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Estreita relação
entre transporte
e pavimento
Falta de infraestrutura nas estradas leva insegurança e prejuízo
para transportadores. Manutenção aumentou, mas ainda é
insuficiente, segundo pesquisa da CNT
ARTIGO

O risco de virarmos abóbora
Darci Piana, Presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná e Coordenador do G7

SISTEMA S

Simulador de direção: maior
eficiência e segurança no transporte

editorial

Foto: Divulgação

giro pelos sindicatos

ESTRADAS
SEGURAS
A manutenção do pavimento das estradas brasileiras
foi tema de uma pesquisa da CNT divulgada no
último mês de agosto. Até então, não há novidades
na relação da precariedade de uma rodovia com
os prejuízos que a situação traz para motoristas.
Contudo, o levantamento traz a tona uma questão
bastante preocupante: a falta de investimento na
infraestrutura rodoviária. Se manter é importante,
investir é algo prioritário.
A ampliação da malha com pavimento e utilização de
tecnologias que visem maior segurança na estrada e
maior durabilidade ao asfalto é de suma importância.
Um país que não pensa, não tem como alcançar
resultados palpáveis e joga dinheiro pelo ralo.

A partir deste mês,
empresários do setor do
transporte de cargas podem
acompanhar as ações e
notícias da FETRANSPAR
também pelo perfil no
Facebook e no Twitter.
Quem também está com
perfil novo na mesma rede
é o Sintropar, curta e fique
dentro das novidades.

VISITA TÉCNICA
Representantes do Seguipar visitaram a Unidade do SEST SENAT, em Curitiba no último mês
de agosto. Na pauta, as áreas de atuação do sistema, com o foco no serviço de ‘Guinchos’;
os benefícios para os associados, funcionários e dependentes; cursos técnicos e o Guia de
Cursos Profissionalizantes. Na foto, da esquerda para a direita, Fernando Foggiato, da Foggiato
Auto Socorro; Luciana Salvador, secretária do SEGUIPAR; Claudio Andreatta, presidente do
SEGUIPAR e proprietário da SOS Mercês; Thyfane Pedlowski, coordenadora de Promoção Social
do SEST SENAT; Claudia Gulin, técnica de formação profissional do SEST SENAT; Marcos
Gonzales, proprietário da empresa ASA; Juçara Negreiros, diretora do SEST SENAT e Aroldo
Mini da empresa Carga Pesada Guincho.
Foto: Divulgação

Buscamos conversar a quantas anda a manutenção
das estradas em nosso Estado, tema da nossa
matéria de capa. Os números também comprovam
essa tendência da pesquisa CNT, entretanto nosso
estado não é uma Ilha e investimentos precisam
ser retomados. Sabemos da crise, mas não são os
próprios governantes que nos pedem para sermos
criativos em épocas de vacas magras? Então, é
hora de governantes deixarem o discurso da crise e
mostrarem alternativas mais consistentes.

REDES SOCIAIS

A própria CNT mostra alguns caminhos para isso.
É a voz do setor de transportes mostrando algumas
alternativas. A infraestruturas aliás não acomete
somente o setor de transportes de cargas. No
artigo de Darci Piana desta edição, o presidente
da Fecomércio e coordenador do G7 fala desta
necessidade em outros setores.
Nós, como FETRANSPAR temos tentado por
diferentes vias buscar alternativas para que o setor
tenha menor impacto com a infraestrutura ruim. Uma
delas é buscar atualização de nossos condutores.
As unidades do SEST SENAT estão utilizando de
Simuladores de Direção para treinar motoristas para
dirigir em situações adversas. Entre as orientações
está como dirigir em estradas mal conservadas. É
uma forma de podermos contribuir com a segurança
de quem leva a riqueza de nosso estado na boleia
diariamente.
Sérgio Malucelli
Presidente da FETRANSPAR

CURSO À DISTÂNCIA
A complexidade na legislação brasileira a respeito do transporte rodoviário de
produtos perigosos exige atenção dos transportadores com relação às obrigações
do expedidor. Por isso, o Setcepar e o Iset oferecem curso a distância que
resume os principais itens das obrigações diante das resoluções 3.665, 420 e da
futura 5232, todas da ANTT. O curso disponibiliza na sua biblioteca as principais
regulamentações vigentes sobre o tema, além de uma videoaula. O treinamento pode
ser feito na plataforma EAD do Setcepar: http://setcepar.eadbox.com/.
Mais informações: (41) 3014-5151 ou 9 9570-2212.

