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FETRANSPAR amplia 
representatividade no Paraná

A Federação é a nova 
integrante do Conselho 
Deliberativo do SEBRAE 

no Estado
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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

RUMO A 2022

editorial

Sérgio Malucelli 
Presidente da FETRANSPAR

Embora a crise do coronavírus tenha alterado 
a rotina de toda a sociedade, finalizamos o ano 
de 2021 com saldo positivo. Com a imunização 
em massa, estamos voltando ao ‘normal’, com 
encontros presenciais. Desta forma consegui-
mos rodar o Estado do Paraná para ouvir nossos 
transportadores em suas demandas para assim 
poder levar a discussão em diferentes esferas. 

Inauguramos duas unidades do Sest Senat – 
Cascavel e Paranaguá. Projetos audaciosos 
que disponibilizam mais serviços aos trans-
portadores e seus colaboradores em estruturas 
altamente modernas. 

Nos enveredamos em inúmeras pautas per-
tinentes ao setor, e nos posicionamos firme-
mente. Participamos ativamente das discussões 
sobre o modelo dos novos pedágios. Desta 
forma a outorga prevista, por exemplo, foi reti-
rada da proposta dos novos contratos. Outros 
tantos pedidos foram reconsiderados. 

Nesta linha ainda fomos firmes quando o 
assunto foi contemplar os motoristas nas 
campanhas de vacinação. Conseguimos colocar 
nossos profissionais na prioridade de aplicação 
de doses únicas contra a Covid-19, inclusive 
utilizando de estruturas do Sest Senat. 

Por meio da parceria junto aos nossos sindica-
tos, pudemos ainda resolver inúmeras questões 
ligadas ao transporte de cargas. Algumas 
regionais, outras em âmbito estadual. Seguindo 
desta forma, fechamos 2021, mais fortes e com 
maior representatividade. Tanto é que no final 
de novembro, fomos agraciados com a entrada 
da FETRANSPAR no Conselho Deliberativo  
Estadual (CDE) do SEBRAE/PR unindo-se a 
outras 13 entidades paranaenses. 

Ora, isso é resultado de um trabalho constante 
realizado pela Federação. Cada vez mais o setor 
se torna referência e é convidado a opinar em 
diferentes pautas. Temos muito a conquistar 
ainda, e certamente estamos no caminho certo. 
A todos vocês os nossos sinceros votos de um 
abençoado Natal e um Feliz 2022, repleto de 
novas conquistas e muita saúde. Boa leitura.
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RODRIGO PACHECO VISITA CURITIBA

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, recentemente, esteve em  
Curitiba onde participou de um encontro com empresários, líderes de entidades  

empresariais e autoridades, organizado pelo G7 (formado pela FETRANSPAR, Faciap,  
Fecomércio, ACP, Fecoopar, Fiep e Faep). O senador falou do momento econômico do Brasil, 

projetos de lei que impactam o setor produtivo e reformas tributária e administrativa para 
um público de cerca de 200 pessoas presenciais. Além do presidente da FETRANSPAR e do 
Conselho Regional do SEST SENAT, Coronel Sérgio Malucelli, participaram presidentes de 

sindicatos do transporte rodoviário de cargas paranaense.
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FIM DOS CONTRATOS 
DE PEDÁGIO NO 

PARANÁ

Em reunião extraordinária com os 
presidentes de sindicatos de todo o Paraná, 

ligados a FETRANSPAR, a entidade fez 
pontuações sobre o novo momento das 
rodovias, que fazem parte do Anel de 

Integração, as quais deixaram de ter as 
estradas administradas pela iniciativa 

privada, desde o último dia 26 de 
novembro. Confira orientações para todos 
os empresários do TRC: transportadores 

revisem seus seguros para caso de 
necessidade na estrada; busquem programar 

as viagens quando possível; busquem 
redobrar a atenção ao se aproximar das 

praças de pedágio que estarão desativadas, 
bem como ao longo do percurso da viagem; 
busquem incentivar para que a manutenção 
dos veículos permaneçam em dia; busquem 

gravar os 
telefones de 
emergência 

divulgados pelas 
autoridades por 
meio da Agência 

Estadual de 
Notícias.

Infraestrutura, eficiência e qualidade. É disso 

que precisa uma boa logística. Para fomentar 

este setor, o Banco Regional de Desenvolvi-

mento do Extremo Sul (BRDE) possui um papel 

de financiador de projetos de infraestrutura 

logística. Por isso, apoiamos projetos de pon-

tos de apoio aos caminhoneiros nas estradas 

e também de estruturas modernas de carga e 

descarga e outros. 

