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Cascavel é a 9ª cidade 
paranaense a contar com 
o Simulador de Direção

Inaugurada em maio, a nova unidade do SEST SENAT tem 
capacidade para realizar mais de 53 mil atendimentos ao ano
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GALERIA DE PRESIDENTES
O Sintropar, que tem como 
atual presidente, Antonio 

Carlos Mufato Ruyz, inaugurou 
recentemente a sua Galeria 
de Presidentes, que fazem 
e fizeram parte da história 
do sindicato, em Cascavel, 

no Oeste paranaense. A 
inauguração contou com a 
presença do presidente da 

FETRANSPAR e do Conselho 
Regional do SEST SENAT 
no Paraná, coronel Sérgio 

Malucelli.

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

PEDÁGIO: 
PELA MENOR TARIFA

editorial

Sérgio Malucelli 
Presidente da FETRANSPAR

Nas últimas semanas a FETRANSPAR participou 
de reuniões com lideranças do setor produtivo 
do Paraná – conhecido como G7 – grupo o 
qual a Federação faz parte. Nestes encontros 
avançamos bastante com relação ao modelo 
de concessão de pedágio a ser implantado no 
Estado em leilão a ser realizado no segundo 
semestre de 2021.

As sugestões levantadas por esse grupo foram 
encaminhadas ao Governador do Paraná,  
Ratinho Junior, o qual entregou ao Ministério da 
Infraestrutura documento solicitando alterações 
no modelo de pedágio proposto para este leilão. 
O setor produtivo pede, por exemplo, que a 
licitação da concessão seja pela menor tarifa, 
sem limite de desconto; garantia de execução das 
obras por meio de depósito caução; adequação 
no degrau tarifário das pistas duplicadas; a deso-
neração do PIS/Cofins que incide sobre as tarifas 
de pedágio; e a transparência total no processo.

Em encontro realizado com o presidente Jair 
Bolsonaro no final do mês de maio, o governador 
do Paraná apresentou ‘o sentimento do povo 
paranaense’ com relação às novas concessões. 
A participação do G7 foi fundamental para que 
se pudesse ter uma proposta de consenso para 
levar ao presidente e ao ministro. Segundo 
informações do Governo Estatual o Ministério 
da Infraestrutura está trabalhando numa nova 
modelagem, com as sugestões enviadas pelo 
Paraná e que engloba as sugestões do G7.

O esforço parece ter surtido efeito, pois o Pre-
sidente da República, ao anunciar um pacote de 
medidas voltadas ao setor de transporte no final 
de maio, sugeriu que a “questão do pedágio no 
Paraná estaria praticamente resolvida”. Esta-
mos a postos aguardando o novo documento 
e dispostos a continuar contribuindo para a 
implantação de um modelo justo a todos.

Também neste mês de maio, inauguramos uma 
nova unidade do SEST SENAT em Cascavel. 
Mais ampla, moderna e com capacidade de 53 
mil atendimentos ao ano. Foram quase R$ 14 
milhões em investimentos. Certamente o setor de 
transporte do Estado estará muito bem amparado 
com mais essa nova estrutura disponibilizada 
aos trabalhadores e familiares com serviços 
totalmente gratuitos. Boa leitura!
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Em 5 de junho comemoramos o Dia Mundial 
do Meio Ambiente, data instituída em 1972 pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), com o 
objetivo de chamar a atenção de todas as esferas 
da população para os problemas ambientais e 
para a importância da preservação dos recursos 
naturais, que até então eram considerados, por 
muitos, inesgotáveis.

Há algumas décadas o Meio Ambiente vem sendo 
degradado de forma muito rápida em decorrência 
das ações do homem na natureza.

A mudança do clima da Terra e seus efeitos negati-
vos são uma preocupação comum da humanidade 
e exigem uma atenção especial das autoridades 
mundiais para um comprometimento imediato em 
busca de ações que permitam uma maior proteção 
e recuperação do Meio Ambiente.