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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RETORNO NA BR-376
O Sindiponta e empresários de Ponta
Grossa estiveram reunidos com o deputado
estadual Pastor Gilson de Souza (PSC) e
com o vereador Pastor Ezequiel (PRB) para
apresentar a reivindicação da construção de
uma nova trincheira no trecho da BR-376
que passa pelo município. A proposta é
facilitar o retorno à cidade para centenas de
caminhoneiros e trabalhadores que trafegam
pela via diariamente. “Se falarmos em um
caminhão grande como, por exemplo, um
bitrem, carregado de 53 toneladas, o gasto
de tempo e combustível para fazer um
retorno de 10 km para ir e 10 km para voltar
é muito grande”, explica Amauri Manosso,
assessor do sindicato. Uma nova reunião
entre os empresários, sindicato e deputados
está marcada este mês.

EXAME
TOXICOLÓGICO
O Sintropar em parceria com laboratório
UNILABOR realiza o exame toxicológico de
larga janela de detecção, que é obrigatório
para emissão de CNHs C, D ou E e para
contratação e desligamento dos motoristas
profissionais CLT. Preços diferenciados
para empresas associadas desde o dia 1º
de setembro. Mais informações:
(45) 9 9901-0246 (Charles).

A construção de outro terminal, no segundo planalto,
ainda não decolou por insegurança dos investidores,
em dúvida quanto os rumos da economia nacional

O risco de
virarmos abóbora
O G7, ente que une o setor produtivo do
estado, vem manifestando sistematicamente
seu sentimento de apreensão com o
exaurimento da infraestrutura do estado.
Enquanto a produtividade eleva-se em todos
os segmentos da atividade econômica,
demandando capacidade cada vez maior
de transporte, escoamento, distribuição
e armazenamento das riquezas geradas,
os itens que compõem o complexo
infraestrutural estão esgotados.
Os dados demonstram que o Porto de
Paranaguá atua no limite do limite de
suas possibilidades. Exige investimentos
expressivos para permitir uma operação
com mínima margem de segurança, mas
tanto o governo estadual quanto federal
não possuem recursos para nada – quando
muito, apenas para o próprio custeio. A
solução será o investimento privado, caso o
programa de privatizações avance, o terminal
graneleiro de Paranaguá seja concedido e as
obras, enfim, realizadas.
A via aeroportuária passa pelo mesmo
processo. A decantada terceira pista do
Aeroporto Afonso Pena, fundamental para
torná-lo capaz de receber aeronaves de
grande porte, desapareceu em meio ao
nevoeiro gerado pelas desapropriações das
áreas necessárias para a ampliação.

Na questão do transporte interno, a questão
é angustiante em ambos os modais. A
modernização de rodovias e ferrovias
anda devagar, quase parando. Há riscos
de estrangulamento, problemas com a
segurança e, pairando como um fantasma,
o recorrente problema do pedágio, este no
caso das rodovias.
Tão discutido quanto postergado, o assunto
pedágio está dividido em duas vertentes: a
tarifa a ser cobrada e as obras de duplicação
exigidas. A lógica do crescimento exige que
nenhum custo seja imposto ao empresariado
antes da execução de qualquer investimento.
Precisamos partir deste princípio, sem o qual
não haverá condições de avançar na solução
do tema.
O setor produtivo tem feito a sua parte,
colocando a economia paranaense em
patamares sempre crescentes. Falta a
contrapartida, o compromisso de resolver
os gargalos – alguns, de tão antigos,
comemoram décadas de postergação.
A economia paranaense é movida à
tecnologia e às perspectivas de futuro. Não
pode se tornar passageira de uma lenta
carruagem que a reduza a simples abóbora.
Foto: Ivo Lima/Fecomércio PR

