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ANO X

No dia do 24º aniversário (19/04), Federação reinaugura sua sede e 
realiza o primeiro evento que reúne autoridades, empresários e diferentes 
setores que acompanharam a assinatura de posse de Sergio Malucelli 
como presidente do Conselho Regional Paraná do SEST SENAT



Palavra do presidente
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Veículos de 
cargas na estrada 
Desde o último dia 13 de abril, véspera do feriado da 

Paixão de Cristo e Páscoa, veículos de cargas estão po-

dendo circular por estradas durante o recesso, sem que 

os motoristas sejam penalizados por isso. A medida vale 

para todo o território nacional e foi o resultado de pedido 

de liminar  feito pela Federação das Empresas de Trans-

porte de Cargas do Estado do Paraná (FETRANSPAR). 

Em seu entendimento, a Federação argumenta que a não 

circulação de veículos no período de feriados ocasiona 

prejuízos para transportadores, motoristas bem como 

para sociedade com o atraso de envio de mercadorias. 

A decisão foi proferida pelo Tribunal Regional Federal da 

1ª Região – TRF1, por meio de decisão do Desembarga-

dor Federal João Batista Moreira,  que suspendeu os efeitos da Portaria PRF n° 21, que restringia a circulação de veículos de cargas ao longo de 

feriados prolongados de 2017.

Cabe recursos as partes interessadas. Mas, até o fechamento deste informativo em 28/04, a  decisão do TRF1 é que valia. Se você tiver dúvidas, 

ligue para a FETRANSPAR 41 3333-2900.

Sérgio Malucelli 
Presidente da FETRANSPAR

Editorial

Ao assumir a presidência da Federação 

das Empresas de Transporte de Cargas 

do Estado do Paraná – FETRANSPAR, há 

mais de quatro anos, a atual administração 

tinha uma nítida convicção: transformar o 

discurso da entidade em ações práticas, 

algo palpável. A Federação é uma instituição 

que, por natureza, tem no relacionamento 

o principal meio para construir pontes entre 

setores convergentes. 

Neste período, inúmeras conquistas 

foram alcançadas com ações práticas. 

Para se ater a fatos recentes,  lembremos 

do último feriado de Páscoa, quando uma 

liminar, pleiteada pela FETRANSPAR, devol-

veu ao transportador o direito de circular por 

estradas brasileiras no período de feriados; 

as efetivas investidas para tentar barrar o 

roubo de cargas no Estado, que hoje gira 

entre 25 a 30 casos por mês e; o trabalho 

intenso para que nosso Estado esteja repre-

sentado em pautas nacionais como é o caso 

das reformas da previdência e trabalhista 

que tramitam no Congresso Nacional. 

No último mês de abril, também tivemos 

a grata satisfação de poder retornar a nossa 

antiga sede da Federação. Um presente, 

para os 24 anos de instituição, completa-

dos no último dia 19/04. Depois de longos 

meses, temos agora um prédio amplo, 

estruturado e com espaço digno de uma 

Federação de representatividade, onde 

reuniões e pautas importantes poderão ser 

discutidas com conforto e suporte técnico. 

É um espaço que também os sindicatos 

associados poderão usufruir. 

A Federação acredita que o ambiente 

o qual atua, tem relação direta na quali-

dade do serviço que se propõe a prestar, 

é por isso que, ao assumir a liderança do 

Sistema ‘S’ no Paraná,  formado agora 

por FETRANSPAR – SEST SENAT,  a meta 

estipulada é realizar a inauguração e re-

formar de nove unidades operacionais em 

todo o Estado, dando suporte para que o 

corpo colaborativo tenha total apoio para 

executar suas atividades, dando respaldo 

aos motoristas e familiares por meio de 

suas importantes ações. 

Está na meta também dobrar o número 

de colaboradores, desta forma será possí-

vel atender as necessidades dos mais de 

22 mil empresários do transporte de cargas 

e passageiros no estado do Paraná. Esse 

não é apenas um discurso mas sim, com-

promisso assumido pela atual gestão da 

FETRANSPAR que agora, junto com o SEST 

SENAT trabalhará unida para o bem de todo 

o setor de transporte de cargas do Paraná. 

Boa Leitura.                                             

Discurso e prática 

Liminar
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Biografia

Albio Stüpp
Visionário, sonhador, um homem 

que buscava alcançar seus objetivos 

e metas, realizando com maestria 

as empreitadas que assumia. Assim 

era conhecido Albio Stüpp, que nos 

deixou no último dia 24/04,  vítima 

de infarto. Albio deixa um legado de 

conquistas e realizações em todas 

as áreas de sua vida. “O combinado, 

não é caro”, era a frase que gostava 

de usar em seu dia a dia.