O conceito de Meio Ambiente é considerado por 
muitos como uma situação distante, ou seja, 
que deve ser tratado em escala mundial como a 
preservação de rios, florestas, da Amazônia, mas 
na verdade, o Meio Ambiente é tudo, é o local onde 
vivemos, trabalhamos e frequentamos, desta forma 
a consciência ambiental deve ser considerada no 
nosso dia a dia, com medidas e atitudes simples, 
como por exemplo: não jogar lixo no chão, segre-
gação de resíduos ou mesmo evitar o desperdícios 
de recursos naturais.  

No Dia Mundial do Meio Ambiente, muito mais 
do que comemorá-lo, devemos estar engajados 
no desenvolvimento de ações de conscientização, 
divulgando informações sobre os impactos negati-
vos que estamos enfrentando no planeta, bem como 
disseminar boas práticas e incentivar o crescimento 
e implementação de atitudes ecologicamente 
justas e equilibradas principalmente no ambiente 
organizacional.

No setor do transporte rodoviário de cargas a 
emissão de gases poluentes (CO, CO2 e material 
particulado) são os maiores vilões para o Meio 
Ambiente, visto que diferentemente de outros 
resíduos os gases emitidos não podem ser tratados 
após a emissão, sendo assim a adoção de práticas 
preventivas é a melhor maneira de evitar este tipo 
de poluição.

artigo

A responsabilidade do transporte 

com o Meio Ambiente

PONTA GROSSA 
SINDIPONTA - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Ponta 
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: camila@sindifoz.org.br
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giro pelos sindicatos

A manutenção preventiva das frotas é uma das 
principais ações sustentáveis que as empresas 
transportadoras de cargas podem adotar para 
contribuir com o Meio Ambiente, visto que dessa 
maneira estarão evitando desgastes desnecessários 
das peças de seus equipamentos e evitando desper-
dícios de produtos, recursos financeiros e naturais. 

Adotando medidas de gestão sustentável, com a 
orientação contínua a seus colaborares sobre a 
importância do tratamento e destinação correta 
de resíduos, como óleos, pneus, baterias, peças 
e filtros usados, as empresas atingirão não só o 
benefício econômico com a redução de custos como 
também promoverão a melhoria da qualidade da 
saúde e bem-estar de seus funcionários e demais 
envolvidos no processo.

Como ferramenta de auxílio e colaboração ao 
transportador, o Programa Ambiental do Transporte 
DESPOLUIR se tornou um parceiro bastante ativo 
e próximo do empresário do transporte rodoviário 
de cargas, pois por meio das  avaliações veiculares 
ambientais proporciona uma melhora nos controles 
de custos operacionais visando o uso racional de 
combustíveis e evidente redução das emissões 
de poluentes com a melhoria da qualidade do ar, 
direcionando-os para a utilização de práticas mais 
sustentáveis tendo em vista a alta competitividade 
do setor.

A qualidade do ar que respiramos depende de todos, 
por isso não podemos ficar apenas esperando me-
didas de políticas públicas de nossos governantes, 
precisamos, nós, adotarmos hábitos e atitudes 
socialmente responsáveis.

CAPACITAÇÃO 
Entre os dias 21 e 24 de junho, o Setcepar 
irá promover uma Formação em Rotinas de 
Departamento Pessoal no TRC. Em formato 
híbrido (online e presencial), será ministrado 
por Michele Cristine Reschke (advogada, 
especialista no segmento de transportes, 
atuante há mais de 10 anos nas rotinas 
relacionadas ao departamento pessoal) 
e Dra. Lucimar Stanziola (Especialista 
em Legislação de Cargas, assessora 
jurídica do sindicato, pós-graduada na 
Escola de Magistratura do Judiciário 
do Paraná). O conteúdo programático 
abordará os seguintes tópicos: cálculo e 
fechamento de folha de pagamento; rotinas 
e controle mensal; contratos e documentos 
admissionais; processos de rescisão; entre 
outros. Mais informações e inscrições: 
treinamento@setcepar.com.br.

