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Sest Senat investe 
120 milhões 

no Paraná 
Novas unidades começam a ser inauguradas em 

diferentes regiões, cronograma prevê outras novas 
estruturas disponíveis para o começo de 2020 
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SINTROPAR
A segunda edição da Feira de Transporte e Negócios do Oeste Paranaense - 
TRANSPOESTE já está garantida para 2020. O Sindicato das Empresas de Transporte 
de Cargas e Logística do Oeste do Paraná (SINTROPAR) irá promover o evento no 
Centro de Convenções e Eventos de Cascavel, entre os dias 20 e 22 de maio. Sua 
primeira edição, realizada no início de  2019, atraiu um público superior a 5 mil 
pessoas entre empresários, especialistas, transportadores autônomos e profissionais 
de logística e transporte rodoviário de cargas, proporcionando cerca de 150 milhões 
em negócios gerados em apenas três dias, para satisfação das 25 marcas expositoras. 
A TRANSPOESTE conta com o apoio da Prefeitura de Cascavel, da NTC&Logística, da 
FETRANSPAR e da ABTC. Mais informações: www.transpoeste.com.br

giro pelos sindicatos

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

Filiados da FETRANSPAR

UM NOVO 
RECOMEÇO 

editorial

Em um piscar de olhos e o ano de 2019 chega 
a reta final, tão rápido quanto a sensação de 
que se tem de que a vida está passando cada 
vez mais rápido. E o mundo moderno tem 
exigido de nós cada vez mais ações rápidas, 
com resultados palpáveis e atividades que 
evitem os entraves da burocracia.

O ano que finaliza pode ser considerado um 
período de transição e transformação. Olhando 
pelo retrovisor, vemos que o Brasil não é mais 
o mesmo. Iniciamos uma caminhada que tem 
como objetivo a retomada do crescimento 
econômico e social, que se perdeu nos últimos 
tempos.  

Nesta retomada, podemos dizer que muito 
se plantou para que a partir de 2020 o em-
presário do transporte possa ter um melhor 
desempenho em seus negócios, possa investir 
em novas tecnologias que acelerem suas ati-
vidades e principalmente que possa contribuir 
na geração de empregos, prioridade zero que, 
vai fazer com que a economia volte a girar. 

A Reforma da Previdência, iniciativa de in-
centivo ao primeiro emprego e a discussão 
da Reforma Tributária são impulsionadores 
para que 2020 venha repleto de perspectivas. 
Na Federação temos muitos compromissos 
já agendados para o próximo período e 
que vão ao encontro das necessidades do 
transportador. 

Já para o primeiro semestre serão realizados 
dois importantes eventos do setor: o Conet 
na cidade de Curitiba e a Transpoeste na 
cidade de Cascavel, que entra em sua segunda 
edição, indicativo de que bons negócios se 
aproximam. Novas unidades do Sest Senat 
serão inauguradas e outras avançam em seus 
cronogramas de obras. 

A agenda mostra que 2020, já nasce com 
uma carga grande de responsabilidades. 
Tende a passar tão rápido como 2019, porém 
em um cenário mais maduro e próspero. E 
a Prosperidade, aliada a Saúde e a Paz é o 
que a FETRANSPAR deseja a você e a sua 
família. Feliz Natal e um Excelente Ano Novo! 
Boa Leitura! 

Sérgio Malucelli 
Presidente da FETRANSPAR
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A Lei nº 13.874/2019, conhecida como 
a lei da liberdade econômica, foi criada 
sob a égide da simplificação da atividade 
empresarial visando a desburocratização 
e celeridade na exploração da atividade 
econômica.

No aspecto tributário, o advento da 
nova lei não acarretou em diminuição 
ou extinção de tributos, porém, o artigo 
13 do ato legal trouxe modificações no 
âmbito do direito tributário visando a 
celeridade dos processos administrativos, 
fiscais e judiciais.

