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deste mês de outubro

DEFINIÇÕES
Novas categorias
estão para ser
formadas

AUTÔNOMO
Motoristas
com apenas
um caminhão

ATÉ 11 CAMINHÕES

TRANSPORTADOR

Sugestão para Empresa
de Transportes de
Pequeno Porte

ARTIGO

Transporte rodoviário de cargas
Pedro Lopes, Presidente da Associação Brasileira de Logística e Transporte de Carga (ABTC)

Empresário
com 12 caminhões
ou mais

SISTEMA S

Incentivo à
qualidade de vida

editorial

giro pelos sindicatos

SINTROPAR 1

NA DEFESA DO

O Sintropar, em Cascavel,
promoveu no último mês
de agosto, encontro sobre
o Manifesto Eletrônico
de Documentos Fiscais –
MDF-e 3.0 (instituído pelo
Ajuste SINIEF n° 21/2010).
Esse foi o primeiro evento
no Paraná, que discutiu o
assunto, com o objetivo de
alertar as empresas com
relação às mudanças que
estão acontecendo para

TRANSPORTADOR

Em conjunto com diversas outras instituições
que representam o setor de transportes pelo
Brasil, estamos discutindo o texto do novo marco
regulatório. No último mês de setembro, estivemos
reunidos na capital gaúcha, Porto Alegre para tratar
do assunto.
A promessa do deputado Nelson Marquezelli (PTBSP), relator da proposta é de que um texto atualizado
venha a ser apresentado ainda neste mês de outubro.
Nossa expectativa é que a redação contemple as
inúmeras reinvindicações do transportador de cargas
e traga soluções para demandas antigas que travam
o setor.
Por outro lado, a Federação também tem trabalhado
em pautas recorrentes e relevantes, em busca de
soluções e defesa de quem atua na área. Nesta
busca incessante, a ABTC (Associação Brasileira
de Logística, Transportes e Carga) obteve êxito, no
último mês de setembro, na primeira resposta da
ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres),
sobre os valores a serem restituídos de multas pagas
indevidamente, por aproximadamente duzentas
empresas filiadas à Associação.
Ainda há outros desdobramentos sobre a pauta, mas
a informação é uma notícia que representa a vitória,
fruto de empenho das entidades representativas.
Assim como essa pauta, estamos de olho em
outras oportunidades que possam resguardar
o transportador de cargas. É sabido que o fator
tributário sobre os serviços e os inúmeros desafios
que o empresário enfrenta no dia a dia corroem o
setor. Buscar alternativas que possam ir de encontro
a essa realidade, nos ajudam a ter um enfrentamento
mais forte daquilo que nos impede de crescer com
mais agilidade. Boa leitura!

SINTROPAR 2
Estão abertas as inscrições para o curso Eneagrama, no exercício da
Liderança, que será ministrado pela instrutora Vanderleia Gonçalves, no dia
19 de outubro, às 19h. A sede do Sintropar fica na Rua Estados Unidos, 522,
Pacaembu, Cascavel. Mais informações: (45) 3225-1714.

EXAMES TOXICOLÓGICOS
O Setcepar, em Curitiba, firmou parceria com o laboratório Labet Exames
Toxicológicos. Agora as empresas associadas ao sindicato terão desconto na
realização de exames toxicológicos para seus colaboradores (motoristas admitidos e
demitidos). Mais informações: (41) 98782-3267 (Daise Souza) ou pelo
e-mail daise.souza@labet.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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artigo

Gargalos comprometem
o desenvolvimento do país

Transporte
rodoviário de cargas
A economia brasileira não vive seus
melhores momentos em nenhuma área,
incluindo o transporte. Além da dificuldade
econômica, o transporte de cargas possui
diversos gargalos que impactam diretamente
no desenvolvimento do setor, como as
péssimas condições das estradas brasileiras,
a falta de um marco regulatório e o
crescimento assustador do roubo de cargas,
em todo o país.
Ligados à tributação, basicamente dois
tipos de problemas podem comprometer a
saúde financeira de qualquer empresa de
transporte. O primeiro deles é a alta carga
tributária — hoje, o país é um dos líderes
mundiais em tributação no setor. O segundo
é a complexa legislação brasileira, que
gera dificuldades de manter as obrigações
acessórias em dia.