Filho de Evelina Zoz Stüpp e Hen-

rique Stüpp, nasceu em Ituporanga, 

Santa Catarina, em 02 de abril de 

1955. Aos 08 meses de idade fincou 

raízes em Francisco Beltrão com 

seus pais, cidade onde cresceu, vi-

veu, construiu sua vida. Casado com 

Ivone Gevieski Stüpp, pai de Aline 

Samara e avô do Fernando Henrique, 

o pai de família deixará saudades.

Formou-se em Administração 

de Empresas e  pós graduou-se em  

Marketing, sendo  mestre em Gestão 

de Negócios Internacionais. Tinha uma 

visão empreendedora, sendo fundador de 

muitas empresas, entidades e associações.

Exerceu cargo de Secretário de Ur-

banismo e Diretor da EMOBEL (Autarquia 

Municipal de Obras) na gestão do então 

prefeito João Arruda. Administrou e 

trabalhou na Transportadora SOLASOL. 

Construiu e foi dono do Posto de Com-

bustíveis Panorâmico. Proprietário da 

Transportado Almibel Ltda. Fundador da 

Ajub, do Marrecas Clube, Grêmio Estu-

dantil Beltronense e CTG Rancho Crioulo.

Também exerceu a presidência da As-

sociação dos Motoristas de São Cristovão, 

COPTRANS (Cooperativa de Transporte 

14 de Dezembro), SETCSUPAR (Sindicato 

das Empresas de Transporte de Cargas) e 

do Rotary Club Francisco Beltrão Alvorada. 

Por sua participação ativa no Rotary, foi 

governador assistente de área sobre a 

governadoria do Dr. Maurício Alves. 

Membro ativo da Loja Maçônica Es-

trela do Sudoeste número 130.

Atualmente exercia as fun-

ções de presidente da Rodocrédito  

(Cooperativa de Crédito), vice-presi-

dente da Coptrans (Cooperativa de 

Transportes)  e Diretor da FETRANSPAR 

(Federação das Empresas de Trans-

porte de Cargas do Estado do Paraná)

Direção
Para o presidente da FETRANSPAR, 

Sérgio Malucelli, o diretor vai deixar 

uma lacuna difícil de ser preenchida 

no setor de transportes de carga do 

Paraná. “Albio tinha um jeito único 

de fazer negócios, com propriedade 

e seriedade”, destaca o presidente.

“Além de um amigo estimado 

era um empresário leal, idôneo cujo 

caráter inigualável ajudou a construir 

a FETRANSPAR. Deixa um legado 

ao TRC/PR, pois suas maiores obras 

foram o respeito, a lealdade e a dedicação 

extrema aos temas que assumia sob sua 

responsabilidade.

Tive a honra de conviver com esse 

amigo por muitos anos, meu conselheiro de 

primeira hora.

Perdemos um homem, mas ficará em 

nossa memória seus exemplos de dignidade 

e respeito”, destaca Malucelli.                    

“Albio tinha um jeito único 
de fazer negócios, com 

propriedade e seriedade”
Presidente Sérgio Malucelli e Albio Stüpp no evento de 

posse do SEST SENAT no último dia 19 de abril em Curitiba 
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Capa

Sistema ‘S’ e FETRANSPAR têm   gestão unificada no Paraná  
Sérgio Malucelli 
assume a presidência 
do SEST SENAT e 
promete trabalhar na 
capacitação do corpo 
técnico e operacional 
visando maior 
competitividade no 
mercado

Desde o último mês de março o sis-

tema ‘S’ formado pelo Serviço Social do 

Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Transporte (SENAT) têm 

uma gestão única, liderada pela Federação 

das Empresas de Transporte de Cargas do 

Estado do Paraná -  FETRANSPAR. A ceri-

mônia que marcou a posse de Sérgio Malu-

celli como presidente do Conselho Regional 

Paraná do SEST SENAT  foi acompanhada 

por lideranças de órgãos nacionais, estadu-

ais, empresários, representantes sindicais 

e imprensa. Também estiveram presentes 

o governador do Paraná, Beto Richa e o 

vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel.  

“Temos a certeza que esta gestão tam-

bém será de peso e fará a diferença para 

o setor, não só no Paraná, mas no Brasil. 

Contamos com o apoio de vocês para 

avançar nas pautas do setor, bem como 

vocês têm nosso apoio para as demandas 

regionais”, disse em discurso José Hélio 

Fernandes, que representou o presidente 

da Confederação Nacional dos Transportes 

(CNT), Clésio Soares. 

Após 22 anos sendo administrado 

pelo setor de transporte de passageiros no  

Paraná, o SEST SENAT terá uma direção 

com a visão de quem está no setor de car-

gas. O presidente Sergio Malucelli, também 

é o atual líder da FETRANSPAR, cargo que 

ocupa em segundo mandato consecutivo. 