Adriano Jacomel
Coordenador do Programa Despoluir no Paraná

Acesse e curta as 
nossas redes sociais

Facebook/fetranspar
Instagram/fetranspar.br

Acompanhe as últimas 
novidades do setor de 
transporte de cargas
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A unidade operacional do SEST SENAT em Cascavel, no Oeste para-
naense, desde o último dia 27 de maio está de casa nova. Instalada no 
bairro Cascavel Velho, a estrutura foi projetada para realizar mais de 53 
mil atendimentos ao ano. De acordo com o presidente da FETRANSPAR 
e do Conselho Regional do SEST SENAT no Paraná, Coronel Sérgio 
Malucelli, o diferencial da unidade é o Simulador de Direção, que até 
então não havia na cidade. 

“O Simulador de Direção do SEST SENAT é uma tecnologia de ponta 
a serviço da qualificação profissional para o transporte. A prática no 
equipamento faz parte do treinamento não só de motoristas de cargas, 
mas também de passageiros e dá, aos alunos, experiência para enfrentar 
desafios reais da profissão como condições meteorológicas adversas, 
tráfego intenso e perigo na via. Com isso, é possível testar e adequar as 
reações do condutor”, destaca Malucelli.

Estrutura terá capacidade para realizar mais de 53 mil atendimentos ao ano

No Paraná, das 12 unidades, Cascavel é a 9ª a contar com o equipamento, 
que é voltado a segurança no trânsito, redução de consumo de combus-
tível, redução dos gastos com manutenção e dos custos operacionais do 
transporte das empresas.

O valor total do investimento da nova estrutura é no valor de R$ 13,7 
milhões. Mais ampla, moderna e eficiente, além do Simulador de Direção, 
há atendimentos de psicologia e nutrição; e a ampliação dos serviços de 
odontologia e fisioterapia que já eram disponibilizados na antiga unidade. 
Todos os serviços são gratuitos para os trabalhadores do transporte das 
empresas contribuinte e transportadores autônomos também contribuin-
tes. A comunidade local também pode usufruir dos serviços.  

O presidente da CNT (Confederação Nacional do Transporte) e dos 
Conselhos Nacionais do SEST e do SENAT, Vander Costa, presente 
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Por  Everson Mizga

Cascavel inaugura nova unidade do SEST SENAT 

A inaguração, em maio, contou com a participação de diversas autoridades

Inauguração 
aconteceu no dia 
27 de maio
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Espaço de uso
A nova estrutura tem 1.826,70 m² de área construída e conta com sala de treinamento no 
Simulador de Direção, com capacidade para 15 alunos; três salas de aula com capacidade para 
25 alunos cada; e um laboratório de informática, com capacidade para 18 alunos.

Na área de saúde está equipada para prestar atendimentos em fisioterapia, psicologia, nutrição 
e odontologia clínica em quatro consultórios. A unidade também oferece um centro de eventos 
e uma quadra de areia para a prática de atividades esportivas e de exercícios que integram o 
tratamento de fisioterapia. A construção do espaço é resultado de uma parceria entre o Sintropar 
e a FETRANSPAR, com o objetivo de agregar a qualidade de vida do transportador.

“Temos um setor bastante atuante aqui na região. Este espaço para a prática esportiva é fruto de uma 
decisão focada no incentivo para que o profissional também possa ter momentos de lazer, pratique 
exercícios, bem como para àqueles que precisam de apoio em eventual recuperação, possam 
usufruir de um local a mais como alternativa para exercícios em prol de sua recuperação física”, 
avalia o presidente do Sintropar, Antonio Ruyz, que também faz parte da diretoria da FETRANSPAR. 

Homenagem
A unidade recebeu o nome de Otto dos 
Reis, empresário do setor de transporte 
e voz ativa na defesa da atividade no 
estado do Paraná. 

