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Reciclagem
antecipada
Com a novidade lançada pelo Detran, motoristas
como Rudinei Roberto Lamb (foto) podem ter sua
CNH livre de pontos, antes de completar 12 meses

Rudinei Roberto Lamb
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Aprendizes são formados
na unidade Maringá

editorial

giro pelos sindicatos

ORDEM ESTADUAL
DO PINHEIRO

UM ANO DE

O presidente da FETRANSPAR, Sérgio
Malucelli, foi condecorado com a
comenda ‘Ordem Estadual do Pinheiro’,
no último mês de dezembro. A solenidade
presidida pelo governador Beto
Richa, aconteceu no Palácio Iguaçu e
homenageou brasileiros e estrangeiros,
civis e militares, que tenham se
distinguido pela notoriedade do saber

OPORTUNIDADES

Gosto de escrever editoriais de início de ano, isso
porque, a gente acaba vislumbrando um universo de
oportunidades que temos pela frente, ao longo dos
12 meses. E 2018 vem com essa pegada, muitas
possibilidades e perspectivas.

Também estaremos atentos a medidas que possam
atacar de frente todas as formas de corrupção em
todos os níveis. Não é admissível que “empresas”
driblem regras estabelecidas, promovendo a
concorrência desleal. Assim como é inadmissível
que representantes de todas as esferas do poder
público se beneficiem de suas funções, para burlar a
lei, promovendo a corrupção. Essas atitudes corroem
nossa sociedade e o crescimento do setor, do Estado
e do País.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Reduzir o consumo de combustível e ao mesmo tempo diminuir a emissão
de gases poluentes. Esses são apenas alguns dos objetivos do Programa
Nacional de Eficiência Energética, lançado em 2017 pela Confederação
Nacional do Transporte (CNT). Para aperfeiçoar os técnicos ambientais do
Paraná, tanto da FETRANSPAR quanto da FEPASC, o encontro anual, que
aconteceu em Curitiba no último mês de dezembro colocou esse tema em
destaque. A palestra foi ministrada pelo instrutor do SEST SENAT Juliano
Augusto dos Passos. “O benefício é para todos. Para as empresas a redução
dos custos com combustíveis, para o trabalhador a promoção da saúde e
a melhor qualidade de vida e para a sociedade, maior cuidado com o Meio
Ambiente e menor impacto ambiental gerado pelas operações de transporte”,
aponta Passos.
Fotos: Divulgação

A FETRANSPAR tem inúmeras pautas as quais irá
se debruçar em defesa do setor de transportes. Em
ano de pleito eleitoral, não deixaremos de levar
aos candidatos e futuros administradores públicos,
a realidade nua e crua de como caminha o setor,
que corresponde por mais de 6% do PIB estadual.
Nossos candidatos, se eleitos, precisam entender
que estão sendo contratados pelo povo para
resolver a necessidade da população. O setor de
transportes deixará claro a eles que investimentos
em infraestrutura rodoviária é necessário para que
o Paraná cresça, para que as atividades ligadas ao
transporte de cargas se dinamize e evolua, vindo a
prestar serviços mais ágeis, gerando mais empregos,
fomentando a economia.

Se por um lado a corrupção é algo a ser combatido
constantemente a segurança pública será outra
bandeira que continuará sendo defendida. O setor
de transportes precisa se sentir seguro para poder
realizar suas atividades com precisão. Mas, mais do
que sensação, são necessárias medidas enérgicas
para combater todas as formas de crime que roubam
e atrasam os investimentos.
E 2018 também será um ano festivo. Chegamos ao
25º ano de Fetranspar e de SEST SENAT. Há motivos
de sobra para celebrar a data. Nos últimos meses
montamos uma grade intensa de eventos de utilidade
pública, que vai resgatar a história da Federação e,
acima de tudo, vai nos mostrar a linha mestra para
que as próximas décadas também sejam períodos de
êxito. Bem-vindo 2018!
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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ou por serviços relevantes prestados ao
Estado do Paraná, bem como em âmbito
nacional. “Esta comenda não é para o
coronel Malucelli, divido com todos os
empresários e funcionários do transporte
de cargas. Também não poderia deixar de
citar minha corporação, a Polícia Militar, a
qual me projetei. Esta honraria é também
dos sindicatos, SEST SENAT, que é uma
entidade reconhecida nacionalmente
prestando relevantes serviços ao nosso
Estado”, comentou.

