos de pedágio 

atuais, ou a realização de novos contratos.”

Com isso, o reajuste anual nas tarifas, 

de acordo com cada concessionária, será 

o seguinte:

Rodonorte e Ecovia ......................4%

Ecocataratas ...............................5%

Viapar ....................................... 10%

Caminhos do Paraná .................. 11%

Econorte ................................... 13%

TABELA DE REAJUSTES
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Crise

Crise afeta setor de transporte, 
mas há otimismo moderado para 2017

A Sondagem Expectativas Econômicas 

do Transportador 2016, realizada pela CNT 

(Confederação Nacional do Transporte), 

mostra que a crise na economia do Brasil 

tem impactado fortemente o setor de trans-

porte. A maioria das empresas (60,1%) 

teve diminuição de receita bruta em 2016, 

e 58,8% precisaram reduzir o número total 

de viagens. Para 74,6%, houve aumento do 

custo operacional. Foram entrevistados 795 

transportadores de todo o país, que atuam 

nos diferentes modais (rodoviário, ferrovi-

ário de cargas, metroferroviário, urbano de 

passageiros por ônibus, aquaviário e aéreo).

 A maioria deles (90,7%) considera que 

a crise política também os afetou negativa-

mente. Pelo menos 37,4% das empresas 

do setor reduziram o número de veículos em 

operação em 2016. Esse cenário refletiu na 

retenção de mão de obra. De dezembro de 

2015 a setembro de 2016, foram demitidos 

52.444 trabalhadores no setor. Somente 

nos últimos seis meses, 58,1% das em-

presas brasileiras de transporte tiveram de 

reduzir o quadro de funcionários devido à 

situação econômica do país. 

Para 2017, 47,7% dos empresários 

esperam obter receita bruta maior e 48,8% 

confiam que haverá melhor desempenho 

da atividade econômica. O levantamento 

da CNT aponta que 53,5% dos transporta-

dores aumentaram a confiança na gestão 

econômica do governo federal e 60,5% 

concordam com as medidas fiscais anun-

ciadas. A Sondagem mostra também que 

49,3% dos empresários acreditam que a 

retomada do crescimento na economia 

do país só será percebida em 2018. Para 

23,6%, essa percepção ocorrerá em 2017.

“A crise econômica tem causado 

impacto negativo no setor de transporte. 

Acreditamos em um novo momento, com 

esse novo governo, que está fazendo o ajus-

te fiscal necessário e fortes investimentos 

em infraestrutura de transporte”, afirma o 

presidente da CNT, Clésio Andrade.

Conforme a Sondagem, a maioria dos 

entrevistados (83,5%) apoia a participação 

de investidores internacionais nas novas 

concessões da área de transporte. A CNT 

tem trabalhado fortemente com seus escri-

tórios na China e na Alemanha para atrair 

investimentos estrangeiros para obras de 

infraestrutura de transporte no Brasil.       

RODOVIÁRIO

77,5% 
revelam que tiveram aumento do custo 
operacional em razão da retomada da 

cobrança da Cide-combustíveis

Apenas 

7,6% 
da arrecadação da Cide-combustíveis foi 

convertida em investimentos 
federais desde 2015

45,7% 
dos empresários do segmento rodoviário 
de passageiros afirmam que o número de 

assaltos cresceu

48,5% 
das empresas de transporte rodoviário de 
cargas registram aumento da quantidade 

de roubos



Participe do Despoluir
No Paraná o Programa Despoluir é coordenado pela FETRANSPAR e tem patrocínio 

da Petrobras. As empresas que tiverem interesse em agendar visitas de técnicos do Despoluir podem 
entrar em contato pelo email despoluir@fetranspar.org.br ou pelo telefone (41) 3333-2900.

Mais informações sobre o Programa Despoluir pelo telefone 
(41) 3339-2900 ou pelo email despoluir@fetranspar.org.br6D
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Despoluir

PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE

Programa Despoluir intensifica 
ainda mais as aferições 

Nos meses de dezembro e janeiro, época em que grande parte 

da frota está no pátio, as empresas aproveitam para colocar as 

aferições em dia. De acordo com o técnico do Despoluir Marcos da 

Silva, que atua em Maringá, nesse período muitos transportadores 

buscam o programa para iniciarem o ano com os veículos aferidos.

“Tem sido bastante expressivo o número de aferições realizadas 

pelos técnicos do Despoluir no Paraná. As empresas querem evitar 

problemas nas rodovias e reduzir a emissão de poluentes, melho-

rando a qualidade do ar e racionalizando  o uso de combustível”. 