O BRDE pode financiar instalações físicas de 

centros de distribuição e fracionamentos de 

cargas, centrais de operação logística, equipa-

mentos de armazenamento, carga e descarga, 

bem como sistemas de armazenagem. Ainda 

é possível financiar projetos e equipamentos 

acessórios à atividade destas empresas, tais 

como sistemas geradores de energia fotovol-

taica. Além disso, como apoio aos caminho-

neiros, também financiamos empreendimentos 

comerciais que atuam como ponto de parada 

para caminhoneiros à beira de rodovias.

Recentemente, o banco financiou um projeto 

de parada para caminhoneiros na BR-376, 

rodovia entre Curitiba e Ponta Grossa. 

Nomeada como Parada Vendrami, o terreno 

de 42 mil m² terá um posto de combustível, 

lojas, restaurantes, supermercados e áreas 

de descanso. O banco, no entanto, não tem 

atuado no financiamento da frota. Atualmente, 

o financiamento é realizado por empresas

especializadas e bancos comerciais.

 Sei que este é um caminho inteligente e que 

Projetos de infraestrutura 
logística têm apoio do BRDE

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

Acesse e curta as 
nossas redes sociais

Facebook/fetranspar
Instagram/fetranspar.br

Acompanhe as últimas novidades 
do setor de transporte de cargas

gera muita inovação e desenvolvimento à nos-

sa região. Nesta nova gestão, queremos focar 

em instituições que, assim como nós, buscam 

uma estrutura com qualidade. A FETRANSPAR 

é uma ótima aliada para que esse plano seja 

colocado em prática.

Financiamento

Os pedidos de financiamento junto ao BRDE 

são rápidos e fácil. Eles são feitos pelo Internet 

Banking no site www.brde.com.br. É necessário 

que a pessoa que ficará responsável pelo envio 

dos documentos necessários inclua uma soli-

citação de financiamento descrevendo a finali-

dade do recurso, valor solicitado, informações 

básicas da empresa. Todo o procedimento é 

realizado de forma digital.

O Banco disponibiliza, além do site, equipe 

para contato e acompanhamento para a em-

presa durante a operação de análise do finan-

ciamento. Esta equipe irá buscar solucionar e 

esclarecer quaisquer dúvidas ou informações 

necessárias durante o trâmite da análise.

Wilson Bley
Presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)

artigo
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capa

A FETRANSPAR é a nova integrante do Conselho Deliberativo Estadual 

(CDE) do SEBRAE/PR unindo-se a outras 13 entidades paranaenses. A 

oficialização aconteceu em novembro, sendo assinada pelo presidente da 

FETRANSPAR e do Conselho Regional do SEST SENAT, Coronel Sérgio 

Malucelli, e pelo presidente do Conselho Deliberativo, Fernando Moraes, 

que destaca o Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) como essencial 

para a economia. 

“O transporte é fundamental para eficiência logística do setor produtivo 

no Paraná. Bens e mercadorias em geral, não importa o setor, o canal 

de comercialização, a própria natureza do negócio, todos, dependem do 

transporte para construir uma relação de consumo, gerar emprego e renda 

para desenvolver o Estado”, destaca Moraes.

Para o presidente Malucelli, essa é mais uma vitória para o setor do 

transporte fazer parte do CDE do SEBRAE, uma instituição de credibilidade. 

“Para nós uma grande conquista poder participar e opinar junto ao Conse-
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Por  Gheysa Padilha, com informações Sebrae/PR

FETRANSPAR passa a integrar o Conselho Deliberativo do SEBRAE/PR

lho do SEBRAE/PR, ainda mais neste período de retomada da economia. 

Pela nossa representatividade poderemos contribuir com as demandas 

dos empreendedores em defesa de seus negócios”, ressalta o presidente.

Cadeia de valor
O setor de transporte hoje congrega milhares de pequenas empresas 

envolvidas direta e indiretamente nesta cadeia de valor, em todo o  

Paraná. De acordo com o SEBRAE/PR, de quase 100 mil empresas ativas, 

envolvendo a área de atuação da FETRANSPAR, 94 mil são micro ou 

pequenos negócios. E, neste cenário, em 2021, o SEBRAE/PR já aten-

deu mais de 51 mil que são envolvidas neste setor. Os atendimentos 

ocorrem pelos canais digitais e presencial, com diversas soluções que o  

SEBRAE/PR disponibiliza. Com a entrada a Federação no CDE, essa 

parceria será ampliada, naturalmente. 