SITE INSTITUCIONAL
O site da FETRANSPAR foi todo
reformulado recentemente. Acesse
www.fetranspar.org.br e fique por
dentro das últimas notícias do setor
de transporte de cargas tanto estadual
quanto nacional. Além de novidades,
o site também disponibiliza um
link com diversos serviços para os
transportadores como, por exemplo, o
RNTRC, contribuição sindical e Union
Gestão de Entidades. Com atualizações
diárias também é possível acompanhar
agenda de eventos e cursos gratuitos
em sua região.

artigo

Jovens protagonistas
Após as comemorações dos 10 anos
da COMJOVEM Nacional em 2017, é
hora de começar os novos desafios,
que a cada ano ficam maiores. Estamos
conquistando, cada vez mais, espaço
dentro das entidades e do transporte
rodoviário de cargas, ‘protagonizando’
como frisa sempre o presidente da
NTC&Logística, José Hélio Fernandes, em
seus discursos.
E o Paraná não poderia ficar de fora desta
evolução, é o estado com a segunda maior
representatividade dentro da COMJOVEM
contando com quatro núcleos atuantes,
Cascavel, Curitiba, Londrina e Maringá.
O ano de 2017 foi de muita dedicação
desses núcleos. Acompanhamos a
evolução no decorrer dos meses,
constatando que todos buscaram seu
espaço dentro das suas entidades
realizando ações que vêm a contribuir para
o crescimento do setor. Esses trabalhos
puderam ser percebidos nos resultados.
A COMJOVEM Maringá, por exemplo,
conquistou o primeiro lugar em um
concurso promovido pela Scania que
abordou o tema ‘Sustentabilidade’. O
material foi escrito por Júlio Gonçalves.
Já em encontros nacionais, os núcleos
de Cascavel, Curitiba e Maringá, se
destacaram recebendo premiações pelo
desempenho ao longo de 2017.

dessa árvore que criou raízes fortes chamada
COMJOVEM.
O ano já começa com reativação do Núcleo da
COMJOVEM Londrina, que após alguns anos
em stand-by volta a estar ativo e atuante, com
a batuta de André Fernando. Em Curitiba a
nova coordenação está sob a responsabilidade
de Caio Cantu e Luiz Gustavo Nereu. Cascavel
terá a frente Diego Reis e Maringá será
coordenada por Guilherme Cordiolli, que
continuam no posto, mas com desafios novos.
Queremos ainda buscar em 2018 reativação
do núcleo de Ponta Grossa, uma cidade
pujante como essa não pode ficar sem um
núcleo da COMJOVEM. Temos a pretensão
de abrir um novo núcleo dentro do estado,
mas precisamos ter demanda e principalmente
jovens aguerridos com o setor. O start já foi
dado pelos núcleos, temos a certeza de que
será um ano de muitas conquistas a esses
jovens empresários do transporte de cargas
paranaense.
Quero deixar aqui o convite para os jovens
empresários ou executivos do setor que
desejam fazer desses núcleos.
Em nome da coordenação Nacional da
COMJOVEM, quero aqui desejar a todos
um excelente ano de trabalho, repleto de
oportunidades e rentabilidade para todos nós
empresários do setor de transportes de cargas
brasileiro.
Foto: Divulgação

Mas todo esse sucesso não seria
possível se os pilares de sustentação
destes núcleos, que são suas entidades
FETRANSPAR, SINTROPAR/SETCEPAR e
SETCAMAR não os apoiassem.
Agora é o momento de colocar em prática
o planejamento de 2018, para que cada
núcleo possa colher ainda mais frutos
Antonio C M Ruyz
Vice Coordenador da COMJOVEM Nacional

