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Em defesa
do setor
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Mesmo em meio a crise, FETRANSPAR
abre inúmeras frentes de trabalho visando
proteger o setor de transportes de cargas
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Reoneração da folha e o impacto no TRC
José Hélio Fernandes, Presidente da NTC&Logística
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SISTEMA S

Como as empresas podem usufruir
dos serviços do SEST SENAT

editorial

giro pelos sindicatos

TRABALHO ÁRDUO
EM MEIO A CRISE

BRASIL/
PARAGUAI
O SINDIFOZ está em constante
contato com o Ministério de
Relações Internacionais do
Brasil para que o pedido de
extinção da Taxa do Visto
Consular tenha aprovação. Um
dos argumentos do sindicato
é que há obstáculo ao livre

O primeiro semestre encerra-se. Para a economia
brasileira, pouca coisa mudou. É verdade que
estamos um tanto melhores quando comparamos
o atual período com os cenários dos dois últimos
anos, contudo, aquém do que almeja o setor de
transporte de cargas, que tem um imenso potencial
de crescimento.
A crise política nacional continua atingindo
frontalmente os negócios em diferentes esferas,
consequentemente o setor produtivo. Como
Federação, não estamos alheios a esse cenário,
porém, mais fortes e vigilantes do que nunca, para
que não haja ainda mais perdas. Precisamos utilizar
do momento, para fazer o que é possível no sentido
de nos preparar também para quando o mercado
voltar a crescer.
Neste novo formato do informativo FETRANSPAR,
listamos para o leitor uma série de atividades que
a instituição vem trabalhando, mesmo em meio a
crise. Essas medidas nos resguardam e não nos
deixam abater perante ao delicado momento.
Convidamos o presidente da NTC&Logística, José
Hélio Fernandes, para discorrer neste número
sobre uma importante pauta que tramita em
Brasília: a Desoneração da Folha de Pagamento. O
posicionamento da instituição pode ser entendido
como o nosso também. É isto que defendemos.
E, mais do que nunca, momentos de crises também
são períodos nos quais devemos ‘apertar os cintos’,
para não nos perdermos em nossas finanças. Por
outro lado, não podemos deixar de investir em
educação e atualização profissional. Por isso,
convido você a fazer A leitura sobre o Sistema S –
SEST SENAT. Dicas mostram como o empresário
e colaborador podem usufruir dos serviços 100%
gratuitos. Ficamos na torcida para que o leitor goste
deste novo momento do Informativo FETRANSPAR.
Boa Leitura!

ATITUDE
SINTROPAR (Cascavel), SETCAMAR (Maringá) e SETCEPAR (Curitiba) aderiram
a mobilização de incentivo para que cidadãos doem sangue, principalmente
no período de inverno e recesso do mês de julho. A iniciativa é realizada
em conjunto com a COMJOVEM (Comissão de Jovens Empresários e
Executivos), ligados a NTC&Logística, por meio dos núcleos regionais.
Em todo o pais são 26 núcleos participantes. A intenção é engajar
membros em uma causa social, revertendo os benefícios para toda a
sociedade. Interessados em realizar a doação podem entrar em contato
com os sindicatos das empresas de transporte de cargas das respectivas
cidades participantes.

MBA A DISTÂNCIA
O SETCEPAR (Curitiba), em parceria com o Grupo Educacional Opet, lança neste mês
de julho o primeiro MBA a distância “Gestão Estratégica de Empresas de Transporte
Rodoviário de Carga (TRC)”, direcionado a profissionais de diversas áreas do setor
do transporte de cargas. Concebido por grandes especialistas da área, a supervisão
será feita pelo diretor do núcleo de EAD do Opet, Pedro Andriolli, e as primeiras
turmas estarão disponíveis para o Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A duração será de 18 meses e tem o apoio da
FETRANSPAR.
Facilidade
O objetivo do curso é atender profissionais, que em razão do constante
deslocamento, ficam impedidos de participar de um programa sólido de educação
continuada. As inscrições estão abertas e a aula inaugural será no próximo mês de
agosto. Mais informações: http://www.opet.com.br

Sérgio Malucelli
Presidente da FETRANSPAR

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 Proprietários de Serviços de Auto Socorro,
Remoção e Resgate de Veículos e de Içamento através de Guinchos e Guindastes do
Estado do Paraná - Tel: (41) 3023.2258 - E-mail seguipar@seguipar.com.br
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comércio e a violação do princípio da
reciprocidade vigente na relação dos
estados membros do Mercosul.
De acordo com a instituição, a
movimentação anual de caminhões gira
em torno de 200 mil ao ano em Foz do
Iguaçu. Cada movimentação representa
valor de U$ 100 (por caminhão), o que
gera custo de U$ 20 milhões/ano, ou
cinquenta milhões em moeda brasileira.