Dados de atendimento
Até a metade de novembro, deste ano, o SEBRAE/PR atendeu 334.463 

A oficialização aconteceu no dia 18 de novembro da sede do SEBRAE/PR
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FETRANSPAR passa a integrar o Conselho Deliberativo do SEBRAE/PR

Com a Federação, o CDE passa a contar com a 
participação de 13 entidades paranaenses

empresas com CNPJs distintos. Destas, 
100.555 receberam atendimento com soluções 
de inovação. No período, foram 73.627 horas 
de consultoria, 3.350 cursos, 1.613 oficinas e 
5.472 palestras e seminários, além de 219.982 
pessoas físicas, candidatos a empresários, que 
também receberam atendimento em 2021.

Com a FETRANSPAR, as 13 entidades que 
compõem o Conselho são a Fomento Paraná; 
Banco do Brasil; Caixa Econômica Federal; 
Federação da Agricultura do Estado do Paraná 
(Faep); Federação das Associações Comerciais 
e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap); 
Federação das Associações de Micro e Peque-
nas Empresas do Paraná (Fampepar); Federação 
das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep); Fede-
ração do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Paraná (Fecomércio PR); SEBRAE Nacional; 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coor-
denação Geral; Organização das Cooperativas 
do Estado do Paraná (Ocepar); e Universidade 

Federal do Paraná (UFPR).

Conselho Deliberativo
O Conselho Deliberativo é um órgão 

com modelo de gestão compartilhada, que 

possui a responsabilidade de gerir os recursos 

financeiros, decidir sobre políticas, diretrizes e 

prioridades na aplicação destes recursos, além 

de promover ações de orientação e fiscalização 

das diversas ações da Instituição, tudo em 

conformidade com as normas aplicáveis, em 

especial com o Estatuto Social do SEBRAE.

Fundada em 19 de abril 
de 1993, a FETRANSPAR 
atua no fortalecimento 
do setor de transporte 
de cargas rodoviário 
paranaense. Na foto, 
Coronel Sérgio 
Malucelli, presidente da 
Federação e do Conselho 
Regional do Sest Senat, 
no Paraná

O Conselho 
Deliberativo é 
um órgão com 
modelo de gestão 
compartilhada

O documento 
de oficialização 

foi assinado 
por Fernando 

Moraes, 
presidente 

do Conselho 
Deliberativo do 

SEBRAE/PR e 
presidente da 

Faciap
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giro pelo setor

SEST SENAT: NOVO PORTAL DO CLIENTE 
Agora ficou mais fácil pré-agendar consultas de saúde e realizar pré-

matrícula em um dos cursos do SEST SENAT seja presencial, seja online. 
O Portal do Cliente está de cara nova para facilitar a sua navegação. A 
plataforma online foi lançada em novembro, com o objetivo de tornar o 

acesso mais simples, facilitando o uso geral do sistema pelas pessoas do 
setor de transporte. O novo design traz também uma nova e importante 

funcionalidade. Trata-se de uma ferramenta de busca mais intuitiva que torna 
mais eficiente a procura por cursos e vagas nos atendimentos de saúde, 

com campos e filtros estrategicamente criados para ajudar na pesquisa e na 
otimização dos resultados. Acesse agora mesmo o Portal do Cliente.

SEST SENAT CURITIBA: NATAL SOLIDÁRIO 
Crianças do Projeto Alvorecer de Curitiba confeccionaram quatro árvores de Natal, a 

partir de materiais recicláveis, que estão expostas na Unidade do SEST SENAT Curitiba 
e na sede da FETRANSPAR. Junto a elas há cartinhas escritas pelas próprias crianças, 

com ‘pedidos’ de Natal, que serão entregues no dia 18 de dezembro, durante um 
evento natalino promovido pela Associação Alvorecer, que tem sede no bairro Hauer. 

Criado em 2011, o projeto tem o objetivo de promover a interação com o público-alvo, 
que são as crianças em situação de vulnerabilidade social, em diferentes idades, além 
de atendimento a pessoas em situação de rua, hospitais e casas de apoio e também 

de idosos. Atualmente todos os colaboradores são 100% voluntários e não possuem 
nenhum recurso financeiro apenas doações de alguns parceiros. Atualmente são 
atendidas cerca de 150 crianças da comunidade da região do Boqueirão, Hauer e 

Parolin, sendo que 80% estão em situação de vulnerabilidade social. Na foto da esq. à 
dir.: a assistente da unidade Nathalia Fernanda Campos da Costa; as representantes do 
projeto Tatiane de Oliveira Rosa Leal e Juliana Teixeira de Alcântara Capello, o diretor 
da unidade Ronaldo Maculan Domingo e a assistente Melissa Andressa Komiyama.
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Despoluir

A alta dos combustíveis foi um dos principais assuntos em 2021 na área 
dos transportes. O preço do litro da gasolina acumula alta de 73%, em 
seguida vem o diesel, também mais caro, acumula 65,3% em 2021.  A 
explicação para os aumentos dos preços está em vários fatores, mas, 
principalmente, no valor do petróleo e no câmbio.

