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O QUE
MUDA
NA

CLT?
Federação faz uma
análise do que mudou na
CLT depois que a Reforma
Trabalhista foi sancionada
pelo presidente Michel Temer

ARTIGO

Roubo de Cargas, um problema social
Direção FETRANSPAR

SISTEMA S

SEST SENAT já têm a escritura
de cinco novos terrenos no Paraná

editorial

giro pelos sindicatos

OS VENTOS QUE

CAPACITAÇÃO

SOPRAM DE BRASÍLIA

Até o dia 31 de agosto
seguem abertas as
inscrições para o curso
de Direção Defensiva
promovido pelo SEST
SENAT, em parceria com o
SINDIVALE. Interessados
podem escolher entre

O aumento do diesel na ordem de R$ 0,21,
anunciado no mês passado pelo Governo Federal,
pegou de surpresa o setor de transportes de
cargas do Estado do Paraná. O reajuste de 100%
sobre o PIS/Confins sobre os combustíveis
contribui diretamente para achatar ainda mais
o setor que vem sendo penalizado por outras
medidas tomadas em Brasília nos últimos meses.
No caso da determinação do Governo Federal
em aumentar o combustível, feita por decreto,
vai gerar um acréscimo de até 4% no preço do
frete para o Transportador de Cargas do Estado
do Paraná. Esse cálculo é baseado em um estudo
divulgado pela NTC&Logística, que leva em
consideração fatores como o peso do frete no
produto e a distância do transporte.

ANIVERSÁRIO
O SETCAMAR comemorou no último dia 31 de julho, 26 anos em que foi fundado na cidade de
Maringá. Parabéns a esta instituição que hoje congrega cerca de 240 associados da região.

Com isso, produtos de primeira necessidade,
como farinha, arroz e feijão, por exemplo, terão
o maior impacto final, penalizando também o
consumidor final.

Contudo o setor de cargas continuará fortemente
de olho nos ventos que sopram de Brasília.
Estamos atentos as próximas pautas que estão
para ser discutidas como Reforma Tributária e
a Desoneração da Folha de pagamento. Nosso
papel será o de marcar presença forte para
que, a exemplo do que ocorreu com a Reforma
Trabalhista, o setor de transporte de cargas possa
ter suas necessidades atendidas. Boa Leitura.

REFORMA TRABALHISTA
As principais mudanças e impactos da
Reforma Trabalhista no TRC foi tema de
palestra nas cidades de Maringá e Cascavel,
no início deste mês de agosto. A iniciativa foi
do SINTROPAR e SETCAMAR que convidaram
o assessor jurídico da NTC&Logística Dr.
Narciso Figueirôa Jr para discorrer
sobre o tema.
Foto: NTC&Logística

Para as empresas compensarem este custo
maior, existem poucas possibilidades e nenhuma
tem resultado positivo para a sociedade. Nosso
temor é que a saída seja a demissão em massa
de profissionais que atuam no setor. Contra
o aumento pouco temos a fazer, até porque a
medida é típica de governos pouco criativos e que
só encontram saídas na taxação de impostos.

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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O alvo dos ladrões de cargas está centrado em
remédios, eletrônicos, polietileno, bebida e cigarros,
contudo nada escapa das mãos dos bandidos
dois fins de semana – 8 e 9 ou
15 e 16 de setembro. Ao todo,
são 200 vagas disponíveis. Para
associados o curso é gratuito.
A capacitação irá acontecer na
sede do sindicato, que fica na
rua Paulo Antônio de Godoi, 326,
Bairro da Luz.

VERSÃO 3.0
DO CT-e E MDF-e
A partir de outubro entrará em vigor a
Versão 3.0 do CT-e e MDF-e. A nova versão
do Manifesto Eletrônico de Documentos
Fiscais traz algumas novidades que podem
confundir os gestores das empresas
de transporte. Para ajudar a elucidar
as principais dúvidas e compreender
como sua empresa pode se adequar as
novas obrigatoriedades, no dia 17 de
agosto haverá palestra no SETCAMAR,
em Maringá, e no dia 18 de agosto no
SINTROPAR, em Cascavel. A frente do
circuito de palestras o auditor fiscal da
Sefaz, do Mato Grosso, Daniel Cordeiro.