DIA DO MOTORISTA
Sindicatos do Paraná em parceria com o
Programa Despoluir/SEST SENAT, irão
promover diversas ações entre os dias
25 e 27 de julho. As atividades serão
focadas na qualidade de vida do motorista
incluindo orientações posturais, aferição
de pressão arterial, quick massagens,
testes glicêmicos, além de aferição veicular
ambiental. Duas cidades do Paraná já
fecharam agendas, confira abaixo.
Acesse www.fetranspar.org.br/despoluir e
fique atento as outras agendas que serão
finalizadas nos próximos dias.
Maringá
As atividades vão incluir corte de cabelo,
avaliação bucal, palestras e sorteios de
brindes. A data marcada é dia 25, das 9h
às 16h, no pátio do Posto G10, que fica na
Rodovia PR-317, km 3, 4.652, saída para
Astorga. Das 11h30 às 13h está previsto um
show, com a dupla sertaneja Wagner e Alex.
Cascavel
As ações ocorrem entre os dias
25 e 27 no Posto Doval, no Trevo de
Vitorino, na Rodovia BR-280/180.
Mais informações: (41) 3333-2900
ou despoluir@fetranspar.org.br.

A possível reoneração da folha
de pagamento pode significar o
tiro de misericórdia para o setor

Reoneração da folha
e o impacto no TRC
O setor de transporte rodoviário de cargas
vem passando por dificuldades desde 2014,
por consequência da recessão econômica
vivida pelo país e agravada por problemas
crônicos do próprio TRC.
Pesquisa realizada pela NTC&Logística e
pela ANTT, entre dezembro/16 e janeiro/17,
junto a 1.785 empresas transportadoras de
cargas, indicou que 84% das empresas do
setor tiveram queda no faturamento. Essa
queda foi, em média, de 19,31% em relação
a 2015, que já tinha sido muito ruim para
75,7% das empresas, com queda média de
faturamento da ordem de 10,3% frente ao
ano anterior (2014).
Diante desse cenário, a possível reoneração
da folha de pagamento pode significar o tiro
de misericórdia para o setor. As simulações
e as pesquisas feitas pela NTC mostram
que a reoneração da folha dobra os custos
relativos a contribuição paga ao INSS, ou
seja, se hoje representa 1,5% do faturamento
passará a ser 3,0%. Só no índice de inflação
do setor, por ser ele um grande demandador
de mão de obra, o impacto vai variar de 1,5
a 2,5 pontos percentuais a mais no mês de
entrada em vigor da medida.

aos clientes. A primeira já não é possível,
pois as empresas já vêm cortando custos. A
segunda, neste momento é inviável, já que
nos últimos três anos houve diminuição
no valor do frete que hoje está com uma
defasagem de 18,30%.
Portanto, as providências que sobram aos
gestores destas empresas para equilibrar
as contas e sobreviverem neste ambiente
acabam se restringindo a compensar o
aumento de custo com a demissão de
funcionários ou tornar-se inadimplente, uma
vez que não conseguirão arcar com os atuais
níveis de impostos. A primeira opção é a
mais citada entre os empresários do setor,
que já começaram a colocar a medida em
prática – os números apontados indicam
a eliminação de 5% a 10% dos postos de
trabalho, sendo que o setor emprega 5,8
milhões de pessoas.
Apesar de reconhecer a necessidade do
Governo de fazer os ajustes nas suas contas,
não é justo exigir de um setor que emprega
tantas pessoas, uma contribuição que ele
não tem condição de arcar, a não ser às
custas de empregos em um momento onde a
criação de postos de trabalho é dito estar em
primeiro lugar.