Frente a esse cenário as empresas fazem o que podem para manter suas 
frotas rodando pelas estradas Brasil afora. A paranaense Efitrans Trans-
portes, com matriz localizada em Curitiba, e filiais em Santa Catarina, 

Com a constante alta dos combustíveis, a 
condução econômica é o melhor caminho 

Frente a esse cenário as empresas fazem o que podem 
para manter suas frotas rodando pelas estradas Brasil afora
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A empresa Efitrans aplica diariamente ações 
de condução econômica junto a sua frota
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DETRAN: ACESSO GRATUITO 
À INTERNET EM SUAS UNIDADES

Com o aumento de serviços online e a necessidade da população ter acesso 
à internet para a rapidez nos requerimentos, o Departamento de Trânsito do 
Paraná (Detran-PR) vai disponibilizar aos usuários o acesso gratuito à rede 

em suas unidades. O projeto-piloto está em fase de teste nas 
Ciretrans de Curitiba e Ponta Grossa. Após sua validação, e feitos os devidos 

ajustes, a intenção é que sejam executadas as adequações de todas as 
unidades até o final de 2022. 

DESONERAÇÃO DA FOLHA 
DE PAGAMENTO ATÉ 2023

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados 
aprovou, em novembro, o projeto de lei que prorroga até 31 de dezembro 

de 2023 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da 
economia, considerados de uso mais intensivo de mão de obra. Pelas 

regras atuais, as empresas beneficiadas podem optar pelo 
pagamento das contribuições sociais sobre o faturamento somente até 
o fim deste ano. A proposta tramitou em caráter conclusivo e, portanto, 
poderá seguir para a análise do Senado, a menos que haja um recurso 

para a votação pelo Plenário. 
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SERVIÇO: 
Empresas interessadas em 

participar e se tornarem parceiras 
do Programa DESPOLUIR 

FETRANSPAR podem entrar em 
contato pelo e-mail 

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

Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, limitou a velocidade 
dos veículos a 80 km hora, adiantou férias para alguns motoristas, além 
de remanejar o carregamento dos veículos que estão nas estradas para 
manter o equilíbrio financeiro.

“Gastamos em média cerca de R$ 140.000,00 em diesel por mês. Com 
treinamento de condução econômica e abastecendo somente em postos 
credenciados chegamos a ter 11,4% de economia de diesel”, ressalta 
o gerente de Frota, Ricardo Bruno da Silva, ao informar que a empresa 
conta uma frota de 100 veículos. 

Conforme informações do coordenador do DESPOLUIR FETRANSPAR, 
Adriano Jacomel, várias outras atitudes também podem vir a somar para 
que as empresas economizem com os seus veículos como, por exemplo, 
manter os pneus sempre com a pressão correta, de acordo com o manual 
do fabricante; arrancar suavemente, os momentos de maior consumo são 
aqueles quando o veículo é colocado em movimento a partir do repouso 
(inércia); e procurar aproveitar ao máximo a velocidade do veículo, 
reduzindo as marchas em breves paradas, como em semáforos e faixas 
de segurança, quanto menos freio for usado, menor será o consumo de 
combustível.

“São nas pequenas atitudes do dia a dia, que se seguirmos corretamente 

podemos atingir grandes resultados ao final de um mês”, comenta 
Jacomel, que destaca: “é essencial a manutenção do veículo. 
Filtros de ar e combustível obstruídos, válvulas injetoras sujas, 
velas de ignição desgastadas e defeitos nos sensores e atuado-
res da injeção eletrônica podem aumentar consideravelmente o 
consumo”.

Confira a lista completa 
sobre condução econômica 

no link ao lado.
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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 2021/2024)
Sérgio Malucelli (Presidente)    Afonso Akioshi Shiozaki (1º Vice-Presidente)    Gilberto Antonio Cantu (2º Vice-Presidente)    Josmar Richter  
(1º Diretor Financeiro)    Edis Luis Moro Conche (2º Diretor Financeiro)    Darvi Bombonatto, Celso Antonio Gallegario, Markenson Marques dos 
Santos e Antonio Carlos Mufato Ruyz (Diretores Efetivos)    Luiz Carlos Dagostini, Aldo Fernando Klein Nunes e Carlos Antonio da Silva Vieira 
(Diretores Suplentes)    CONSELHO FISCAL: Neocir Marcante, Volmar Sarturi e Claudio Andreatta (Conselheiros Efetivos)    Hermes Lorenzoni, 
Alexandre José Ferreira Filho e Wagner Adriani de Souza Pinto (Conselheiros Suplentes)    REPRESENTANTE JUNTO À CNT: Sérgio Malucelli

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: Lunagraf Gráfica e Editora Ltda. Os artigos publicados neste informativo e assim assinados por seus 
autores, não correspondem necessariamente a opinião da Federação.