Foto: Divulgação

artigo

A construção de outro terminal, no segundo
planalto, ainda não decolou por insegurança
dos investidores, em dúvida quanto os
rumos da economia nacional.
Darci Piana
Presidente do Sistema Fecomércio Sesc
Senac Paraná e Coordenador do G7

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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O preço da falta de
infraestrutura nas estradas
Por Gheysa Padilha

Setor de transportes de cargas ‘paga a conta’
quando rodovias apresentam baixa manutenção de pavimento

Foto: Jorge Woll/DER-PR

Pneus furados, sistema de suspenção, molas
e amortecedores danificados e até mesmo
avarias em mercadorias transportadas.
Esses são apenas alguns dos prejuízos
apresentados nos caminhões e cargas
que circulam nas rodovias brasileiras sem
conservação, resultado de uma política
de anos de descaso com a infraestrutura
rodoviária brasileira. Quem paga a conta
deste prejuízo acaba sendo o transportador
que já arca com uma política de impostos
que achata o setor.
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“São situações difíceis de controlar e que
impactam diretamente em nossa atividade,
aumentando os custos com a manutenção
e tempo do veículo parado. Além disso,
convivemos com o risco iminente de sofrer
acidentes em estradas mal conservadas,
o que nos deixa bastante apreensivos”,
desabafa Claudecir Matiusso, responsável
pela paranaense Rio Pardo Transportes,
situada em Maringá-PR.
O empresário comenta ainda que a
manutenção da sua frota é realizada
constantemente. “Em veículos que circulam
em estradas de boa conservação a revisão
é feita a cada 30 dias. Para àqueles que
circulam em rodovias ruins esse intervalo
cai pela metade”.

Um dos trechos que mais preocupam os
gestores da Rio Pardo Transportes por
exemplo é a SP-270, conhecida como
Raposo Tavares, no estado de São Paulo.
Já em território paranaense a PR-323
entre os municípios de Maringá e Guaíra
é o trecho de maior preocupação segundo
a transportadora. “Nossa orientação aos
motoristas é que sempre redobrem a atenção
ao circularem por esses trechos”, destaca
Matiusso.
Paraná
Conforme informações do Departamento
de Estadas e Rodagem do Paraná (DER),
em 2016 toda extensão rodoviária estadual
passou por manutenção. O investimento
segundo o órgão foi na ordem de R$ 400
milhões concentrados em três programas:
manutenção de pavimento, faixa de domínio

e drenagem. A pavimentação asfáltica
aplicada tem durabilidade de cinco anos
em média. Esse trabalho inclui micro
revestimento no qual se utiliza asfalto
com polímero, que proporciona menor
propagação de trincas e maior resistência.
Essa mesma técnica vêm sendo aplicada por
concessionárias que fazem parte do Anel
de Integração. A Ecocataratas, por exemplo
(BR-277 entre Guarapuava e Foz do Iguaçu)
vem utilizado cimento asfáltico de petróleo
(CAP) com borracha e usinagem morna.
Já a Caminhos do Paraná (Guarapuava e
Araucária), além de polímeros, utiliza asfalto
modificado por borracha e a adição de fibras
de vidro e geogrelha (sobretudo em aclives).
Neste ano, estão passando por manutenção
e restauração 633 km de rodovias
concessionadas, segundo informações da
Associação Brasileiras de Rodovias.
Já para 2018, a previsão é manter em
condições de uso/circulação
outros 480 km.
“A infraestrutura rodoviária é algo básico
para o desenvolvimento de estados e
municípios. Quase 6% do PIB paranaense,
por exemplo, passa pelo setor de
transportes e por isso a pauta necessita
ser reavaliada constantemente. Evoluímos
muito nos últimos anos. Mas ainda temos
um longo caminho a percorrer para obter
estradas melhores, preparadas para escoar
nossa economia”, frisa o presidente da
FETRANSPAR, Sérgio Malucelli.
Pelo Brasil
Recente estudo divulgado pela Confederação
Nacional dos Transportes (CNT) faz
uma análise da qualidade do pavimento
das rodovias que são contempladas no