Para as empresas compensarem este custo
maior, existem poucas possibilidades e
nenhuma tem resultado positivo para a
sociedade. As soluções indicadas seriam a
da redução dos demais custos e o repasse
José Hélio Fernandes
Presidente da NTC&Logística

PONTA GROSSA
SINDIPONTA - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Ponta Grossa - Tel: (42) 3223.2612 - E-mail: sindiponta@fetranspar.org.br

TOLEDO
SINTRATOL - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de
Toledo - Tel: (45) 3252.2525 - E-mail: sintratol@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

DOIS VIZINHOS
SINDIVALE – Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Dois
Vizinhos - Tel: (46) 3536.2138 - E-mail: sindivale@fetranspar.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

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 - Telefone: (45) 3526.3800 - E-mail: recepcao@sindifoz.com.br
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Por Everson Mizga

Trabalho em
meio a crise
Se atuar como empresário em um país próspero e cheio de
oportunidades é algo desafiador para qualquer pessoa, imagine o que é
empreender em meio a turbulência econômica, política e instabilidade
do mercado.
A FETRANSPAR tem acompanhado de perto essa ‘angústia’ vivida
pelo setor de transporte de cargas nos últimos tempos e tem se
posicionado em diferentes temas polêmicos, com o intuito de garantir

que medidas ou ações agravem ainda mais a sangria daqueles que
representam mais de 6% da economia do Paraná.
A tarefa não tem sido fácil, contudo, as atividades em diversas frentes,
vêm ajudando o transportador a atravessar o momento, dando suporte
para que, na retomada do crescimento do país, os negócios estejam
preparados para novas oportunidades. Listamos aqui, nove pontos os
quais a FETRANSPAR tem trabalhado com afinco pelo setor. Acompanhe:

REFORMAS
As pautas sobre as reformas Trabalhista, Tributária e Previdenciária se intensificaram ao longo do primeiro semestre.
A FETRANSPAR se mantém favorável a aprovação e a implantação das propostas em Brasília, por entender que
essas são alternativas plausíveis para o retorno do crescimento do setor. Contudo, não se manteve passiva frente as
propostas. Por meio da participação em audiências públicas e discussões com líderes responsáveis pelas propostas,
muitas sugestões foram encaminhadas para que o setor tenha suas necessidades atendidas. Os temas continuam
sendo acompanhados de perto pela direção da Federação.

1

ROUBO DE CARGAS
Recorrente em encontros de lideranças do setor, o tema ‘roubo de cargas’ tem desprendido tempo e dedicação da
Federação. Reuniões com órgãos responsáveis pela segurança pública estadual, polícias Militar e Rodoviárias bem
como com líderes governamentais tem sido realizadas com frequência. Uma das exigências é que a delegacia de
Roubos e Cargas, criada por meio de uma iniciativa da FETRANSPAR, tenha maior atenção do Governo, trazendo
resultados efetivos e estatísticas confiáveis que se possa ajudar auxiliar a produção de um mapa deste crime no
Paraná. A defesa ainda é que se tenha um plano de segurança, no qual o ‘receptador’ de carga seja o alvo das
operações desta natureza. Essas medidas permitem que o crime seja atacado em várias frentes.

G7
O Paraná também tem o seu Grupo das sete instituições com maior representatividade no setor produtivo do Estado.
O G7 é formado pela FIEP, FAEP, FECOOPAR, FECOMERCIO, FACIAP, SEBRAE e FETRANSPAR. Participante ativa,
a Federação defende melhorias para o empresário paranaense em pautas que são comuns a todos os participantes.
Além de fortalecer a voz das demandas, o G7 tem promovido constantes debates, seminários e audiências públicas
nas diferentes regiões do Estado.

SEST SENAT
Despois de duas décadas, o SEST SENAT agora vem para a direção da FETRANSPAR no Paraná. Além do atual
presidente Sérgio Malucelli ter a missão de administrar o ‘Sistema S’ como um todo no Paraná, a Federação vai
realizar trabalhos de sensibilização para que empresários e profissionais do setor do transporte de cargas possam
usufruir dos inúmeros benefícios que o sistema oferta. Uma das medidas é a ampliação da comunicação com o
público e o investimento em reformas e construção de novas unidades em todo o Paraná.
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Driblando as inúmeras barreiras impostas pelo momento político
econômico brasileiro, a FETRANSPAR vem realizando diversas
atividades em defesa do transportador de cargas paranaense

5
6

RELACIONAMENTO
Uma das atribuições da Federação é promover encontros, reuniões e atividades com diferentes setores da sociedade
no intuito de disseminar os importantes serviços prestados junto a sociedade e o impacto da economia proveniente
de suas atividades. Semanalmente, em uma agenda praticamente diária esses encontros são realizados. É dessas
definições que se tem, por exemplo, o alinhamento de discursos, montam-se novas agendas prioritárias e
definem-se estratégias de desenvolvimento do setor.