No intuito de trazer maior segurança 
jurídica às relações contenciosas, 
judiciais e administrativas, entre o fisco e 
contribuinte, pois as relações tributárias 
e a exploração de atividade econômica 
estão interligadas,   a lei determinou a 
criação de um Comitê com a finalidade 
de editar enunciados de súmulas 
da administração tributária federal, 
formado por integrantes do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais - 
CARF, da Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional.

A mudança ocorrida com a Lei de 
Liberdade Econômica foi a inclusão 
de integrantes da Secretaria da Receita 
Federal e da Procuradoria da Fazenda 
Nacional na edição de Súmulas, tarefa 
esta, antes do advento da Lei, cabível 
somente aos integrantes do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais – 
CARF.

O Comitê é composto por integrantes 
dos órgãos responsáveis pelo julgamento 

do recursos administrativos, pela fiscalização 
e arrecadação dos tributos e por representar 
a União Federal nos litígios judiciais e 
administrativos.

A edição das súmulas, a serem observadas 
por todos os órgãos da administração pública, 
trará maior segurança jurídica nas relações 
com o fisco e também no julgamento dos 
litígios envolvendo créditos tributários, pois 
acarretará na dispensa do Estado em litigar 
quando a matéria estiver abrangida no enunciado 
das súmulas, além do fato de a edição dos 
enunciados ter se tornado uma tarefa mais 
democrática, não incumbida somente a um 
órgão.

A fim de trazer maior celeridade aos litígios 
instaurados, a Lei também trouxe, por meio 
do artigo 13, a possibilidade de realização de 
mutirões tributários, ou seja, ajuste entre o Poder 
Judiciário e a Procuradoria da Fazenda Nacional, 
para analisar as causas que se enquadram nas 
hipóteses de dispensa previstas na própria 
lei e também em realizar negócios jurídicos 
processuais nos termos do artigo 190 do Código 
de Processo Civil.

Ainda, há ressalva no próprio artigo 13, acerca 
da possibilidade de a Procuradoria da Fazenda 
Nacional regulamentar a celebração dos negócios 
jurídicos processuais em seu âmbito de atuação.

Nestes termos, as modificações trazidas pela Lei 
13.874/2019 no tocante à criação de Comitê para 
edição de súmula vinculante, à normatização de 
mutirões e às dispensas nos litígios judiciais 
e administrativos acarretarão em um processo 
tributário mais célere, eficiente e seguro.

artigo

Liberdade Econômica 
e Direito Tributário 

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

MARINGÁ
SETCAMAR - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logísti-
ca de Maringá - Tel: (44) 3225.3781 - E-mail: setcamar@setcamar.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

TOLEDO
SINTRATOL - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas  
da Microrregião Toledo - Oeste do Paraná - Tel: (45) 3252.2525 -  
E-mail: sintratol@fetranspar.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

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

Romulo Borges Cilião e Emiliana Silvia Sperancetta 
Advogados no escritório Pereira Gionédis Advogados de Curitiba 

SINDIVALE
O presidente da FETRANSPAR, Coronel 
Sérgio Malucelli, no último dia 22, 
participou da confraternização de fim 
de ano do Sindivale, em Dois Vizinhos, 
que hoje tem a frente o presidente 
Volmar Sarturi. 

NTC&LOGÍSTICA
A Associação Nacional do Transporte 
de Cargas e Logística - NTC&Logística 
elegeu, recentemente, Francisco 
Pelucio como novo presidente da 
entidade, o ex-diretor financeiro 
comandará a entidade para o próximo 
triênio, sucedendo José Hélio 
Fernandes, que presidia desde janeiro 
de 2014. Pelucio foi o candidato único 
indicado a presidência pelo Conselho 
Superior da Associação e o início 
de sua gestão será em 1° de janeiro 
de 2020, quando se tornará o 14° 
presidente a comandar a entidade. 
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capa

Sest Senat investe  120 milhões no Paraná Por Everson Mizga 

O Estado do Paraná está recebendo 

investimentos na ordem de R$120 

milhões provenientes da construção, 

ampliação e reestruturação das unidades 

do Serviço Social do Transporte (Sest) 

e Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Transporte (Senat). Acompanhado desse 

montante, estima-se que 300 empregos 

diretos serão gerados.