levantamento anual de qualidade das
estradas divulgados pelo órgão. Isolando
somente o item ‘conservação de estradas’,
a CNT concluiu que desde 2012, o governo
federal reestruturou o tipo de gasto público
em rodovias do país. Em 2004, o percentual
investido em adequação e construção
foi de 52,2% do total, enquanto o aporte
em ações de recuperação e manutenção
alcançou 30,7%. Em 2016, esses
percentuais se inverteram: 28,1% e 64,3%,
respectivamente.
O trabalho da Confederação indica que a
opção de concentrar os desembolsos em
manutenção e recuperação está relacionada
à necessidade de manter as condições
mínimas de trafegabilidade em tempos de
falta de recursos. Assim, essa escolha do
poder público garante as condições da
infraestrutura instalada, mas reduz o ritmo
de crescimento da malha pavimentada,
essencial para o desenvolvimento do setor
de transporte brasileiro.
“A partir do momento em que a questão
fiscal, dos recursos disponíveis pelo poder
público, ficou mais complexa e difícil, o
governo federal migrou os investimentos
de expansão e crescimento da malha para a
manutenção”, considera o diretor-executivo
da CNT, Bruno Batista.

Fique atento ao
trafegar por estradas
mal conservadas
1
Atenção redobrada à sinalização, uma vez
que ela pode também estar em mau estado,
dificultando a visibilidade/legibilidade.

2
Cuidados em relação aos veículos de menor
porte, que têm comportamento diferente
quando expostos às mesmas condições
adversas.

3
Tenha postura de direção defensiva.

4
Mantenha os equipamentos obrigatórios
em dia.

5
Respeite os limites de peso e de capacidade
tratora do veículo, já que em vias menos
conservadas há mais desgaste mecânico.

6
Para reverter essa situação e ampliar a
malha, que hoje tem apenas 12,3% com
pavimento, é fundamental que se garanta
investimentos para o setor, sem aumentar
a carga tributária. Como alternativa, a CNT
indica a exclusão da Cide da base da DRU
(Desvinculação de Receitas da União).
Isso ampliaria os recursos disponíveis
(já arrecadados) para as intervenções
fundamentais da malha.

Sinalize com antecedência as manobras de
mudança de faixa e ultrapassagem.

7
Evite desvios bruscos de curso de marcha.

8
Obedeça a velocidade limite da via.

9

SÃO SITUAÇÕES DIFÍCEIS DE CONTROLAR E QUE IMPACTAM
DIRETAMENTE EM NOSSA ATIVIDADE, AUMENTANDO OS
CUSTOS COM A MANUTENÇÃO E TEMPO DO VEÍCULO PARADO

Ande sempre com os faróis ligados.
Fonte: Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Claudecir Matiusso
Responsável pela paranaense Rio Pardo Transportes, Maringá (PR)
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giro pelo setor

MAIS ATENÇÃO
NAS ESTRADAS
IDENTIFICAÇÃO
ELETRÔNICA

PRÊMIO PREFERÊNCIA
DO TRANSPORTE E
LOGÍSTICA
A Vipal Borrachas vence pela oitava vez o
Prêmio Preferência do Transporte e Logística.
Concedido pelo Sindicato das Empresas de
Transporte de Cargas e Logística no Estado do
Rio Grande do Sul (SETCERGS), na categoria
Fabricante de Borracha para Recapagem, o
reconhecimento é para as marcas preferidas
de transportadoras e operadores logísticos.

Fotos: Divulgação

A Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT) prorrogou para
janeiro de 2018 o início da implantação
obrigatória da tag eletrônica em veículos
de carga cadastrados no Registro Nacional
de Transportadores Rodoviários de
Cargas (RNTRC). Com as modificações,
transportadores que voluntariamente
desejem instalar o dispositivo em seus
caminhões poderão fazê-lo até 7 de
janeiro de 2018.