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Prestes a iniciar as comemorações dos seus 25 anos, que serão completados em 2018, a FETRANSPAR reinaugurou
recentemente sua sede administrativa em Curitiba. O local oferece agora uma estrutura adequada para realizar
encontros, reuniões do setor e espaço para sindicatos associados a Federação. Além disso, a sede do SEST SENAT
no Paraná, também fica na estrutura, o que facilita o atendimento a demandas do setor de transportes como um todo.

AÇÕES JURÍDICAS

7
8

A Federação tem buscado na justiça a defesa de diferentes demandas do setor de transportes de cargas. São
ações tramitando em diferentes esferas questionando pautas distintas, como a incidência irregular de impostos ou
mesmo a defesa sobre a circulação de veículos pesados em estradas durante feriados prolongados. A Federação
continua atenta para que o direito do transportador de cargas se faça valer evitando que perdas possam atrasar o
desenvolvimento do setor.

CAMPANHAS EDUCATIVAS
O setor de transportes de cargas paranaense tem um estreito relacionamento com a sociedade como um todo. As
vezes, diretamente, em outras indiretamente. Pensando em ampliar esse contato é que a FETRANSPAR tem se
engajado em campanhas educativas e comandos de orientações em estradas em todo o Paraná. As parcerias têm
ocorrido com concessionárias, órgãos de segurança e polícias rodoviárias . Nos próximos meses esse trabalho será
intensificado em todas as regiões paranaenses.

PROJETOS AMBIENTAIS

9

Conhecido no meio dos profissionais e empresários do setor de transportes de cargas, o projeto Despoluir vem
ganhando novos contornos nos últimos meses. Convênio que deve ser fechado com o Governo do Estado vai
permitir que a frota estadual, movida a diesel seja aferida. Na capital do Estado, Curitiba, uma parceria semelhante
também permitirá que a frota de veículos tenha aferição do programa. Além disso, o Despoluir tem sido convidado
a ser parceiro de ONGs internacionais de renome, tratados esses que permitirão a ampliação da gama de serviços
oferecidos. Todo esse trabalho visa diminuir o impacto ambiental que naturalmente o setor causa no meio ambiente,
sendo essa uma atitude responsável por parte de quem atua no setor. Está no radar a Federação, a ampliação de
novas parcerias.
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giro pelo setor

REDUÇÃO DE
CUSTOS NA FROTA
ENCONTRO DE
SEGURANÇA DO TRC
O Sindicato das Empresas de Transporte
de Cargas e Logística no Estado do Rio
Grande do Sul (SETCERGS), em paralelo
a 19ª Feira e Congresso de Transporte e
Logística (TranspoSul), maior evento do
segmento do Sul do país, promoveu nos
dias 28 e 29 de julho o 2º Encontro de
Segurança do TRC das regiões Sudeste
e Sul: Ações de Integração. Em pauta
a discussão sobre o enfrentamento
do roubo de cargas, tanto no contexto
nacional quanto regional. O Paraná
esteve representado pelo o presidente
da FETRANSPAR, Sérgio Malucelli. Na
foto, grupo de empresários participa de
entrevista na Rádio Bandeirantes do RS.

QUEREMOS SABER
A NTC&Logística e a ANTT estão realizando
uma pesquisa junto às empresas de transporte
de carga para verificar a situação econômica
das transportadoras no primeiro semestre de
2017 e as perspectivas para o próximo semestre.
Basta acessar o link goo.gl/7Kgcbh. A última
pesquisa como esta, resultou no índice de
defasagem do frete, publicado em fevereiro deste
ano. O resultado será divulgado na próxima
reunião do CONET, que acontece entre os dias
3 e 6 de agosto de 2017, no Rio de Janeiro. A
pesquisa é anônima, não é necessário identificar
empresa ou responsável pelo preenchimento.
Participe!