 

O ano de 2019 chega ao fim com a 

inauguração de três unidades nas 

regiões de Maringá, Toledo e Umuarama, 

alcançando 11 estruturas em atuação 

em todo o Estado. Para 2020 outras 

unidades serão inauguradas e ou terão 

suas obras iniciadas nos polos de 

Paranaguá, Santo Antonio da Platina, 

Cascavel, Francisco Beltrão e Pato 

Branco. 

Novas unidades 
começam a ser 
inauguradas 

em diferentes 
regiões, 

cronograma 
prevê outras 

novas 
estruturas 
disponíveis 

para o começo 
de 2020 

  “Nos esforçamos muito para que esses 

investimentos pudessem chegar ao 

trabalhador do transporte no Paraná. Com 

a ampliação dos serviços os empresários 

de todo o Estado também poderão usufruir 

dessas estruturas, incentivando seus 

colaboradores a buscarem atualização em 

diferentes áreas, bem como a utilizarem 

serviços gratuitos de saúde  em áreas 

como odontologia,  fisioterapia, psicologia 

e nutrição”, comemora o presidente da 

FETRANSPAR e Sest Senat no Paraná, 

Coronel Sérgio Malucelli.

Após a realização dos investimentos o Sest 

Senat estima que 500 mil atendimentos 

poderão ser efetivados anualmente no Paraná, 

um aumento que corresponde a quase 55%, 

quando comparado a atual estrutura, que é de 

155 mil (Sest) e 230 mil (Senat). 

Fachada do Sest Senat Toledo
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Sest Senat investe  120 milhões no Paraná 
Em todo o Brasil o Sest Senat trabalha 

com a estimativa de que 10 milhões de 

pessoas tenham direito aos serviços 

prestados e por isso está aplicando 

uma forte política de expansão com a 

inauguração de várias unidades em todo 

o país. 

“O serviço prestado é indutor do 

desenvolvimento do setor, pois oferece 

formação profissional e cuidados com a 

saúde. O atendimento é gratuíto para os 

trabalhadores do transporte, e isso só é 

possível graças à contribuição paga pelos 

empresários. Temos a responsabilidade de 

transformar esses recursos em resultados. 

E é isso que estamos fazendo. A atuação 

do Sest Senat contribui para aumentar 

a segurança no trânsito, melhorar a 

eficiência do transporte e reduzir os 

custos operacionais das empresas”, 

destacou o presidente da CNT e dos 

Conselhos Nacionais do Sest Senat, 

Vander Costa, durante evento de 

inauguração da unidade de Toledo, 

ocorrida no último mês de novembro.

Pelo Paraná 
Depois de Maringá que teve a sua 

unidade inaugurada no começo 

do segundo semestre, as cidades 

de Toledo e Umuarama também 

receberam suas estruturas nos meses 

de novembro e dezembro. 

Cada uma delas possui capacidade 

para realizar  mais de 53 mil  

atendimentos ao ano, ofertando  

serviços de qualificação profissional e 

de saúde gratuitos para os trabalhadores 

do transporte e seus dependentes. A 

comunidade dos municípios ao entorno 

também poderão usufruir dos serviços.

As unidades possuem a mesma planta 

com 1.826,70 m2 de área construída 

e contam com sala de treinamento, 

simulador de direção de caminhão, 

carreta e ônibus, com capacidade para 

15 alunos; três salas de aula, com 

capacidade para 25 alunos cada uma; e 

uma sala de treinamento de EaD, com 

capacidade para 18 alunos. Na área da 

saúde, as estruturas possuem 4 clínicas 

odontológicas, 1 de fisioterapia, 1 de 

nutrição e 1 de psicologia. Tudo isso para 

proporcionar mais qualidade de vida aos 

trabalhadores do transporte.