A falta de atenção foi o fator que provocou
o maior número de mortes nas rodovias
federais em 2016. É o que revela a terceira
edição do Atlas da Acidentalidade no
Transporte, divulgado em agosto pela
Volvo. O documento, feito a partir do
banco de dados da Polícia Rodoviária
Federal (PRF), faz um diagnóstico dos
acidentes de trânsito nas 165 rodovias
federais. Segundo a publicação, 1.215
pessoas morreram por falta de atenção nas
rodovias federais, seguidas por dirigir em
velocidade incompatível com a via (914),
ultrapassagens indevidas (510) e ingestão
de álcool (439).

Despoluir

ENCONTRO NACIONAL

DOS DEZ ANOS
O objetivo do evento é qualificar e integrar os
cerca de 150 coordenadores e técnicos locais que
atuam no programa em todo o Brasil
O SEST SENAT e a CNT já estão organizando a programação para o Encontro Nacional do
Despoluir – Programa Ambiental do Transporte, que neste ano acontecerá nos dias 8 e 9 de
novembro, no auditório da CNT, em Brasília (DF).
Além de ser um momento para celebrar os dez anos do programa, durante o encontro também
serão discutidos temas como o Acordo de Paris, a Qualidade do Diesel, o Ciclo Diesel, as
ocorrências de atendimentos e os inúmeros cursos ofertados gratuitamente pelo SEST SENAT.
PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE
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De acordo com a CNT, nesses dez anos de programa foram realizadas em todo o Brasil mais
de 2 milhões de aferições, sendo somente no Paraná, mais de 60 mil atendimentos. “Para nós
será um momento histórico e de satisfação em poder contribuir para a melhor qualidade de vida

COMBATE AO EXCESSO DE PESO NAS ESTRADAS

ROUBO DE CARGAS
Segundo a Associação Nacional de
Transporte Rodoviário de Cargas e Logística
(NTC&Logística), em 2016 foram registrados
24.563 casos de roubo de cargas no Brasil,
totalizando um prejuízo de R$ 1,360 bilhões, o
que representa um aumento de 27,5% e 21,4%
com relação à 2015, respectivamente. Os
estados do Rio de Janeiro e São Paulo, juntos,
somam 80,66% das ocorrências. Na terceira
posição em números de ocorrência aparece o
Nordeste (5,58%), seguido pelo Sul (5,54%),
Centro-Oeste (3,24%) e Norte (0,96%).

Representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) se reuniram na
FETRANSPAR no último mês de agosto para dar andamento a diferentes pautas prioritárias para
o setor de transporte de cargas do Paraná e nacional. Entre os assuntos discutidos estiveram a
necessidade de alteração na legislação para que a ANTT fiscalize rodovias Federais e Estaduais,
utilizando de sua forte infraestrutura montada nos últimos anos para combater o excesso de
cargas nas estradas e a necessidade de operações de fiscalização em conjunto com as polícias
rodoviárias Estadual e Federal e ações de cooperação com terminais de contêineres, que atuam
no Porto de Paranaguá. A reunião foi conduzida pelo Presidente da FETRANSPAR Sérgio
Malucelli. Participaram do Encontro representantes da ANTT (José da Silva Santos, Dalton de
Campos Mello Filho, José Altair Gomes Benites e Maria Alice Souza) e Markerson Marques
(FETRANSPAR).

dos trabalhadores do transporte, além ser uma atividade ambientalmente
sustentável”, destaca a coordenadora do programa Despoluir no Estado,
Solange Caumo Silva.

DESPOLUIR
Criado em 2007 pelo SEST SENAT e pela CNT, o Despoluir é destinado a
promover o engajamento de transportadores, caminhoneiros autônomos,
taxistas e sociedade em ações de conservação do meio ambiente, como
forma de colaborar para a construção de um modelo sustentável de
desenvolvimento.
Desde sua implantação, o programa incentiva a incorporação de novas
ações no setor, que passou a assumir sua parcela de responsabilidade
na propagação de um mundo ambientalmente equilibrado. Além dos
benefícios diretos para o meio ambiente e à qualidade de vida da
população, as ações de conscientização dos agentes envolvidos têm
como consequência a redução de custos, o aumento da eficiência
operacional de empresas e caminhoneiros autônomos e a melhoria do
relacionamento com órgãos fiscalizadores.