Curitiba vai ser sede o Circuito de Palestras
Vipal Resolve que acontece no próximo dia
24 de julho. No evento líderes empresariais,
gestores e empreendedores do setor de
transportes de cargas vão discutir inovações
do mercado, bem como o momento político do
Brasil. Promovido pela Vipal Borrachas, com
o apoio da FETRANSPAR SEST SENAT, neste
dia a promotora irá lançar uma plataforma
que promete dinamizar o relacionamento com
os transportadores Brasil. Além dos painéis
específicos do setor, quem vai ministrar
palestra será o jornalista Gerson Camarotti,
colunista da GloboNews, que falará sobre o
cenário político brasileiro. Na foto, o presidente
da FETRANSPAR SEST SENAT, Sérgio
Malucelli em rápido encontro com Camarotti,
no último mês de junho em São Paulo.
Inscreva-se: (11) 5096 - 8104.

Despoluir

O IMPACTO DO GÁS
CARBÔNICO NO CORPO HUMANO
SELO DESPOLUIR REFLETE EM MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DA FROTA E CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE
Você sabia que um adulto consome, pelo menos, 420 litros de oxigênio (640
gramas) e expira 420 litros de gás carbônico (880 gramas) em 24 horas? E que
quando enchemos o peito de ar, o oxigênio entra nos pulmões e que só então é
transportado pelo sangue para todos os nossos órgãos, músculos e tecidos?
PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE
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Por ser um processo automático na vida de todos, as pessoas têm dificuldade
de entender a importância de tomar cuidados em preservar o ar que respiramos,
em pequenas ou expressivas atitudes do dia a dia. Essa falta de cuidado impacta
diretamente na saúde humana.

BIOMETRIA
Todos os motoristas que acessam o cais
do Porto de Paranaguá precisam fazer
um cadastramento biométrico, que está
sendo executado pela Administração
dos Portos de Paranaguá e Antonina
(Appa). A medida visa acompanhar
a modernização e a necessidade de
aperfeiçoamento dos procedimentos de
segurança. Para que os novos cadastros
sejam realizados e o acesso ao cais
não seja bloqueado, os motoristas
precisam se dirigir ao Palácio Dom
Pedro II, de segunda a sábado, das 7h
às 19h. De acordo com informações
do setor responsável, mais de 5 mil
motoristas que acessam a área para
importação e exportação devem ser
recadastrados, passando a entrar na área
com o reconhecimento das digitais. O
procedimento é rápido, em média 20
segundos para o registro.

NÃO ESTORNO
AO PIS E COFINS
Transportadoras de cargas submetidas
ao regime não-cumulativo de apuração de
Pis/Cofins (empresas do lucro real), que
transportam mercadorias para exportação
tendo como tomadoras empresas
preponderantemente exportadoras,
cuja operação de transporte goza de
suspensão das contribuições Pis/Cofins
poderão manter os créditos dos insumos,
ou seja, não precisa estornar o crédito
dos insumos pelo fato de a operação de
transporte gozar de suspensão do Pis/
Cofins. A definição foi publicada no
último mês de junho pela RFB.

SELO CLIMA PARANÁ
Para incentivar as indústrias paranaenses a adotarem
medidas para a redução de emissões de gases de
efeito estufa, desde 2015, a Secretaria de Estado de
Meio Ambiente (SEMA), por meio da Coordenadoria
de Mudanças Climáticas, desenvolve o programa
Selo Clima Paraná, que no último mês ganhou
mais duas categorias. Além da versão original
do Selo Clima Paraná, em que o empresário
apresenta a Declaração de Emissões Simplificada
da sua empresa, há também o Selo categoria Ouro,
que exige que as emissões de CO2 declaradas
pela empresa sejam auditadas por um órgão
independente; e o Selo categoria Ouro Plus, que
exige da empresa a comprovação, também auditada,
de que reduziu as emissões de gases na atmosfera.
Para as empresas que conquistam o Selo Ouro ou
o Selo Ouro Plus existe o benefício de ampliação
em um ano da sua Licença de Operação. Desde a
criação do programa, 42 Selos já foram outorgados,
correspondendo a cerca de 15% das emissões da
indústria paranaense. Mais informações:
www.meioambiente.pr.gov.br

“O gás carbônico sozinho não causa doenças crônicas, porém associado a outros
componentes químicos podem agravar doenças respiratórias agudas preexistentes”, ressalta a
médica pneumologista Dra. Fabiane Fachin. O normal é que o corpo humano tenha entre 35 e
45 ml de mercúrio.