O QUE É MDF-e?
É um documento digital que foi criado
para substituir o “Manifesto de Carga
Modelo 25”. Nele, estão listados todos os
documentos fiscais (NF-e e CT-e) que estão
contidos em um veículo. O MDF-e deve
ser transmitido e autorizado pela SEFAZ
do Estado, gerando o Documento Auxiliar
do Manifesto de Documentos Fiscais
Eletrônicos, chamado de “DAMDFE”, que
deve ser impresso e enviado junto com as
mercadorias até o seu destino final.

Roubo de Cargas,
um problema social
Algumas determinações vindas de Brasília
nos fazem refletir sobre “em que mundo
vivem nossos dirigentes da Capital Federal”.
A recente atitude do Executivo em promover
cortes no orçamento das polícias Federal e
Rodoviária Federal é um dos exemplos de
irresponsabilidade que contribui para armar
bandidos e ao mesmo tempo desarma a
população.
Dentro de um país em crise política e
econômica é até natural que se tenha setores
que tirem vantagens do atual cenário.
Porém, no Brasil da instabilidade, quem
está lucrando é o crime, que se aproveita da
situação frágil de estados e municípios para
agir de maneira descarada ampliando sua
área de atuação.
É sabido que os estados do São Paulo e Rio
de Janeiro são os locais onde a situação está
fugindo do controle das autoridades. Nos
últimos anos, a modalidade de crime nesses
estados cresceu 150% saindo de 3.534
em 2015 para 9.870 em 2016 segundo a
NTC&Logística.
Guardadas as devidas proporções, o Paraná
não é uma ilha onde o crime não possa
encontrar terreno fértil para prosperar. Aqui
os números dos últimos anos mostram
crescimento de 18% nesta modalidade. O
alvo dos ladrões de cargas está centrado em
remédios, eletrônicos, polietileno, bebida
e cigarros, contudo nada escapa das mãos

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

dos bandidos. A lista de produtos roubados
é extensa e passa até por aqueles de primeira
necessidade como alimentos e carnes.
O Paraná, por sua vez, tem infraestrutura
melhor e passível de barrar esse crime. Se
não o eliminar, ao menos tem nas mãos
a possibilidade de dar muito trabalho aos
bandidos, desmotivando-os a atuar nas
estradas que cortam o estado.
Algumas iniciativas estão ativas, mas
precisam de apoio governamental. A mais
recente é a criação do Comitê Procarga
Segura Paraná, formado pelas Polícias
Rodoviárias Federal e Estadual, Polícias
Civil e Militar e Guarda Municipal de
Curitiba. Também compõe a equipe, a
FETRANSPAR e sindicatos que representam
os transportadores no Estado. O objetivo
deste grupo é fechar o cerco contra os
bandidos que atuam nas estradas por meio
da junção da inteligência das corporações e
a realização de operações conjuntas.
Além disso, as corporações vão partilhar
iniciativas positivas que cada uma faz em
sua área de jurisdição. Com isso, ideias que
deram certo serão replicadas. Também serão
criados canais de comunicação específicos
para tratar do tema entre as instituições. Isso
demonstra a intenção e vontade de todos os
órgãos em coibir essa pratica de crime em
nosso Estado.
Direção FETRANSPAR

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 Gheysa Padilha

O que muda com a
O transportador parananense vem
acompanhando nos últimos meses toda a
movimentação da FETRANSPAR em torno
do apoio ao texto da Reforma Trabalhista,
bem como a defesa de tópicos específicos
para o transporte de cargas. No dia da
votação realizada no Senado Federal, o
setor todo esteve reunindo em Brasília. Na
TEMA

Em meio a tantas informações que giram
em torno da pauta aprovada, buscamos
CLT

selecionar alguns tópicos sobre o que
muda com o novo texto sancionado
pelo Presidente da República. Para isso,
pedimos a orientação das advogadas
especialistas em Direito do Processo
do Trabalho, Liziane Blaese Cardoso
Machado e Katia Almeida Salvo. Confira
os principais pontos.
REFORMA TRABALHISTA

Deslocamento

Atualmente o tempo despendido pelo empregado até
o local de trabalho e para o seu retorno, por qualquer
meio de transporte, não será computado na jornada
de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de
difícil acesso ou não servido por transporte público, o
empregador fornecer a condução.