INAUGURAÇÃO
Já está disponível aos associados
do Sindiponta, em Ponta Grossa,
um novo salão de eventos para
reuniões e encontros. Para usufruir
deste benefício verifique a agenda
do espaço com antecedência pelo
telefone: (42) 3223-2612.
A inauguração aconteceu
no final de setembro.

Não bastasse o peso dos impostos, o
setor precisa enfrentar desafios e gastos
adicionais decorrentes da má aplicação dos
recursos arrecadados pelo poder público.
Conforme a Pesquisa CNT de Rodovias
2016, a baixa qualidade da infraestrutura
rodoviária aumenta o custo do transporte, na
média, em 25%.

que deve ser aprovado ainda esse ano. As
propostas foram debatidas e consolidadas
pela ABTC juntamente com seus associados,
federações e sindicatos.
Soma-se a isso, a falta de segurança nas
estradas, levou as ocorrências de roubo de
cargas no país a quase que dobrarem nos
últimos seis anos. De acordo com a Firjan
(Federação das Indústrias do Rio de Janeiro),
em 2016 foram 22.550 ocorrências, que
provocaram um prejuízo estimado em R$ 1,4
bilhão.
A ABTC, juntamente com a CNT
(Confederação Nacional do Transporte),
vem cobrando há anos dos governos
medidas urgentes contra esse crime, que
está devastando o setor. Entre as medidas
sugeridas estão, maiores penalidades para
receptadores e o fortalecimento das polícias.
Sufocados por altos tributos e encargos,
falta de segurança e de uma legislação
única, os transportadores rodoviários
demandam melhorias urgentes, para que
possam contribuir diretamente no processo
de recuperação do crescimento econômico
brasileiro.
Foto: Divulgação

a melhor fluidez do setor.
“Nosso foco é proporcionar
resultado efetivo ao nosso
associado. Queremos que todo
o transportador saiba que tem
uma entidade que o representa
nas suas lutas, causas, que
leva sua voz e necessidades,
indagações e indignações,
independentemente de
bandeira partidária”, destaca o
presidente Wagner Adriani de
Souza Pinto.

Demanda urgente também dos
transportadores é a definição de um marco
regulatório do setor. Com o objetivo de
contribuir para redução de divergência que
impactam na segurança jurídica da atividade,
a ABTC encaminhou à Comissão Especial
do Marco Regulatório, da Câmara dos
Deputados, sugestões para o novo texto,
Pedro Lopes
Presidente da Associação Brasileira de
Logística e Transporte de Carga (ABTC)

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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capa
Por Gheysa Padilha

Combate à sonegação e
a concorrência desleal
Aprovação do marco regulatório do transporte
rodoviário é um dos desafios do setor na atualidade
Há quase dois anos em discussão em
Brasília, a finalização do marco regulatório
para o transporte rodoviário de cargas é hoje
um dos principais desafios aos profissionais
que atuam com transportes em todo o Brasil.
O setor que hoje representa em torno de
3% do PIB brasileiro (6% no Paraná), tem
uma grande expectativa em torno da pauta,
principalmente nos itens que se referem aos
avanços na organização que o segmento
pode alcançar quanto pela tentativa de
combater a sonegação fiscal.
Conforme levantamento da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, atualmente
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em todo o país são mais de 80 mil
transportadoras na lista de inadimplentes.
Somente no estado do Paraná são quase 8
mil empresas nesta situação. Outro número
alarmante divulgado pela Associação
Nacional de Transporte de Cargas e
Logística (ANTC), é de que 52% dos
transportadores declaram que não pagam
seus impostos em dia. A pesquisa realizada
em julho ouviu 2.700 empresários.
“Hoje qualquer cidadão que compra um
caminhão já passa a se identificar como
um transportador. Isso acaba criando
uma disfunção no setor entre aqueles