Técnico Ambiental,
David Andrade aferindo
frota em Curitiba

Quando expelidas em grandes quantidades, as partículas mais grossas ficam retidas no nariz
e garganta, podendo provocar incomodo, irritação nos olhos, narinas, além de facilitar a
instalação de doenças no organismo como: gripe, renite alérgica, bronquite alérgica a poeira e
asma.
Uma atitude simples e que faz a diferença é manter em dia o controle daquilo que é expelido
por seu veículo. O Despoluir, há dez anos ajuda inúmeros empresários e motoristas a cuidar
do meio ambiente. Por meio de aferições preventivas, a frota tem a possibilidade de contribuir
positivamente com o meio ambiente e com a saúde das pessoas.
Para ampliar essa ideia, a FETRANSPAR está prestes a fechar uma parceria com o Governo
Estadual no sentido de expandir o Despoluir. Veja informação ‘Selo Paraná’ acima. “Parcerias
desta magnitude ajudarão a levar ações efetivas para que o meio ambiente tenha menos
agressão e a saúde das pessoas seja preservada”, diz o Presidente da FETRANSPAR,
Sérgio Malucelli.

AGENDA

No dia 17 de julho acontece a blitz do Despoluir em
Guarapuava, oportunidade que transportadores poderão aferir
sua frota gratuitamente. A ação conta com o apoio
do SETCGUAR (Guarapuava), SEST SENAT e do Despoluir.
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sistema “s”

www.sestsenat.org.br/unidade/curitiba

O QUE FAZEMOS

POR VOCÊ

Evento de conscientização no trânsito realizado pela regional de Foz do Iguaçu durante último mês de maio

A serviço do
transportador de cargas
Em todo o Paraná, estruturas ligadas ao setor
de transporte de cargas estão habilitadas a participar
dos programas oferecidos pelo Sistema S
A cada dois minutos, um profissional é
beneficiado com um dos inúmeros serviços
ofertados pelo SEST SENAT em uma das
nove unidades espalhadas pelo Paraná.
Somente em 2016 foram mais de 275.641
atendimentos realizados. A expectativa é
que essa média aumente ainda mais nos
próximos três anos com a ampliação e
construção de novas unidades anunciadas
pela FETRANSPAR-SEST SENAT no último
mês de abril.

contudo, que o potencial de atendimentos
pode aumentar ainda mais. Para isso é
necessário que as empresas do setor de
transporte de cargas, incentivem seus
colaboradores a utilizarem da gratuidade
dos serviços ofertados. “Profissional com
saúde em dia e atualizado é sinônimo de
qualidade de vida e ao mesmo tempo mais
motivado aos resultados. É essa essência
que precisamos entender quando falamos
em SEST SENAT”, frisa.

“Para o trabalhador que atua no setor de
transporte de cargas, assim como de seus
dependentes, os serviços ofertados são
100% gratuitos, o que acaba por ser um
diferencial. Além disso, a qualidade dos
serviços prestados, bem como a dedicação
dos funcionários que atuam nas unidades
operacionais são outros atrativos”, destaca o
presidente da FETRANSPAR-SEST SENAT,
Sérgio Malucelli. O presidente destaca,

“A orientação para as empresas é que
procurem uma das nove unidades instaladas
do SEST SENAT para o cadastramento de
seus funcionários, e que façam a divulgação
interna a estes colaboradores para usufruir
de serviços de saúde, lazer e cultura,
bem como de cursos de aprimoramento,
aperfeiçoamento e capacitação profissional”,
explica Roberto Teixeira de Freitas,
Supervisor do Conselho Regional do Paraná.

FISIOTERAPIA
Dezenas de profissionais estão disponíveis
nas unidades operacionais do Paraná para
dar suporte aos pacientes que necessitam
de tratamento com auxílio de técnicas da
fisioterapia, além de algumas unidades
oferecem ainda clínica de Pilates. As dores
lombares e musculares são as principais causas
que levam o trabalhador a buscar tratamento.
Além do auxílio técnico, quem passa pelo
processo de reabilitação também recebe
orientações preventivas, para evitar novas
crises.
Mensalmente o informativo da Fetranspar
vai trazer resumo dos principais serviços
oferecidos para o setor de transportes
de cargas. Fique atento e usufrua.

Acesse:
www.fetranspar.org.br/sestsenat
e fique por dentro de cursos e
serviços os quais sua empresa e
seus colaboradores podem utilizar.

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 - em memória) 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)
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PARA USO DOS CORREIOS
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