A Lei 13.467 prevê que o tempo despendido pelo empregado
desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de
trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer
meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não
será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à
disposição do empregador.

Compensação
de jornada

Com a legislação vigente o banco de horas e acordo
de compensação de jornada somente possível
mediante acordo ou convenção coletiva.

Com a reforma o banco de horas pode ser instituído por acordo
individual entre empregado e empregador.

Jornada 12x36

O regime de compensação de jornada onde há labor
de 12 horas, com intervalo de 36 horas de descanso
apenas era possível mediante negociação coletiva.

Autoriza a instituição da jornada 12x36, incluindo na
remuneração do trabalhador o repouso semanal remunerado,
feriados trabalhados e prorrogação de trabalho noturno.

A legislaçao atual prevê intervalo intrajornada mínimo
de 1 (uma) hora para jornadas superiores a 6 horas
diárias, podendo ser reduzido apenas com autorização
do Ministério do Trabalho.

O intervalo intrajornada pode ser reduzido para 30 minutos
mediante acordo ou convenção coletiva. Ainda, caso o
empregador não conceda o intervalo mínimo para almoço ou
conceda de forma parcialmente, a indenização será de 50% do
valor da hora normal de trabalho apenas sobre o tempo não
concedido em vez de todo o tempo de intervalo devido.

Trabalho
da Mulher

A legislação prevê intervalo de 15 minutos antes da
realização de jornadas extraordináris pela mulher.

A reforma revoga o artigo 384 da CLT, que prevê a modalidade
de intervalo pré-horas extras.

Férias

Pelas regras atuais as férias podem ser concedidas
em dois períodos, sendo que um deles não pode ser
inferior a 10 (dez) dias.

Com a alteração legislativa as férias poderão ser concedidas em
até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior
a 14 dias e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias
cada um.

Abonos e gratificações integram o salário, gerando
incidência de INSS, bem como reflexos em FGTS,
férias e décimo terceiro.

Prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado,
não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem
base de incidência de qualquer encargo trabalhista e
previdenciário.

Exigência de identidade funcional, trabalho de
igual valor, para o mesmo empregador, na mesma
localidade, cuja diferença de tempo de serviço não for
superior a 2 (dois) anos.

Mantém-se as exigências anteriores, acrescendo tempo de
serviço para o mesmo empregador não superior a 4 (quatro)
anos.

Intervalo

Abonos/
Gratificações

Equiparação
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ocasião, o presidente da Federação, Sérgio
Malucelli comentou o resultado frisando
que “a aprovação foi recebida com alívio por
empresários e só foi possível porque houve
união e consenso de todo o setor”.
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Buscamos o apoio de duas especialistas em Direito do Processo do trabalho para
esclarecer principais pontos do texto aprovado no último mês de julho

Reforma Trabalhista
TEMA

CLT

REFORMA TRABALHISTA

Rescisão
contratual

A legislação prevê rescisão contratual apenas a
pedido do empregado, por iniciativa do empregador,
rescisão por culpa do empregador e culpa recíproca.
Sendo obrigatória a homologação em sindicato para
empregados com tempo de serviço superior a 1 ano.

O texto aprovado passa a prever a rescisão consensual, na qual
serão devidas pela metada o aviso prévio e a multa do FGTS,
não sendo possível ao empregado se habilitar no programa
de seguro desemprego. Extinguindo a assistência sindical nas
homologações de rescisão contratual.

Pagamento das
verbas rescisórias

O pagamento dos haveres rescisórios deve ser
ocorrer no dia útil subsequente ao final do contrato
de trabalho, quando o aviso prévio for trabalhado e
no prazo de 10 (dez) dias, quando o aviso prévio for
indenizado.