Expansão
A unidade de Cascavel é a segunda 
inaugurada em 2021. Ela integra o 
plano de expansão e melhoria da rede 
física do SEST SENAT em todo o Brasil, 
que, desde 2017, já inaugurou 31 novas 
estruturas. A ampliação das unidades 
permite ao SEST SENAT oferecer mais e 
melhores serviços aos trabalhadores do 
setor e, assim, garantir mais eficiência 
para as empresas. Em todo o país, são 
156 unidades. 

na inauguração, explicou que, com a nova 
unidade de Cascavel, o SEST SENAT reforça 
seu compromisso de contribuir com o desen-
volvimento do transporte no país. “Onde tem 
mercado transportador, tem SEST SENAT. A 
nova unidade permite ampliar a eficiência das 
empresas de transporte no Paraná. Temos a 
convicção de que a capacitação profissional 
aliada à qualidade de vida, oferecida pelos 
nossos serviços de saúde, é capaz disso. Que-
remos continuar induzindo o desenvolvimento 
regional e contribuindo para o aprimoramento 
do setor e dos trabalhadores do transporte da 
região”, afirma. 

A região Oeste do Paraná é estratégica para a 
economia do Estado. Seu capital empresarial 
emprega milhares de pessoas em diferentes 
setores, incluindo o de transporte de cargas 
rodoviário e passageiros. 

“É uma honra poder entregar uma unidade 
deste porte a empresários, profissionais do 
transporte, seus familiares e para a sociedade. 
O SEST SENAT vai agregar valor nos serviços 
voltados a qualificação das pessoas bem como 
nos cuidados da saúde de quem utiliza dos 
serviços prestados. Ainda em 2021 faremos 
novas inaugurações de unidades deste porte 
em outras regiões paranaenses”, adianta 
Malucelli. 
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giro pelo setor

VAMOS FAZER A DIFERENÇA JUNTOS
O SEST SENAT Unidade Curitiba em apoio ao Projeto Fazendo Diferença 

(FAZDI), que atua na prevenção, acolhimento e reinserção social de pessoas 
do sexo masculino de 18 a 59 anos, em situação vulnerabilidade social, no 

bairro Alto Boqueirão, está arrecadando doações. Durante este mês de junho 
a arrecadação é de itens como macarrão, óleo e café. Já em julho podem 
ser doados açúcar e farinha de trigo. As doações podem ser entregues no 

SEST SENAT Unidade Curitiba, que fica na Rua Salvador Ferrante, 1440, de 
segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 ou das 13h às 16h30 aos cuidados 

do Reinaldo ou Melissa. As doações serão recebidas até o dia 7 de julho e 
entregues a instituição no dia 9 de julho. 

GESTANTES DEVEM TRABALHAR 
DE CASA DURANTE A PANDEMIA

Mulheres grávidas devem ficar afastadas do trabalho 
presencial, durante a pandemia, sem ter o salário 
descontado. É o que determina a Lei nº 14.151, publicada 
no último mês de maio, no Diário Oficial da União.  
A lei diz ainda que as trabalhadoras gestantes devem  
ficar à disposição para exercer as atividades em home 
office.
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Despoluir

O Programa Ambiental do Transporte Despoluir neste ano completa 14 
anos que foi criado a partir de uma iniciativa conjunta entre a Confede-
ração Nacional do Transporte (CNT) e o SEST SENAT, sendo levado para 
todas as regiões brasileiras. No Paraná, quem pode contar um pouco 
dessa trajetória são os técnicos DESPOLUIR/FETRANSPAR - Geraldo 
Simionato e Marcos Pereira da Silva, que se dedicam ao programa há 
13 anos. 

“Quando iniciou o Despoluir em nosso Estado, contávamos com três 
unidades, agora já dobramos a cobertura com bases de atendimento em 
Curitiba, Ponta Grossa, Maringá, Cascavel, Francisco Beltrão e Londrina”,  
lembra Silva, que durante mais de uma década trabalha com o foco 
ambiental: “É uma satisfação poder contribuir com o Meio Ambiente e 
saber que com o nosso trabalho de ‘formiguinha’, em todo o país, vamos 
somando forças para despoluir o ar que respiramos”.

13 anos de dedicação 
ao Meio Ambiente

Geraldo Simionato e Marcos Pereira da Silva, primeiros técnicos 
DESPOLUIR/FETRANSPAR, são referências quando o assunto é ambiental 

Com base em Maringá, Norte paranaense, Silva já fez atendimentos tam-
bém na região Oeste e na capital. Assim como ele, o técnico Simionato 
também já passou por atendimentos em empresas de Curitiba e Região 
Metropolitana, além de cidades do Centro-Sul paranaense. Hoje seu 
trabalho é exclusivo em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, onde 
mensalmente faz uma média de 200 atendimentos. 