que recolhem impostos daqueles que
não pagam, que possuem funcionários
seguido rigorosamente a lei, além é claro da
desigualdade que isso gera na contratação
do frete. Nosso pedido é que o marco
regulatório apare essas arestas de uma vez
e traga mais justiça para quem atua no setor
de transporte de cargas”, diz o presidente da
FETRANSPAR, Sérgio Malucelli.
As regras claras provenientes da redação
deste documento tendem a contribuir para
que toda classe cresça junto. “É necessário
para que todos sejam beneficiados, grandes
transportadores e autônomos”, ressalta
o presidente. Malucelli participou das
discussões envolvendo a pauta, levando as
demandas do transportador paranaense em
comissões que congregam várias entidades
como a Agência Nacional Transportes

Terrestre (ANTT), Associação Brasileira de
Logística e Transporte de Carga (ABTC) e
Confederação Nacional dos Transportadores
Autônomos (CNTA).

Ponto de vista
Para empresários do setor, o documento
também gera grandes expectativas. Uma
eventual aprovação da redação com as
sugestões encaminhadas a relatoria é
vista com otimismo, principalmente em
itens que vão balizar e deixar mais justa
a concorrência. Empresário do setor,
Markenson Marques, presidente da
Cargolift, vem acompanhando de perto todos
os desdobramentos do marco regulatório.
“O Brasil não pode mais aumentar a
carga tributária, tem que cobrar de quem
não está pagando. A sonegação no setor
do transporte rodoviário brasileiro é
absurdamente alta, acredito que só com as
leis bem claras e transparentes poderemos
colocar um ponto final nesta situação”,
ressalta o empresário

Foto: Andressa Katriny/CMC

Em tramitação na Câmara dos Deputados,
numa comissão especial, a proposta do
marco regulatório do TRC (PL nº 4860/16)
deve ser apresentada ainda neste mês de
outubro, segundo informações da assessoria
do deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP),
relator do projeto. Se aprovado, a comissão
tem caráter conclusivo e terminativo, e o
texto segue para o Senado.

Markenson conversou com a equipe do
Informativo Fetranspar e cita alguns pontos os
quais julga como positivo na redação. Acompanhe:
Informativo FETRANSPAR: Mudança do pagamento
eletrônico de frete CIOT (Código Identificador da Operação de
Transportes) para CNOT (Cadastro Nacional da Operações de
Transporte)
Markenson Marques: Com esse novo sistema não haverá nenhum
caminhão que irá iniciar uma viagem se a informação não tiver
online no banco de dados do governo. Essa tecnologia integrada ao
e-CPF (Certificado Digital para Pessoa Física) e ao eSocial (Sistema
de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas), faz com que o transportador seja obrigado a emitir o
MDFE (Manifesto Eletrônico de Cargas). Desta maneira não terá como
um transportador praticar a concorrência desleal por sonegação de
impostos. Esta será apenas umas das formas para inibir a competição
leal.
IF: Mais segurança
MM: Com o marco a transportadora que contratar um motorista
autônomo para fazer determinada viagem terá que pagar um seguro
contra terceiros, para resguardar o profissional autônomo em um
eventual envolvimento em acidentes. Isso pode aumentar o custo do
frete, mas é uma medida que trará mais segurança não só ao motorista,
mas também à população.
IF: Criação de categorias
MM: Com o marco regulatório o Transporte Rodoviário de Cargas seria
dividido em três categorias:
Autônomo – motorista que tem somente um caminhão.
Empresa de Transporte de Pequeno Porte (ETPP) – Até 11 caminhões,
ou seja, aquele frotista que trabalha para um transportador ou para um
operador logístico.
Transportador – Aquele empresário que possui 12 ou mais caminhões,
que tem autorização para emitir CTE, que recolhe imposto.

OUTUBRO/2017

5

giro pelo setor

FENATRAN 2017
ENCONTRO
INTERNACIONAL

COMJOVEM
COMPLETA
10 ANOS

Eficiência Energética e Educação
será tema discutido no dia 19
de outubro em uma iniciativa
encabeçada pelo Sest Senat.
Interessados podem
enviar e-mail para
eficienciaenergetica@sestsenat.org.br

De 9 a 12 de novembro
acontece o encontro nacional
em comemoração aos 10
anos da Comissão. Reservas
e informações: Alternatur cecilia@alternatur.com.br - ou
pelo telefone (11) 3257-0955.