“Será grande o desafio, mas também 

uma oportunidade para ampliarmos o 

relacionamento tanto com as unidades 

operacionais do SEST SENAT quanto com 

os sindicatos do setor do transporte como 

um todo. Integrados iremos identificar 

melhor as necessidades e soluções para 

todo o sistema de transporte do Paraná”, 

avalia Malucelli.

De acordo com o novo presidente, a 

qualificação e a prevenção dos profissionais 

do transporte serão os pilares dos próximos 

quatro anos. “Precisamos capacitar o corpo 

técnico e operacional para que as empresas 

se tornem mais competitivas, o que sem 

dúvida irá refletir na qualidade do serviço 

prestado bem como na redução do número 

de acidentes que envolvem transportadores 

de cargas e de pessoas”, avalia Malucelli, 

que tem como meta o aumento em 20% 

no número de profissionais qualificados 

no mercado. 

Hoje o sistema ‘S’ em todo o Paraná 

atua com 485 profissionais que atendem 

as demandas de funcionários e familiares 
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Sistema ‘S’ e FETRANSPAR têm   gestão unificada no Paraná  

de 22 mil empresas que aturam no setor 

de transporte. “Nos próximos três anos, 

nosso corpo funcional chegará a 800 com a 

inauguração e ampliação de nove unidades 

operacionais, com isso teremos um serviço 

ainda mais ágil e eficiente”, afirma Malucelli. 

“A ideia é articular as ações de desen-

volvimento profissional e promoção social 

em um ambiente favorável às práticas 

educativas e sociais, que contribuam para 

o aumento da produtividade, da competitivi-

dade e do fortalecimento do setor de trans-

porte paranaense”, destaca o presidente.

Para o governador do Paraná, Beto 

Richa, o setor de transportes do Estado 

é fundamental para que o desempenho 

econômico se fortaleça. “Sabemos que 

os empresários do setor estão muito bem 

representados por meio da FETRANSPAR e 

SEST SENAT. Estaremos sempre abertos ao 

diálogo, as sugestões e a possíveis críticas 

pois esse é o caminho para um Paraná cada 

vez mais forte e desenvolvido”, destacou o 

governador em seu discurso.                    

Com a Palavra 
Confira o que outras lideranças disseram em 

seus discursos durante a cerimônia de posse. 

Há mais de 23 anos discutimos o setor 
de transporte de passageiros e de cargas. 
Com esse diálogo conjunto o setor venceu 
muitas barreiras e demonstrou força e 
unidade. Entramos em um novo momento 
e o trabalho conjunto continuará. 

Thadeu Castelo Branco, vice-
presidente da Federação das 
Empresas de Transporte de 
Passageiros dos estados do 
Paraná e Santa Catarina 
-  FEPASC

É a nossa contribuição na economia 
do Paraná que se fortalece com o 
rodizio de representantes que, a cada 
gestão deixam suas marcas positivas no 
fortalecimento do setor de transportes. 

Pedro Lopes, presidente da 
Associação Brasileira de 
Transportes de Cargas -  ABTC

A Prefeitura de Curitiba está aberta a realizar 
parcerias que visem contribuir com os 
avanços sociais de nossa cidade. Estar ao 
lado de um foro qualificado como o Sistema 
S - FETRANSPAR SEST SENAT é sinônimo 
de trabalho competente e de resultados. 

Eduardo Pimentel, 
vice-Prefeito de Curitiba
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Social
Galeria

Confira imagens do primeiro evento após a reinauguração da sede da FETRANSPAR. Autoridades de 
diferentes setores acompanharam a assinatura de posse de Sérgio Malucelli como 

presidente do Conselho Regional Paraná do SEST SENAT.

Momento da foto dos dirigentes do SEST SENAT Passagem do cargo de presidente para as mãos de Sérgio Malucelli 

Direção FETRANSPAR Já como presidente, Sérgio Malucelli, homenageia gestão anterior pelos serviços prestados 
ao setor de transporte paranaense 

Equipe administrativa da FETRANSPAR posa para foto após dias 
de preparação do evento do último dia 19/04 

Lideranças políticas, empresários e representantes do setor acompanham a cerimônia de posse 

Governador Beto Richa e diferentes autoridades acompanham o 
momento de apresentação de vídeo que aborda detalhes do SEST SENTAT no Paraná 

Presidente Sérgio Malucelli, Governador Beto Richa 
e os empresários Joel Malucelli e Luiz Malucelli 

 F
ot

os
: V

al
te

rc
i S

an
to

s



Os dez anos do Programa Despoluir em todo o Brasil, vem sendo marcado por uma série 

de atividades pelo país. No último mês de abril, a coordenação regional esteve presente no 

‘Encontro Nacional dos Coordenadores Regionais”, que discutiu, além de assuntos técnicos 

referentes ao programa, também as próximas atividades alusivas a primeira década do 

Despoluir em todo o Brasil.