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 Everson Mizga

Detran lança curso de
reciclagem antecipada
Com a medida, motoristas podem ter sua
CNH livre de pontos, antes de completar 12 meses
Milhares de motoristas do estado do Paraná,
que possuem limite de até 19 pontos em sua
carteira de habilitação devido a infrações
de trânsito terão a oportunidade de realizar
o curso de reciclagem do Detran Paraná
antes de atingirem os 20 pontos que acarreta
em suspensão do direito de dirigir. A
novidade foi anunciada no final de 2017 pelo
governador Beto Richa e pelo diretor-geral
do Detran, Marcos Traad.
Com a medida, condutores habilitados
nas categorias C, D e E, que possuam a
indicação Exerce Atividade Remunerada
(EAR) podem evitar a suspensão do direito
de dirigir. “A intenção é minimizar as perdas
dos motoristas profissionais, principalmente
os caminhoneiros, motoristas de ônibus e
vans que dependem da CNH para trabalhar”,
explicou o governador Beto Richa, durante o
lançamento do programa.
O motorista poderá antecipar as aulas ao
somar entre 14 e 19 pontos em infrações, no
período de 12 meses. Ao concluir o curso, o
trabalhador terá a pontuação eliminada, mas
vai responder pela infração que cometeu. O
pagamento da multa será mantido e o curso
de reciclagem será apenas adiantado.
Para o presidente da FETRANSPAR, Sérgio
Malucelli, a iniciativa está sendo bem aceita
por todo o setor de transportes, pois dá uma
alternativa para os profissionais, eliminando
uma certa ‘angustia’ que as pessoas têm
quando se deparam com a pontuação em sua
CNH. “Inclusive vamos iniciar tratativas com
o Governo do Paraná por meio do Detran

em parcerias com o Sest Senat”, adianta o
presidente. As inúmeras estruturas do Sest
e do Senat estão a disposição e podem ser
espaços a serem ofertados pelo projeto.
Para o presidente, a reciclagem antecipada
também vai contribuir para que o motorista
se conscientize da necessidade de uma
maior atenção e responsabilidade no
trânsito. “Além de ter a carteira livre da
pontuação é primordial que o condutor
volte para sua função mais atento e com
um olhar mais responsável no trânsito, isso
assegurará a sua vida e também a vida de
outras pessoas’, lembra Malucelli.
Em Paranaguá
Os caminhoneiros que passam pelo pátio
de triagem do Porto de Paranaguá agora
contam com uma unidade de atendimento
do Detran para realizar cursos e serviços,
enquanto aguardam a descarga de produtos.
Uma parceria entre o Departamento de
Trânsito do Paraná e o Porto permitiu
a construção de duas novas salas de
reciclagem e um espaço para atividades
educativas e serviços de habilitação e
veículos.
“Temos de 5 a 7 mil caminhoneiros por dia
dentro do Porto e alguns deles, com certeza,
têm problemas na carteira de motorista.
Então essa unidade vai facilitar bastante as
suas vidas, pois os momentos de descanso
e pernoite podem ser usados para fazer
cursos”, explica o diretor comercial da
Administração dos Portos de Paranaguá e
Antonina, Lourenço Fregonese.
Motorista Rudinei, de Cascavel,
conheceu o espaço do Detran em
Paranaguá, durante viagem que fez
com a família em dezembro
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O motorista Rudinei Roberto Lamb, da
cidade de Cascavel, aproveitou um intervalo
em sua viagem que fez junto com a família
para conhecer o espaço do Detran recém
inaugurado no Porto de Paranaguá.
“Nossa intenção é que os motoristas de
todas as regiões conheçam e usufruam desse
espaço disponível no Porto”, destaca o Diretor
do Detran, Marcos Traad.
Para outro motorista, Jocimar Morais, o
projeto é bem-vindo. “Nós, motoristas
profissionais, que estamos ao volante todos
os dias, apesar de todos os cuidados que
temos, estamos expostos a cometer infrações
infelizmente. Essa nova modalidade de
reciclagem nos deixa menos apreensivos”,
avalia.
Com capacidade de estacionamento para
1.400 caminhões, o Pátio funciona com
um sistema de agendamento e permite aos
caminhoneiros planejar a viagem e a estadia.
Por isso, o Detran vai oferecer aulas de
reciclagem modulares, com 1h40 de duração
aos profissionais que queiram fazer o curso
preventivamente.
“A intenção é que o motorista inicie o curso
em Paranaguá e possa terminá-lo em sua
cidade de origem. As aulas serão todas
as segundas, terças e sextas-feiras e será
possível concluir o módulo de Primeiros
Socorros em um único dia”, orienta o diretorgeral do Detran.
O espaço também oferta palestras, ações
preventivas e atividades de interesse, com
participação de profissionais da saúde e
representantes da categoria. Há ainda a
transmissão via videoconferência do quadro
Detran Responde, em que servidores da
autarquia conversam com os usuários e tiram
dúvidas sobre legislação e procedimentos.