Fixado o prazo de 10 (dez) dias a contar do término do contrato
de trabalho, independete da modalidade do aviso prévio.

Contribuição
Sindical

Contribuição sindical obrigatória correspondente a
um dia de trabalho do empregado, por ano.

A contribuição sindical deixa de ser obrigatória e passa a ser
condicionada a autorização prévia do trabalhador.

Prevalência da norma mais benéfica ao trabalhador.

As normas coletivas prevalecem sobre a legislação, salvo
quanto a ilícitos previstos em Lei e na Constituição Federal,
ressalvando alguns temas que não podem ser objeto de
negociação.

Atualmente os juízes é que definem os valores
relativos aos danos morais.

O texto aprovado apresenta regramento para o pagamento de
valores relativos aos danos morais. Regula a existência e quatro
níveis de dano extrapatrimonial, ofensa de natureza leve ( três
vezes o último salário), média (cinco vezes o último salário),
grave (vinte vezes o último salário) e gravíssima (cinquenta
vezes o último salário).

O Governo Federal já havia aprovado a Lei
13429/2017 que autorizava a terceirização de
atividade fim.

O projeto prevê um período de 18 meses que impede que
a empresa demita o trabalhador efetivo para recontratá-lo
como terceirizado. A previsão de igualdade de condições
de trabalho entre o terceirizado e os empregados efetivos,
como atendimento em ambulatório, alimentação, segurança,
transporte, capacitação e qualidade de equipamentos.

Atualmente são devidos apenas pela empresa caso o
trabalhador esteja assistido por entidade sindical.

Serão devidos honorários sucumbenciais a ambas as partes, de
5 a 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença.
Ficando expressamente prevista a sucumbência recíproca.

Defesa em
Audiência

A ausência do reclamado importa em revelia e
confissão, não sendo aceita a defesa.

Ainda que ausente o reclamado, se estiver presente o advogado
a defesa será recebida.

Responsabilidade
dos sócios

Esgotadas as tentativas de execução com relação
a empresa o processo era redirecionado aos
sócios mediante simples petição, sendo que a
jusrisprudência determinava a responsabilização do
sócio que constava no quadro societário na época da
prestação do serviço.

Para que haja desconsideração da personalidade jurídica será
necessário adotar o incidente de desconsideração previsto nos
artigos 133 a 137 do CPC. Limitando a responsabilidade do
sócio retirante apenas ao período em que foi sócio e nas ações
ajuizadas até dois anos após a sua saída.

Negociação
Coletiva

Dano moral

Terceirização

Honorários
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giro pelo setor

VIPAL RESOLVE

CONGRESSO
BRASILEIRO
VISITA TÉCNICA
O diretor executivo da FETRANSPAR
Sebastião Motta, no dia 2 de agosto, esteve
em Joinville (SC) para conhecer a atuação da
Cooperativa de Crédito dos Transportadores
(TranspoCred/CECRED). Na foto, o diretor
junto ao presidente da Federação das
Empresas de Transporte de Carga e Logística
no Estado de Santa Catarina (FETRANCESC),
Ari Rabaiolli.

Estão abertas as inscrições para o 10º
Congresso Brasileiro de Rodovias e
Concessões promovido pela Associação
Brasileira de Concessionárias de Rodovias
(ABCR). Durante o evento, que acontece
nos dias 12 e 13 de setembro, em Brasília
(DF), também está prevista a BRASVIAS Exposição Internacional de Produtos para
Rodovias. Mais informações:
www.congressoabcr.org.br

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação/Vipal

Foto: Divulgação/ABCR

‘A rede social do mercado transportador’ foi
lançada em Curitiba no último mês de julho.
Ela surgiu como uma plataforma interativa
que ajuda os profissionais de gestão de frotas
na resolução dos dilemas da sua rotina de
trabalho, além de ajudar a conectar o mercado
de transportes como um todo. Os usuários
podem escolher entre assuntos diversos para
tirar suas dúvidas. Entre os temas estão Gestão
de Pneus, Economia de Combustível, Gestão
de Pessoas e Manutenção. Da mesma forma, é
possível contribuir com respostas, comentários
e compartilhar as boas práticas que ajudam os
participantes na solução de seus problemas.
Interessados na plataforma podem se inscrever
no site www.vipalresolve.com.br