NÚMEROS PARANÁ*
Avaliações veiculares realizadas........................................61.909
Índice de aprovação........................................................... 79,0%
Placas de veículos avaliados..............................................19.929
*Produtividade da Fetranspar 18/07/2017.

Acompanhe as publicações
da Revista CNT Transporte Atual
www.cnt.org.br/Paginas/revista-cnt-transporte-atual
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www.sestsenat.org.br/unidade/curitiba

Eficiência e segurança
no transporte

CAMPANHA

Neste mês iniciam as primeiras turmas em
Ponta Grossa e Londrina. Em Curitiba, o Simulador
de Direção já está em funcionamento desde janeiro
Para ofertar atualização na direção defensiva,
visando maior segurança nas estradas,
o SEST SENAT adotou os Simuladores
de Direção híbridos para capacitar os
profissionais. No Paraná, o equipamento está
em atividade na unidade de Curitiba, desde
janeiro. Já em Ponta Grossa e Londrina, as
primeiras turmas iniciam ainda neste mês de
setembro, e em Foz do Iguaçu, a unidade está
passando por uma readequação de sala, para
que o equipamento possa entrar em atividade.
Na capital, entre janeiro e agosto, foram
capacitadas 12 turmas, com um total de 131
motoristas participantes. “Conseguimos
superar a meta anual estipulada. Contudo
nossa estimativa é alcançar perto de 210
motoristas até o final do próximo mês de
dezembro. Para isso, outras sete turmas serão
abertas nos próximos 90 dias”, informa o
técnico de formação profissional, responsável
pelos Cursos de Simulador de Direção na
Unidade, Reinaldo Fuzetto.
De acordo com o diretor do SEST SENAT de
Ponta Grossa, Francisco Valério Júnior, o
diferencial dos simuladores está na criação
de situações adversas para os motoristas,
treinando-os para várias eventualidades.
“Podemos simular estrada esburacada, com
chuva, com neblina, um acidente”, comenta
Júnior. Na unidade, o curso, que tem duração
de 28h, conta com aulas teóricas e práticas.

Em Londrina, os interessados podem optar
pelo curso, que oferece três cargas horárias
diferentes, - 20h, 28h ou 32h -, com no
máximo 25 alunos.

Procure a unidade
mais próxima de você:
Unidade Curitiba
Rua Salvador Ferrante, 1.440, Boqueirão.
Telefone: (41) 3022-7000.

“TOLERÂNCIA – QUEM LEVA PARA
O TRÂNSITO TAMBÉM LEVA PARA
A VIDA” será o tema abordado durante
a Semana Nacional do Trânsito 2017,
comemorada entre os dias 18 e 25 de
setembro. Em todas as unidades do SEST
SENAT serão realizadas atividades alusivas à
comemoração. Empresários e colaboradores
estão convidados a participar. Informe-se na
unidade mais próxima. Veja detalhes
em www.sestsenat.org.br

Unidade Ponta Grossa
Rua Almirante Tamandaré, 901, Ronda.
Telefone: (42) 3225-2706.
Unidade Londrina
Rua Santa Terezinha, 1.377, Vila Santa Terezinha.
Telefone: (43) 3376-7000
Unidade Foz do Iguaçu
Rua Rufino Villhordo, 155, Bairro Parque Presidente II.
Telefone: (45) 3521-5200

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)
EXPEDIENTE: Informativo da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado
do Paraná (FETRANSPAR) - Textos: Gheysa Padilha e Everson Mizga - Zigg Comunicação
Corporativa - Projeto Gráfico e Diagramação: Celso Arimatéia Impressão: Gráfica Radial
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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