Obras em UmuaramaFachada do Sest Senat Maringá
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giro pelo setor

Despoluir

O Programa Despoluir Paraná a partir do próximo ano ofertará um novo 
serviço aos transportadores. Além da Avaliação Veicular Ambiental, tam-
bém passará a proporcionar a Avaliação da Qualidade do Diesel, com o 
objetivo de implementar a rotina de análise da qualidade deste combustível 
utilizado pelos transportadores, a fim de promover ganhos econômicos e 
socioambientais. 

“Em princípio o novo serviço será realizado por um técnico ambiental que 
irá coletá-lo para avaliação junto ao próprio transportador. As análises serão 
feitas nas empresas que tenham o seu próprio ‘posto’ de abastecimento”, 
comentou o coordenador do Despoluir Paraná, Adriano Jacomel.

De acordo com ele, essa iniciativa irá permitir detectar e solucionar 
eventuais problemas relacionados ao recebimento, ao armazenamento e 
uso do combustível, evitando uma série de inconvenientes, como danos 
aos motores automotivos, gastos com manutenção corretiva, redução da 
eficiência energética dos veículos e maiores níveis de emissão de poluentes. 

Novo serviço do Programa Ambiental do Transporte está previsto para 2020

Avaliação da qualidade do diesel

PETRÓLEO
A Petrobras está a caminho de se tornar a maior produtora mundial de 
petróleo entre as companhias abertas até 2030, com base em dados 
e previsões mais recentes da consultoria Rystad Energy. Conforme o 

levantamento, a petrolífera é a que mais cresce no mundo e “pode, em 
questão de anos, tornar-se o maior produtor mundial de petróleo entre 
as empresas listadas em bolsa. O significado é enorme e simbólico”, 

comentou Aditya Ravi, vice-presidente da equipe upstream da Rystad Energy, 
especializada em atividades de Exploração e Produção na América Latina. 
Na avaliação da Rystad Energy, a produção brasileira pode passar de 2,8 
milhões de bpd em 2019 para mais de 5,5 milhões de bpd até 2030, com 

picos de produção de quase 3,8 milhões de barris diários.

CNH DIGITAL
O Ministério da Infraestrutura lançou em novembro a nova Carteira 
Digital de Trânsito. Essa é a terceira versão do aplicativo, disponível 

gratuitamente em celulares nas lojas Google Play e na App Store. 
Qualquer pessoa com carteira de motorista emitida após maio de 2017 

pode utilizar a nova versão da CNH digital: basta informar os dados 
solicitados no App e direcionar a câmera do celular ao QRCode impresso 

na habilitação. A carteira de motorista digital pode ser apresentada, 
inclusive, em órgãos públicos e para o embarque de voos. Além dos 
recursos tradicionais do aplicativo, como a verificação de multas, há 
novas funcionalidades na nova versão da CNH digital: filtro de multas 

por veículo e condutor, além de avisos de recall. 
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Equipe Despoluir Paraná, em Brasília, durante Encontro Nacional
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Essa novidade aos transportadores foi 
anunciada durante o Encontro Nacio-
nal do Despoluir, que aconteceu em 
Brasília, em novembro, e que contou 
com a presença de representantes 
das 24 Federações que fazem parte 
do sistema CNT. Do Paraná, além do 
coordenador Jacomel, também estive-
ram presentes os técnicos ambientais 
- David Andrade, Geraldo Simionato, 
Marcos Pereira da Silva, Arry Bier Neto 
e Joceandro Toscan.