Fotos: Divulgação

Motorista Jocimar Morais,
faz uma pausa na viagem
para a foto. Ele que não tem
pontos na CNH avalia que
o projeto será benéfico para
o cidadão

SERVIÇO:
Os motoristas interessados em
participar do programa devem buscar
o Ciretran mais próximo para iniciar
a reciclagem, orienta o Detran.
Outra alternativa é buscar auxílio de
autoescolas, que têm permissão para
ofertar o programa.
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NOVA CNH
INSPEÇÃO
Os órgãos de trânsito dos estados e do Distrito Federal têm até o dia 31 de dezembro
de 2019 para começarem a exigir a inspeção técnica veicular periodicamente. O prazo
está previsto na resolução 716 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), publicada
em dezembro de 2017, que institui o Programa de Inspeção Técnica Veicular. O
objetivo, segundo o Ministério das Cidades, é evitar a ocorrência de acidentes por
falta de manutenção. Especificamente, para o transporte de carga e de passageiros. A
inspeção será a cada seis meses para veículos de transporte escolar e utilizados para
mototáxi; anual, para os de transporte internacional de cargas ou passageiros e para as

Fotos: Divulgação

Combinações de Veículos de Carga com PBTC superior a 57 toneladas.

O Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) do Ministério das Cidades
lançou, em dezembro, um novo modelo
da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH). O documento, que hoje é emitido
em papel, passa a ser em cartão de
plástico com chip, assemelhando-se
ao cartão de crédito. Além disso, o
chip permitirá a inserção de dados e
informações dos condutores e facilitará
acesso a certificados digitais. Os Detrans
e órgãos de trânsito do país terão até 1º
de janeiro de 2019 para adequarem seus
sistemas para emitir o novo modelo.
Quem tiver a CNH atual válida naquela
data não vai precisar trocar pelo novo
modelo. A mudança deverá ser feita na
renovação do documento.

Marco Regulatório
dos Transportes

SEGURANÇA PARA VEÍCULOS
A partir deste mês de janeiro, o Contran (Conselho Nacional de
Trânsito) vai realizar uma série de estudos para a implementação
de itens de segurança para veículos de diferentes categorias. O
órgão estabeleceu um cronograma que prevê a conclusão de 38
regulamentações em até quatro anos, por tipo de veículo. A intenção
da resolução 717/17 é fazer com que as fabricantes já comecem a
se preparar quanto a uma eventual obrigatoriedade dos dispositivos.
Para veículos como reboque/semirreboque, a resolução prevê
características específicas de construção para o transporte de
mercadoria/produtos perigosos e dispositivos de estabilidade e
capotagem para veículos com carroceria tanque.
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No final do último mês de dezembro, a Câmara dos Deputados em
Brasília aprovou o texto do Marco Regulatório dos Transportes.
Antes, porém, o projeto havia sido apreciado por oito deputados que
solicitaram vistas. A notícia é extremamente positiva para o setor que
vem lutando para aprovação de redação atualizada, que atenda as
atuais necessidades da sociedade e dos transportadores. A próxima
etapa agora é a apreciação do Senado Federal, onde as entidades como
FETRANSPAR, continuarão acompanhando as discussões.

sistema “s”

www.sestsenat.org.br/unidade/curitiba

Jovens aprendizes são
formados na unidade Maringá
Projeto profissionalizante promove a qualificação e formação de mão de obra

O curso de Mecânica Diesel realizado nas dependências da Escola Profissionalizante
Professora Laura Rebouças de Abreu teve duração de 6 meses, com carga horária de
1.014 horas. “Para nossa satisfação 40% dos alunos formandos já estavam efetivados
como colaboradores das empresas que até então vinham desenvolvendo a atividade
na qualidade de aprendiz”, conta o gestor da unidade do SEST SENAT de Maringá,
Geasi Oliveira de Souza.

Foto: : SEST SENAT Unidade Maringá

O SEST SENAT Unidade Maringá, no último mês de dezembro, promoveu a formatura de cerca de 60 alunos dos cursos de formação de Assistente Administrativo em
Transporte e Mecânica Diesel, que fazem parte do Programa Jovem Aprendiz do
Transporte. A ação foi realizada em parceria com as entidades Laura Rebouças de
Abreu e Encontro Fraterno Lins de Vasconcelos, as quais desenvolvem o trabalho
social aliado a formação de jovens.