Despoluir

PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE

VALOR AGREGADO
Em tempos em que a economia brasileira mostra-se instável, nada melhor do que agregar
valor as atividades empresariais para colher melhores resultados. Neste sentido, o projeto
Despoluir traz inúmeros benefícios aos empresários do setor de transportes, muitas vezes
intangíveis. Para entender um pouco mais sobre esses benefícios, conversamos com o diretor
adjunto do SEST SENAT, Vinícius Ladeira, que esclareceu diversos pontos sobre o programa
do ponto de vista econômico. Confira.

LUCRO
Diversas ações visam aprimorar as atividades dos transportadores. Em cada uma delas o
empresário ou autônomo têm a oportunidade de reduzir seus custos e, consequentemente,
gerar lucro para sua atividade. A Avaliação Ambiental Veicular, por exemplo, consiste
em analisar se a frota de veículos movidos a diesel (ônibus e caminhões) está emitindo
poluentes de acordo com o especificado para marca/modelos e/ou motores. O caso negativo
significa que o motor está produzindo mais poluentes e consumindo mais combustível
desnecessariamente, o que reflete diretamente no custo do transportador. Se levarmos
em consideração que 40% do custo total da operação está no combustível, a economia
é expressiva. Adicionalmente, o Selo Despoluir, concedido aos veículos aprovados
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HABILITAÇÃO
ELETRÔNICA

ATUALIZAÇÃO
A FETRANSPAR alerta para que os
transportadores mantenham os seus dados
atualizados, sempre que houver alterações,
conforme previsto no item 13 do ‘Guia do
RNTRC’, o qual explica que o transportador
deve providenciar a atualização no cadastro
do RNTRC sempre que ocorrer alterações
nas informações prestadas à ANTT, como
os representantes legais, responsáveis
técnicos, frota, filiais, entre outras. Os
pedidos de alteração de dados cadastrais e de
movimentação de frota devem seguir os mesmos
procedimentos previstos para os pedidos de
registro. Evite autuações da ANTT.

Foto: Divulgação/Contran

O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN)
publicou a Resolução nº 684, de 25 de julho de
CANAL ABERTO
2017, que dispõe sobre a expedição da Carteira
Para proporcionar um canal
Nacional de Habilitação Eletrônica (CNH-e). O
de comunicação direta entre o
Ato afirma que a CNH continuará sendo emitida
transportador, responsável técnico e o
em modelo único e que poderá também ser
SITCARGA, a FETRANSPAR criou em
expedida em meio eletrônico, a partir de 1º
seu novo site o Fale Conosco. A partir
de fevereiro de 2018. A CNH-e terá o mesmo
desta ferramenta, os transportadores
poderão enviar suas dúvidas, sugestões, valor jurídico da expedida em meio impresso
e terá sua expedição regulamentada em
reclamações e elogios. Para acessar o
portaria do Departamento Nacional de Trânsito
formulário de contato, basta clicar na
opção Fale Conosco, no menu da parte (DENATRAN). A Resolução entrou em vigor na
externa do sistema SITCARGA.
data de sua publicação no DOU (26/07).

na avaliação ambiental, possui reconhecimento em muitas regiões. Há
embarcadores e portos, por exemplo, que aceitam somente a operação
de veículos que possuam o referido selo. Desse modo, esse instrumento
promove uma redução nos custos, como também novas oportunidades de
negócios.

ALÉM DA CONSCIENTIZAÇÃO
Ações como as avaliações veiculares e a disponibilização de conteúdo
técnico transformam as práticas adotadas no setor e fomentam
a implementação de medidas sustentáveis, trazendo benefícios
socioambientais e econômicos. Além disso, por meio da divulgação de
materiais informativos e educativos, os transportadores podem acompanhar
as constantes mudanças no mercado, entender as inovações tecnológicas
e aproveitar as melhores oportunidades para o seu negócio. O Despoluir
assume o papel de parceiro nesse sentido, criando condições favoráveis
para a adaptação às transições políticas e sociais. O programa também atua
ativamente na elaboração de políticas públicas ambientais que impactam o
transporte, defendendo os interesses do setor.