Com formação em administração e economia, no seu ingresso no 
Despoluir, Simionato foi aprendendo sobre o Meio Ambiente pelo meio 
do caminho. “Sempre gostei muito de estudar e quando se trata de 
Meio Ambiente, a dedicação tem que ser ainda maior, pois a legislação 
ambiental está em constante movimento e temos que estar sempre 
atualizados”, ressalta o técnico.

Antes de entrar para o programa Simionato já trabalhava na área do 
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CONET ONLINE: BELO HORIZONTE 
A NTC&Logística irá promover a segunda edição do CONET 
de 2021, no dia 5 de agosto, a partir das 14h. A edição será 
transmitida ao vivo para os inscritos via plataforma on-line, 

seguindo as orientações do Ministério da Saúde de evitar grandes 
aglomerações. O tradicional evento possui 50 anos de história e 
tem como objetivo debater e apresentar temas do segmento do 

transporte rodoviário de cargas para representantes de entidades 
e empresários do segmento transportador, trazendo também 
os resultados dos estudos da área técnica da entidade e que 
impactaram o TRC no último semestre. Faça sua inscrição.

FENATRAN 2021
O Salão Fenatran, 23º edição do evento internacional do Transporte 

Rodoviário de Carga (TRC), está agendado para o período de 18 a 22 
de outubro, no São Paulo Expo. A Reed Exhibitions, realizadora do 
evento, diz que a feira presencial “neste momento” está confirmada. 

“Estamos avaliando constantemente a situação de mercado, entendendo 
a dificuldade do segmento de feiras como um todo em razão da 

pandemia. Temos 150 expositores com contratos assinados conosco, 
embora entendamos a posição de algumas montadoras que não tiveram 
autorização das suas matrizes para participar de feiras em 2021 devido 

à pandemia”, diz nota divulgada pela assessoria. 
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transporte rodoviário de cargas, em uma empresa familiar. “De 
lá para cá, muita coisa mudou. Naquele tempo caminhão tinha 
que fazer fumaça. Hoje em dia, vemos o quanto ela é prejudicial 
e o quanto de cuidado temos que ter para evitá-la. Sem falar na 
tecnologia dos novos caminhões, que são uma maravilha já vêm 
de fábrica ‘ambientalmente corretos’, ou melhor, menos poluen-
tes”, comenta o técnico.

Neste período de pandemia, com diversas atividades alteradas 
para evitar aglomerações e manter o distanciamento, o que os 
dois técnicos têm sentido mais falta são as blitzes educativas 
e de saúde em parceria com as polícias Militar e Federal, que 
por mais de um ano estão paradas. “Ações como essas junto a 
caminhoneiros e empresas que abraçam o programa fazem toda a 
diferença em nosso dia a dia, é uma forma de valorizar e evidenciar 
a importância do programa em nosso Estado”, ressalta Silva.

Reconhecimento
“É o trabalho e a dedicação de profissionais como o Geraldo e 
o Marcos, que fazem a diferença no nosso setor do transporte 
rodoviário de cargas, para que ele cresça e se desenvolva, sendo 
um aliado do Meio Ambiente tão importante para a vida de todos 
nós”, destaca o presidente da FETRANSPAR e do Conselho Re-
gional do SEST SENAT Paraná, Coronel Sérgio Malucelli.
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Geraldo Simionato hoje atende a região 
de Ponta Grossa, nos Campos Gerais
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SERVIÇO: 
Agendamento e informações: 

(41) 3333-2900 
ou e-mail 

despoluir@fetranspar.org.br

A base de Marcos Pereira da Silva 
fica em Maringá, Norte paranaense



8      JUNHO/2021

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 CORREIOS

Atualmente é quase impossível imaginar como seria o dia a dia sem o 
uso da tecnologia. A forma como ela inovou até mesmo o fazer de várias 
áreas profissionais é impressionante. 