“Aqui no Paraná trabalharemos seguindo a agenda Nacional, intensificando as atividades 

junto as empresas parceiras e abrindo agenda para que novas companhias possam aderir a 

essa causa ambiental”, explica a coordenadora do projeto no Estado, Solange Caumo Silva.

Alusivo aos dez anos do programa, o Despoluir recebeu homenagem no início do mês 

de abril na cidade de Maringá, durante a ‘Feira de Saúde Transporte Consciente Moto-

rista Saudável’ que reconheceu o importante legado deixado pelo trabalho liderado pela  

FETRANSPAR no Estado.  Na ocasião, a homenagem se estendeu as empresas que abra-

çaram a causa na região nos últimos dez anos.

Agenda
O Programa Despoluir também divulgou as datas do Encontro de Coordenadores  

Nacionais. A reunião ocorrerá em Brasília nos dias 21 e 22 de setembro.                                

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 24 de Maio, 1294 – Rebouças
CEP 80230-080 – Curitiba/PR

Telefone (41) 3333-2900
E-mail: fetranspar@fetranspar.org.br

Assessoria de Imprensa: 
Gheysa Padilha (DRT 6076 PR) 

gheysa.padilha@ziggcomunicacao.com.br
Projeto Gráfico e Diagramação: Celso Arimatéia 

Impressão: Gráfica Radial
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Despoluir

Uma década na estrada

PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE

Serviço
Empresas interessadas em participar do Programa Despoluir podem 

entrar em contato pelo e-mail despoluir@fetranspar.org.br 
ou pelo telefone (41) 3333-2900.

Empresa do Grupo Eliseu Prado, a Trans Cia Verde foi fundada em 2005, iniciando suas 

atividades no ramo florestal. Foi em 2009 que expandiu suas atividades para o transporte de 

alimentos e bens de consumo. Com sede em Curitiba, atualmente a Trans Cia Verde conta 

com filial em Rio Claro/SP, Joinville/SC, Planalto/BA, Araucária/PR e Vitória do Santo Antão/PE.

Com uma moderna frota de carretas/Bitrens e tanques isotérmicos tem capacidade de 

transportar cargas secas e líquidas.

Associada ao Setcepar - Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas no Estado do 

Paraná -, a empresa é parceira do Despoluir há dois anos. Neste período, aproximadamente, 

70 veículos foram aferidos.

“Participar do programa Despoluir significa o controle de fato dos nossos veículos e 

também a melhoria em relação ao meio ambiente”, observa o auxiliar de frota, Jefferson 

Luis Radunz.

Em abril, a Cimento Itambé, de Balsa Nova, também foi uma das empresas que teve frota 

aferida. A Ghelere Transportes também. Com 35 anos de história, é referência no transporte 

manufaturado. Com matriz atualmente em Cascavel (PR), possui filiais em Curitiba, Marin-

gá e Marília (SP). Com uma frota de mais de 100 veículos, é parceira do Despoluir desde 

2015. Neste período, aproximadamente, 100 veículos foram aferidos, todos com 100% de 

aprovação.                                                                                                                       

Aferições



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

Homenagem

Galeria de Presidentes
A Federação das Empresas de Transportes de Cargas do 

Estado do Paraná (FETRANSPAR), reservou um justo espaço em 

sua nova sede para homenagear os empresários que ajudaram a 

consolidar a instituição nas duas últimas décadas. 

Diante de autoridades de diferentes setores e de familiares,  os 

ex-presidentes da FETRANSPAR, Arelli Teixeira de Lara, Walmor 

Weiss e Luiz Anselmo Trombini agora têm uma galeria com fotos 

de quando presidiram a Federação. 

Após descerrada a placa, Walmor Weiss que esteve à frente  

da instituição entre os anos de 1999 a 2001 disse em discurso 

o quanto o momento é especial e marcante. Também lembrou 

das conquistas e desafios que o cargo trouxera naquele período. 

“Muito me orgulha em estar presente na galeria de presidentes 

desta casa.  Foi uma grande caminhada, nunca nos furtamos em 

fazer nosso trabalho com honra e dedicação, tudo para que o Paraná 

pudesse replicar suas ideias em âmbito Nacional e para que os nos-

sos empresários pudessem ser bem representados”, disse Weiss. 

“Para mim muito me honra fazer parte deste time que acredita 

no potencial do empresário do transporte de cargas do Paraná. 

Obrigado a todos os presidentes que dedicaram seu tempo a esta 

instituição”, frisou o atual presidente da FETRANSPAR, Sérgio 

Malucelli.                                                                                      

Walmor Weiss 
recebe das mãos 
do governador do 
Paraná, Beto Richa 
e do Presidente 
da FETRANSPAR, 
Sérgio Malucelli, 
homenagem 
que marca a 
inauguração 
da Galeria de 
Presidentes da 
instituição
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