Em Curitiba, área de atuação do técnico David Andrade, e 

na região de Cascavel, onde trabalha o técnico Arry Bier Neto, o 

cenário é o mesmo.

Confira as empresas que tiveram suas frotas recentemente 

aferidas pelos técnicos da FETRANSPAR:

Rodobras, em Curitiba Transal Transportadora, em Colombo Cordiolli Transportes, em Maringá Trans-Iguaçu, em Londrina

TNT Mercúrio, em Londrina Transpanorama, em Maringá

TransCap, em Paranaguá

Coptrans, em Dois Vizinhos



O presidente da FETRANSPAR Sérgio 

Malucelli participou da cerimônia do Simu-

lador de Direção do SEST SENAT (Serviço 

Social do Transporte e Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Transporte), no dia 13 de 

dezembro. “Esse equipamento proporciona 

vivências que não são possíveis nos testes 

reais, por isso ajuda na prevenção de aci-

dentes de trânsito”, destaca Malucelli.

O lançamento faz parte do projeto 

“Simulador de direção SEST SENAT – Efi-

ciência e Segurança no Trânsito”, que tem 

como meta capacitar 50 mil motoristas de 

caminhão, carreta e ônibus, no período de 

três anos em todo o país.

“Com o auxílio do simulador, o motorista 

pode percorrer cenários como estradas não 

pavimentadas, vias rurais, asfalto molhado, 

além de se deparar com situações de risco, 

como animais na pista, pessoas correndo e 

aquaplanagem”, explica o instrutor do SEST 

SENAT, Alex Silva.

O número de vítimas em acidentes de 

trânsito subiu 3,2% em 2014, segundo os 

dados mais recentes divulgados no Retrato 

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)    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)

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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Notas

SEST SENAT lança simulador de direção 
e contribui para trânsito mais seguro

da Segurança Viário. A quantidade de 

feridos também cresceu 5,9% no mesmo 

período. O resultado vem após uma queda 

entre 2012 e 2013 de 5,7% no número de 

mortes.

Instalado há poucos dias em Curitiba, o 

simulador ganhou uma sala específica para 

o treinamento na sede do SEST SENAT, 

no Boqueirão. A nova infraestrutura utiliza 

recursos de alto padrão tecnológico e di-

dático, com sistema de som e imagens. O 

conteúdo dos cursos aborda temas como 

condução segura e econômica, situações 

de risco, manobras, uso de tecnologias 

embarcadas, aperfeiçoamento de moto-

ristas para o transporte de passageiros e 

cargas especiais.

No total, serão investidos R$ 41,56 

milhões no projeto que contempla as prin-

cipais cidades do Brasil. Dentro do inves-

timento também está o desenvolvimento 

de cursos, horas técnicas de manutenção, 

capacitação de instrutores e proposta pe-

dagógica. Cada simulador custa, em média, 

R$ 692,7 mil.

A previsão é que até junho de 2017, 

todos os 60 simuladores estarão instalados 

nas unidades do SEST SENAT espalhadas 

pelo Brasil.  
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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)

Tabela Sindical

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.

Fique 
atento 

aos prazos!

As tabelas e a guia 
estão disponíveis no 

site da FETRANSPAR 
(www.fetranspar.org.br). 

Basta clicar e 
emitir a sua.

Importante: vence em 31 de janeiro a Contribuição Sindi-

cal referente a 2017. As empresas de transporte e logística do 

Paraná podem emitir a guia para recolhimento da contribuição 

sindical no site da FETRANSPAR, sem burocracia. 

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

 1 de 0,01 a 26.603,25 - Contribuição mínima 212,83

 2 de 26.603,25 a 53.206,50 0,80% 0,00

 3 de 53.206,50 a 532.065,00 0,20% 319,24

 4 de 532.065,00 a 53.206.500,00 0,10% 851,30

 5 de 53.206.500,00 a 283.768.000,00 0,02% 43.416,50

 6 Acima de 283.768.000,01  - Contribuição máxima 100.170,10

NOTAS

1.  As firmas ou empresas e as entidades ou instituições cujo capital social seja igual 

ou inferior a R$ 26.603,25, estão obrigadas ao recolhimento da Contribuição 

Sindical mínima de R$ 212,83, 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$ 283.768.000,01, reco-

lherão a Contribuição Sindical máxima de R$ 100.170,10, 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.2017;

 - Autônomos: 28.FEV.2017;

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

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.