DESTAQUES
Existem ações que orientam os transportadores quanto ao gerenciamento
das suas atividades e recursos, apontando diversas oportunidades para
a redução de custos. É interessante mencionar a série sobre Gestão
Hídrica, lançada em 2017, com foco no transporte coletivo rodoviário
de passageiros. A série compreende uma sondagem, um manual e
um simulador online, que mostram a gestão da água nas garagens de
ônibus atualmente, fornecendo um passo a passo para o uso sustentável
desse recurso. Esses trabalhos revelam que é possível diminuir
significativamente o consumo de água nas garagens, especialmente na
lavagem dos veículos, o que resulta em economia na operação.

EMISSÃO DE CO2
Por meio da avaliação veicular ambiental promovida pelo Despoluir, o
transportador do segmento rodoviário possui controle da emissão de
fumaça preta, outro tipo de poluente, distinto do CO2, mas não menos
preocupante. Essa fumaça é composta por material particulado, que é um
indicador da falta de manutenção adequada nos motores.
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sistema “s”

www.sestsenat.org.br/unidade/curitiba

SEST SENAT adquire
terrenos para unidades
operacionais próprias

O QUE FAZEMOS

POR VOCÊ

Paranaguá, Toledo, Cascavel e
Umuarama são as cidades beneficiadas
O presidente da Federação das Empresas de
Transporte de Cargas do Estado do Paraná
(FETRANSPAR), Sérgio Malucelli, assinou no
último mês de julho, as escrituras de compra
e venda de quatro terrenos próprios para as
unidades operacionais do SEST SENAT. As
cidades contempladas são Toledo e Cascavel,
na região Oeste, Umuarama, no Noroeste, e
em Paranaguá, no litoral paranaense.

Paranaguá

Os terrenos possuem metragem entre
5 e 6 mil m², os quais irão abrigar
construções com 1.500 m². Todas as
unidades operacionais se enquadrarão
na denominação DN, com infraestrutura
composta com salas de aulas, nutrição,
fisioterapia, psicologia, simulador e espaço
multiuso.
“Os espaços são essenciais para
proporcionar melhor qualificação e
prevenção a saúde dos profissionais do
transporte. Capacitadas (corpo técnico e
operacional) as empresas se tornam mais
competitivas, o que sem dúvida irá refletir
na redução do número de acidentes, que
envolvem transportadores de cargas e
de pessoas”, comenta o presidente da
FETRANSPAR – SEST SENAT, Sérgio
Malucelli.

Toledo

Cascavel

Umuarama

De acordo com o presidente, a próxima fase
é a realização de licitação para a elaboração
dos projetos executivos que já está aberta.
Após o cumprimento de todas as licenças e
alvarás será a vez da abertura de licitação
para início das obras, que a partir do seu
início tem oito meses para serem concluídas.
Hoje, o Paraná conta com nove unidades
operacionais - Curitiba, Ponta Grossa, Foz
do Iguaçu, Londrina, Cascavel, Guarapuava,
Maringá, Santo Antonio da Platina e
Vitorino.

NUTRIÇÃO
A Nutrição é uma ciência da área da saúde e de
biológicas que possui profissionais capacitados
para promover saúde à população. No SEST
SENAT o trabalho deste profissional conta com
ações de proteção e recuperação
da saúde dos profissionais do
transporte. São feitas consultas
de educação alimentar, com o
objetivo de promover hábitos
alimentares saudáveis.

Acesse:
www.fetranspar.org.br/sestsenat
e fique por dentro de cursos e
serviços os quais sua empresa e
seus colaboradores podem utilizar.
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PARA USO DOS CORREIOS
MUDOU-SE
DESCONHECIDO
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FALECIDO
AUSENTE
NÃO PROCURADO
END. INSUFICIENTE
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INFORMAÇÃO ESCRITA
PELO PORTEIRO OU SÍNDICO
REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL ____/____/____
___/___/___ _________________
RESPONSÁVEL