“ Na ocasião, tivemos a oportuni-
dade de discorrer sobre as boas 
práticas Boas  adotadas frente a 
equipe DESPOLUIR /FETRANSPAR, 
compartilhando com os demais par-
ticipantes (coordenadores e técnicos 
de outras federações), informações e 
experiências adquiridas, bem como as 
melhorias de procedimentos adotados 
junto a equipe”, destaca Jacomel.  
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CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
A reforma da Previdência foi publicada no Diário Oficial no dia 13 de 

novembro e, com isso, as novas regras de concessão de aposentadoria 
e pensão por morte já começaram a valer. As mudanças nas alíquotas 
de contribuição previdenciária de servidores públicos e segurados do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), porém, só começarão a ser 
aplicadas em março de 2020. De acordo com a Emenda Constitucional 
nº 103, que trata das alterações feitas pela reforma da Previdência, os 

trechos que dizem respeito às alíquotas entram em vigor no primeiro dia 
do quarto mês subsequente ao da data de publicação. Ou seja, em 1º de 
março. De acordo com a Emenda Constitucional, a contribuição patronal 
continua sendo de 20%. No entanto, pode haver mudanças se entrar em 

vigor alguma lei que modifique esse percentual.

MULTA ADICIONAL
O governo extinguiu a multa adicional de 10% do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de demissões sem justa 
causa. A decisão faz parte da Medida Provisória 905, que criou o 
Programa Verde e Amarelo, voltado para a criação de empregos 

para os jovens. A MP foi publicada no Diário Oficial da União, em 
novembro, e não altera o pagamento da multa de 40% para os 

trabalhadores. A multa adicional foi criada pela Lei Complementar 
110, de 2001. Em outubro, o Ministério da Economia anunciou 

que o governo iria propor a extinção da multa. 
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SERVIÇO: 
Empresas interessadas 

em participar do Programa Despoluir 
podem entrar em contato 

pelo e-mail despoluir@fetranspar.org.br 
ou pelo telefone (41) 3333-2900.

O coordenador do 
Despoluir Paraná, 
Adriano Jacomel 
falou sobre o 
programa durante o 
Encontro Nacional
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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

PARA USO DOS CORREIOSDIRETORIA 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 Jarton Fernando Sartoretto (Diretores Efetivos)    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 / Revisão: Talita Vanso 
(Zigg Comunicação Corporativa) - Projeto Gráfico e Diagramação: Celso Arimatéia -  
Impressão: Gráfica Radial

www.fetranspar.org.br - (41) 3333-2900 
Rua 24 de Maio, 1294 - Rebouças - CEP 80220-060 - Curitiba - PR

AR Instituto

Certificado Digital: 
Uma realidade na vida 

do transportador 
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dos empresários, e não poderia ser diferente com o mer-

cado Transportador. Hoje já são inúmeras as ferramentas 

e aplicativos disponibilizados que utilizam a Certificação 

Digital como identidade para assinar e validar processos 

em sistemas e serviços dos Governos. 

Cabe destacar que o Certificado Digital para Pessoa 

Física e Jurídica, substitui a assinatura manuscrita em 

documentos e elimina a impressão e gastos relacionados 

ao controle, envio e reconhecimento de firma. 

Entre os inúmeros benefícios está a possibilidade de 

assinar eletronicamente documentos como: Declaração 

de Imposto de Renda, SPED Fiscal e Contábil, Apólice de 

Seguros e contratos de câmbio, além do uso na Emissão de 

Notas Fiscais (NFe), Conhecimentos de Transportes (CTe), 

Acesso a RFB (eCAC), Detrans, Importação e Exportação 

(Siscomex - Radar), Conectividade Social, entre outros. 

A AR Instituto Fetranspar conta hoje com pontos de aten-

dimento em Curitiba, Londrina, Francisco Beltrão, Santa 

Izabel do Oeste, Guarapuava e Goiânia (GO). Para 2020, o 

serviço também estará disponível nas cidades de Maringá, 

SERVIÇO
Central de atendimento: (41) 3044-0105

Visite o site e agende o seu atendimento: 

www.arinstituto.com.br

Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu, Paranavaí, Umuarama, Pato Branco, Campo 

Mourão, Paranaguá e Recife (PE).

Transportador, consulte o sindicato da sua região para conhecer os benefícios da 

Certificação Digital e as condições especiais para os Associados dos Sindicatos.

Novidades para 2020
- Certificados Digitals NFe / CTe

- Assinador digital 

- Emissor de NF