Imagine a seguinte situação: você está em uma viagem internacional, 
e no meio desse acontecimento, surge um imprevisto. No seu país de 
origem, tem um documento de extrema relevância que precisa ser as-
sinado e não dá para esperar que você volte. Em outro momento, você 
teria que retornar para então validar esses informes. Hoje, não. O serviço 
de certificação digital se tornou uma das maiores revoluções digitais 
quando o assunto é validação de documentos à distância. Você assina 
declarações de onde estiver, da forma que quiser e não importa a hora.

O objetivo é simples é realmente otimizar o tempo das pessoas, tornar 
prático processos complexos e assegurar a finalidade das informações 
sensíveis para uso exclusivo de seus portadores. Ela é mais que a sua 
identidade em ambiente digital é com ela que você se faz presente em 
inúmeros trâmites, antes impensados somente com a condição humana.

Para facilitar a adesão dos transportadores FETRANSPAR, o Certificado 
Digital pode ser feito diretamente na AR INSTITUTO FETRANSPAR. “A 
primeira vantagem é a diminuição da burocracia. Como o certificado 
digital dá validade jurídica à assinatura, você não precisa recorrer a 
cartórios para realizar reconhecimento de firma, gerando uma grande 
economia de tempo e dinheiro”, explica o coordenador comercial da AR 
Instituto FETRANSPAR, Silvio Marcelo Rosa.

De acordo com ele, o Certificado Digital também garante praticidade, 
eficiência, economia criativa, sustentabilidade e segurança. “Um dos 
pontos fortes da assinatura digital é a facilidade em relação a múltiplas 
pessoas em um único arquivo. Mesmo que estejam distantes, mas com 
uma conexão a internet e portando seu certificado digital, as pessoas 
podem assinar o mesmo documento, fazer isso manualmente seria 
muito demorado. Por isso, assinar documentos digitalmente traz maior 
agilidade a esse processo. Além da economia de valores destinados a 
motoboys e cartórios, você também diminuirá os gastos com papel e a 
gestão de documentos físicos”, aponta Rosa.

Sem contar a segurança, que o serviço oferece. Segundo o coordenador 
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Certificação Digital: Inteligência 
de mercado e tecnologia

AR Instituto

CONHEÇA AS OPÇÕES
e-CPF

É a identificação da pessoa física em meio eletrônico. Com ele, 
é possível assinar digitalmente documentos, dando validade jurídica a 
eles, declarar imposto de renda, recuperar informações de declarações 

anteriores, consultar e atualizar cadastros, o contribuinte pode realizar o 
SPED. Também é possível ter acesso à Conectividade Social 

(desde que seja inclusa a matrícula CEI) e muito mais. Está disponível nos 
modelos A1 e A3.

e-CNPJ
É a identificação da pessoa jurídica em meio eletrônico. Com ele, a 

empresa fica em dia com as obrigações governamentais e pode acessar 
diversos serviços da Receita Federal, como entrega de declarações, 
consulta à situação fiscal do contribuinte, assinatura de notas fiscais 

eletrônicas, estadual e municipal. Está disponível nos modelos A1 e A3.

NF-e
É um Certificado Digital sem vínculo com a Receita Federal, portanto, 
ele não necessita ser emitido apenas para o representante legal, sendo 
permitida a emissão para um funcionário ou procurador, contudo, ele 
se torna limitado apenas para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas e 

sistemas que não exijam certificados cadeia RFB.

Serviço:
Mais informações:  www.arinstituto.com.br, 

(41) 3044-0105 | (41) 9 9868-0318 ou atendimento@arinstituto.com.br

da AR Instituto, caso o documento seja alterado, mesmo depois de 
assinado, ele perde o vínculo com os certificados que o assinaram, já 
que a assinatura digital é feita e calculada (é um algoritmo matemáti-
co, em que se houver alguma modificação, o resultado nunca será o 
mesmo) a partir do momento em que o documento foi assinado. Ao 
ser alterado, o computador mostrará essa informação e o documento 
perderá a autenticidade.