Fotos: Divulgação

De 16 a 20 de outubro, mais de
300 marcas que integram a cadeia
produtiva do setor de transporte
rodoviário apresentam soluções
para diversos segmentos. O
evento acontece em São Paulo
Expo. São esperados mais de
60 mil visitantes vindos dos
27 estados e de outros países,
principalmente da América Latina.
Informações: fenatran.com.br

Despoluir

No mesmo ano em que o Despoluir
completa dez anos de atuação no Paraná,
a empresa Cordiolli Transportes, parceria
do programa desde 2007, completa 40
anos de fundação, em Maringá, e o seu
fundador Laurindo Cordiolli, 80 anos de
idade.

PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE

“Muito se fala em sustentabilidade e
em preservação do Meio Ambiente,
mas são por meio de ações como a
do Programa Despoluir, que podemos
observar efetivamente essa atenção e cuidado ambiental”, destaca Guilherme Cordiolli, gerente
administrativo da empresa, que é também o coordenador da ComJovem Maringá.
A empresa, hoje, conta com uma frota próxima a 220 veículos, que fazem as aferições
periódicas com os técnicos ambientais do programa. Uma das mais recentes aquisições –
que enche os proprietários de orgulho - foi a Scania 113, da série especial, lançada para
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Foto: Divulgação

Parceira de uma década

ANTT RESTITUIRÁ MULTAS A ASSOCIADOS DA ABTC

MISSÃO
O diretor executivo da Fetranspar,
Sebastião Motta, assumiu cadeira como
Conselheiro Superior no Movimento
Pró-Paraná. A posse aconteceu no
último mês de setembro.

comemorar os 60 anos de operações
no Brasil.
O veículo conserva as mesmas
características de quase 20 anos
atrás, com conforto e facilidade de
manutenção, além de uma garantia de
produtividade para seus proprietários.
Em todo o Brasil há apenas 60 veículos,
sendo que, em Maringá, a empresa é
a única que possui a Scania 113, que
chegou neste mês.

A ABTC (Associação Brasileira de Logística, Transportes e Carga) obteve êxito, no último mês
de setembro, na primeira resposta da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), sobre
os valores a serem restituídos de multas pagas indevidamente, por aproximadamente duzentas
empresas filiadas à Associação. Esses valores se referem a multas imputadas às empresas de
transporte de cargas, relativas às infrações contidas na Lei 12.619/12, as quais foram posteriormente
convertidas em advertência, conforme a Lei 13.103/15.
De acordo com o presidente da ABTC, Pedro Lopes, a resposta da ANTT foi em atendimento a um
pedido da Associação. “Encaminhamos um ofício à ANTT no mês de julho deste ano, solicitando
da Agência informações sobre o assunto e agora tivemos a primeira resposta de que há sim
valores a serem restituídos. Mantemos um acordo administrativo com a ANTT e esse foi o primeiro
passo vencido. A partir de agora, vamos aguardar mais informações da Agência, para então dar
continuidade ao processo de ressarcimento de nossos associados. Com isso, a ABTC cumpre mais
uma vez sua missão de orientar e defender os legítimos interesses das empresas de transporte de
cargas”, concluiu Lopes.
Segundo Pedro Lopes, a ABTC também aguarda resposta da ANTT sobre ofício enviado pela
Associação à agência, solicitando a revisão da aplicação de multas de infração de evasão da
fiscalização do RNTRC (Registro Nacional
de Transportadores Rodoviários de Carga).
Atualmente a multa aplicada é de R$ 5.000, e
a ABTC pede a revisão para R$ 1.000.
O processo de restituição dos valores pagos
pelas empresas, à ANTT, será coordenado
pelo escritório de advocacia MSCB –
Mendes, Souza, Caldas&Barreto, com sede
em São Paulo e contratado pela ABTC, para
prestar assessoria aos seus filiados

Semana Nacional do Trânsito
O trânsito é um ambiente coletivo. Todos que dele
fazem parte são responsáveis pela segurança. É por
isso que, as decisões e atitudes de cada um não são
individuais: elas refletem sobre todos os outros que
também circulam pelas rodovias e vias urbanas, sejam
motoristas, motociclistas, ciclistas ou pedestres. Em todas as Unidades Operacionais
do SEST SENAT, localizadas em várias regiões do Brasil foram promovidos eventos,
blitzes educativas, palestras, entre outras iniciativas para sensibilizar a todos, mas,
especialmente, aos motoristas profissionais sobre o tema.