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

www.sestsenat.org.br

sistema “s”

Transpanorama e Sest Senat Maringá 
lançam programa inédito para PCDs no Brasil

Além do investimento na capacitação dos PCDs, a empresa tem 
feito treinamentos de sensibilização com a equipe de gestores

A empresa Transpanorama, em parceria com o Sest Senat Unidade 
Maringá, lançaram no início deste mês de dezembro o Programa TP 
+ Inclusão, voltado para a capacitação e contratação de Pessoas com 
Deficiência (PCD). A ação é pioneira no Brasil, desenvolvida por uma 
empresa de transporte rodoviário de cargas, e tem o objetivo de qualificar 
e proporcionar o desenvolvimento de uma carreira em um dos modais 
logísticos mais importante do país. 

O presidente da FETRANSPAR e do Conselho Regional do SEST SENAT, 
Coronel Sérgio Malucelli, acompanhou o lançamento do programa. “É 
um orgulho e privilégio em ver o setor de transporte de cargas tomando 
a dianteira em parcerias de inclusão social”, destaca Malucelli.

Contratações
Antes de começarem a desempenhar atividades na Transpanorama, os 
participantes do programa estão frequentando aulas teóricas no Sest 
Senat. O curso começou as suas atividades no dia 24 de novembro. 
Esta primeira fase deverá ser executada até à véspera do Natal. Todos 
já estão contratados como celetistas, ou seja, já são remunerados pela 
transportadora. O material didático do curso também foi providenciado 
pela empresa, sem custo para o PCD. A parte pedagógica do programa 
foi desenvolvida pela mestre em Educação, Fátima Cristina Souza, e o 
Sest Senat. O recrutamento e a seleção dos participantes envolveram 
o departamento de RH da Transpanorama, a Agência do Trabalhador e 
ONGs que trabalham com pessoas com deficiência, como a Associação 
dos Deficientes por Amputação de Maringá (Assama).

Além do investimento na capacitação dos PCDs, a empresa tem feito trei-
namentos de sensibilização com a equipe de gestores, por exemplo, para 
se comunicarem corretamente com os PCDs, permitindo uma inclusão 
empática e que empodere os novos contratados. Como parte deste ciclo, 
no dia 29 de novembro, Ana Carmem Dias, colaboradora da Agência do 
Trabalhador de Maringá e membro do Conselho Municipal dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência, esteve conversando com a equipe. Ela 
é uma pessoa com deficiência visual e reforçou a relevância de ações 

como essa. Durante as suas instruções, Carmem salientou a importância 
de entender o outro antes da deficiência, que ele é capaz de executar 
tarefas. “É importante desenvolver a empatia, se colocando no lugar do 
outro. Também é fundamental ter uma comunicação assertiva”, aponta. 

O programa TP + Inclusão materializa os esforços que a Transpanorama 
vem empreendendo no sentido de promover a equidade entre seus cola-
boradores, ofertando treinamento inicial que os possibilite desenvolver 
competências, habilidades e atitudes capazes de gerar oportunidades de 
crescimento pessoal e, por consequência profissional. “Ao ingressarem 
na empresa, nossos novos colaboradores serão acompanhados quanto a 
suas aprendizagens e o desenvolvimento de suas funções, terão acesso 
a plano de carreira e a universidade corporativa para que se motivem a 
dar continuidade a seus estudos”, disse Roseli Baroni, gerente de RH 
da Transpanorama.

Segundo Claudio Adamuccio, diretor Administrativo da Transpanorama 
e diretor Presidente do G10, o TP + Inclusão vem com a missão de de-
monstrar o olhar que a transportadora tem para pessoas com deficiência, 
proporcionando uma carreira profissional numa das maiores transpor-
tadoras do Brasil. “A Transpanorama tem se preparado constantemente 
para receber PCDs e tem divulgado todas as suas vagas para pessoas 
com deficiência”, ressalta.

O Programa TP + Inclusão é voltado para a 
capacitação e contratação de Pessoas com Deficiência
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