O presidente da FETRANSPAR e presidente do Conselho Regional do SEST SENAT Paraná,
Sergio Malucelli (CRPR), prestigiou a formatura realizada nas dependências da instituição
Encontro Fraterno Lins de Vasconcelos

O curso de Auxiliar Administrativo em Transporte, com duração de 10 meses e carga
horária de 800 horas, também houve um ótimo aproveitamento, “inclusive com algumas efetivações, o que evidencia o grau de conhecimento adquirido em sala de aula,
bem como a capacidade de desenvolvimento junto as organizações”, avalia o gestor.
Para o presidente da FETRANSPAR e do Conselho Regional do SEST SENAT Paraná,
Sérgio Malucelli, tanto o comprometimento dos alunos quanto da unidade faz a
diferença. “O nosso foco é a formação de mão de obra especializada. Observando
esses formandos, vemos que realmente estamos cumprindo com os nossos objetivos,
desenvolvendo esses jovens da melhor forma possível, para que cheguem ao mercado
de trabalho qualificados e atualizados”, ressalta Malucelli.
Empresas Parceira
ATDL Transportes Rodoviário; Rossini Transportes; Rodofaixa Transportes; Grupo
G10; Transpanorama Transportes; Cordiolli Transportes; HU Transportes; Transportes
Equador; VMH Transportes; TDG Transportes; Viação Garcia Ltda.; Brasil Sul; TCCC
– Transporte Coletivo Cidade Canção; Cidade Verde.

Para o gestor da unidade do SEST SENAT de Maringá, Geasi Oliveira de Souza,
todos os projetos desenvolvidos buscam a profissionalização com qualidade

A formatura contou com a presença de familiares, empresários e autoridades locais
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despoluir
PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE

Greca asfaltos: foco na
direção econômica e efetiva
Foto: Divulgação

Para a empresa parceira do Despoluir há cinco anos, o selo do programa
ambiental contribui efetivamente para desenvolvimento sustentável

Para o gerente de Logística, Sandro Cavaline, o Selo Despoluir vem para reforçar as ações promovidas pela empresa em busca de um desenvolvimento sustentável

No mercado há 58 anos e com uma frota
composta por 110 cavalos e 298 carretas, a
capacidade de transporte da Greca Asfaltos
atualmente é de 70.000t/mês e 8.000t de
armazenamento, divididos nas 14 unidades
instaladas em dez estados brasileiros. Com
matriz localizada em Araucária, na região
metropolitana de Curitiba, a empresa trabalha
constantemente para reduzir os impactos de
suas atividades na natureza.
Parceira do Programa Despoluir há cinco
anos, a empresa investe em treinamento da

equipe, sempre com o objetivo na direção econômica e efetiva, ou seja, redução do consumo
aliado a diminuição de poluentes. “Alguns dos
resultados positivos observados são obtidos
por meio do uso de óleo diesel S10 em 100%
da nossa frota”, revela o gerente de Logística,
Sandro Cavaline.
Para o gerente, o Selo Despoluir vem para
reforçar as ações promovidas pela empresa
em busca de um desenvolvimento sustentável.
“Com o selo garantimos um maior controle
nas emissões de poluentes por parte de nos-

sa frota, o que favorece o meio ambiente e,
também, os profissionais que trabalham em
nossa frota”, destaca.
Ainda de acordo com ele, no contexto ambiental, a Greca Asfaltos se destaca com a
marca de 9,5 milhões de pneus inservíveis
utilizados na fabricação do Ecoflex, tecnologia
em asfalto-borracha
pioneira no Brasil. “Em
Acesse:
nossa
unidade
Matriz
também mantemos uma
www.fetranspar.org.br/sestsenat
reserva ambiental
maisdedecursos
24mil em², onde
e fique porcom
dentro
fauna eserviços
flora locais
são
preservadas”,
os quais sua empresacomenta
e
Cavaline.
seus colaboradores podem utilizar.

DIRETORIA FETRANSPAR (GESTÃO 2017/2020)
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(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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www.fetranspar.org.br - (41) 3333-2900

Rua 24 de Maio, 1294 - Rebouças - CEP 80220-060 - Curitiba - PR

8

JANEIRO/2018

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