Despoluir parceiro em Cascavel e Maringá

“Para nós é uma honra poder
compartilhar deste momento histórico.
Este veículo é uma raridade e nos
remete ao passado, quando o 113 era
muito utilizado no transporte. Faz parte
da história de todos nós”, destaca
Laurindo, um dos fundadores do
Setcamar.
Cascavel

Maringá
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www.sestsenat.org.br/unidade/curitiba

CIRCUITO
CICLÍSTICO

Incentivo à
qualidade de vida
Time de Ponta Grossa está entre os dez
melhores da Copa SEST SENAT de Futebol 7 Society
Criada em 2012, a Copa SEST SENAT de
Futebol 7 Society vai além do esporte. O
campeonato é uma das formas encontradas
pelo SEST SENAT para incentivar a prática
de atividades físicas e a competição sadia
entre os trabalhadores do setor de transporte.
Os jogos têm ainda o papel de promover a
integração, a socialização e a melhoria da
saúde e do bem-estar dos participantes.
Neste ano, participaram da primeira fase
do campeonato (local) quase 10 mil
atletas inscritos, divididos em 680 times,
que disputaram mais de 1.500 partidas,
organizadas por 79 Unidades Operacionais do
SEST SENAT, de norte a sul do país.
Já a fase nacional, que teve início em agosto,
contou com um total de 80 equipes. Chegada
a fase das oitavas de final, apenas dez
equipes seguem em campo. O Paraná está
representado pelo time da Viação Campos
Gerais (VCG), de Ponta Grossa, região dos
Campos Gerais.
“A cada ano nosso time vem se fortalecendo
não só no esporte, mas também em nossa
união e amizade. A pressão do dia-a-dia
é muito desgastante, nada melhor do que
atividades físicas para aliviar a tensão”,

comenta o auxiliar técnico do time, Marco
Aurélio Gonçalves da Rosa. Em 2013, o time
conquistou o segundo lugar.
Para a promotora de esporte e lazer do SEST
SENAT em Ponta Grossa, Daniele de Souza,
a qualidade de vida do trabalhador está
sempre em primeiro lugar. “Grande parte dos
profissionais do transporte apresentam altos
índices de hipertensão e diabetes, doenças
que vêm crescendo em nosso país. Em
contrapartida, esse projeto é um incentivo
a prática de exercício físico regularmente
visando uma vida mais saudável”, aponta
Daniele.
A semifinal e a final serão disputadas em
Fortaleza (CE), nos dias 28 e 29 de outubro.

Promover momentos de lazer e melhorar
a qualidade de vida dos trabalhadores do
transporte e comunidade em geral. Esse é
o objetivo do SEST SENAT na realização do
grande Circuito Ciclístico. Neste ano, serão
17 etapas com passeios de 8 km e 10 km em
diferentes cidades do Brasil. As vagas são
limitadas. Para trabalhadores do transporte,
a participação é gratuita. No Paraná, a etapa
acontece em Ponta Grossa, no dia 12 de
novembro. Os participantes ganharão um
kit contendo um boné, camiseta, bolsa para
bike e medalha, tudo personalizado com a
marca do evento.
Informações: (42) 3225-2706 e fetranspar.
org.br/sest-senat/ unidade Ponta Grossa.

Finalistas da fase nacional
Bauru (SP)
Contagem (Minas Gerais)
Goiânia (Goiás)
Jacareí (SP)
Natal (RN)
Pelotas (RS)
Ponta Grossa (Paraná)
Pouso Alegre (Minas Gerais)
Rio Branco (Acre)
Rio Negrinho (SC)

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
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