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A primeira palestra sobre com-
pliance de iniciativa da Fepasc e do 
Conselho Regional do Sest Senat, reu-
niu em Curitiba um bom número de 
gestores do transporte de passageiros 
e de cargas. Na sede do Sest Senat 
Unidade de Curitiba, eles ouviram 
os apontamentos de Marcos Turbay, 
consultor da EY – Ernest & Young, que 
falou sobre “Os efeitos práticos da 
Operação Lava Jato e da Lei Anticor-
rupção no ambiente de negócios”.

Segundo Turbay, os desdobramen-
tos da Operação Lava Jato e o primeiro 
processo instaurado contra uma empre-
sa, tendo como base a Lei 12.846/2013 
– também conhecida como Lei Anticor-
rupção Empresarial –, refletem direta-
mente no cenário corporativo e criam 
um novo ambiente de negócios.

Turbay recomendou esforço real 
e integrado das empresas para ade-
rência às regras do novo ambiente de 
negócios e enfatizou que “o tom das 
mudanças deve vir da alta adminis-
tração e ser claramente comunicado a 
todos”. Sugeriu ainda que as empresas 

adotem diretrizes claras e aderência 
total aos quesitos da Lei Anticorrupção 
e Decreto 8.420/15. Destacou que de-
vem incentivar a adoção de programas 
de integridade, de educação do públi-
co interno e externo, compliance forta-
lecido e verdadeiramente patrocinado 
pela alta diretoria da companhia, me-
canismos anticorrupção (preventivo/
reativo), revigoramento das políticas, 

processos e controles com foco anti-
corrupção, além de contínuo monito-
ramento dos processos críticos.

O presidente da Fepasc e do Con-
selho Regional do Sest Senat/Paraná, 
Felipe Gulin, afirmou que “a palestra de 
Turbay traz reflexões e questionamentos 
aos participantes e enriquece a proposta 
da Federação de disseminar o conceito 
de integridade e ética corporativas”.

PALESTRA DESTACA LEI ANTICORRUPÇÃO 
NO CENÁRIO CORPORATIVO

CR
ÉD

IT
O

  Z
In

h
O

 G
O

m
es

Palestra sobre compliance envolveu gestores de empresas ligadas à Fepasc

Marco Gulin, presidente da seção Paraná da Fepasc, Roberto Teixeira de Freitas, Diretor Executivo 
da Fepasc, Marcos Turbay, consultor e sócio da EY, Felipe Gulin, presidente da Fepasc e do 
Conselho Regional do Sest Senat/Paraná e Juçara Negreiros, Diretora do Sest Senat Curitiba



SEST SENAT DE CURITIBA 
RECEBE “SELO OURO” 
DO VIRA VIDA

Programa ViraVida

Representantes de Curitiba do Sest Senat, 
Sesc, Senac, Sebrae e Senai receberam 
no dia 8 de julho, o “Selo Social ViraVi-
da”, como instituições parceiras do Pro-
grama ViraVida, concedido pelo Conse-
lho Nacional do Sesi.

Na solenidade, que aconteceu na Unida-
de do Sesi Senai - CIC, foi realizada a for-
matura de 25 alunos das turmas F e G do 
ViraVida. Representando a diretora da unidade Juçara Marques 
de Negreiros, a coordenadora de Promoção Social do Sest de Curi-
tiba Thyfane de Paula Pedlowski recebeu o “Selo Ouro” em nome 
do Sest Senat. O selo foi entregue pelo gerente do Sei/IEL da CIC, 
Dener Jose de Souza.

Dentre os presentes, prestigiaram a cerimônia, Denise Teresinha 
Beninca de Paula, gerente de Operações do SESI e gestora do Vi-
ravida, e o técnico de formação profissional do Senat Curitiba e 
integrante da Comissão Estadual do Grupo Gestor do programa, 
Reinaldo Fuzetto.

O programa ViraVida, criado em 2008 pelo Conselho Nacional do 
Sesi, é um dos exemplos bem sucedidos de como a educação e 
a qualificação profissional podem transformar a vida de jovens. 
Uma das principais metas do programa é garantir direitos funda-
mentais de acesso à educação, ao trabalho e à qualidade de vida. 

Utilizando uma tecnologia de intervenção social, o programa ofe-
rece aos participantes a oportunidade de adquiri conhecimentos 
e desenvolver suas habilidades, para alcançarem a transformação 
em suas vidas por meio da inserção no mercado de trabalho. 

O processo socioeducativo é desenvolvido em parceria com a 
Rede Nacional de Proteção das Crianças e Adolescentes e com 
as instituições Sesi, Senai, Senac, Sesc, Sest Senat, Sebrae, que 
compõem o Sistema S. Os cursos realizados combinam formação 
profissional e educação básica, além de atendimento psicossocial, 
médico e odontológico. 

Não é de hoje que muitas empresas enfrentam di-
ficuldades em encontrar profissionais gabaritados pa-
ra ocupar importantes cargos, especialmente os de ge-
rência. A falta de experiência e a ausência de formação 
são dois dos principais fatores que levam a escassez de 
profissionais qualificados para assumir determinados 
cargos ou gerir determinadas empresas.

Pensar no futuro é ter a consciência que é funda-
mental, para qualquer segmento, investir na educa-
ção e na capacitação de jovens para a formação de 
profissionais de excelência. Visando um futuro pro-
missor no setor de transporte de passageiros, com 
profissionais efetivamente preparados para assumir 
a administração das empresas, é que pretendemos 
instaurar o Comitê Jovem da Fepasc, mais uma ação 
que integra o plano de trabalho da atual gestão, de-
nominado NovAção 2015.

Para tanto, a Federação precisa de colaboração 
e convoca as empresas do setor a indicarem nomes 
de jovens, de até 35 anos, que tenham interesse em 
participar da atividade sindical que terá influência na 
tomada de decisões que gera impacto dentro do se-
tor de transporte.

Serão escolhidos seis integrantes para estar à 
frente do Comitê, participando de palestras para ad-
quirir conhecimento de gestão de negócios e de mesa 
redonda com empresários do setor, para debater os 
fatores sociais e econômicos que influenciam o seg-
mento.

Os integrantes do Comitê aprenderão sobre o sis-
tema operacional dos ramos do transporte de passa-
geiros – urbano, intermunicipal, fretamento e turis-
mo – e terão participação na elaboração de projetos 
de administração de empresas de transporte, além 
de realizarem visitas técnicas a empresas de grande, 
médio e pequeno porte, e visitas aos fornecedores 
das empresas.

O objetivo do Comitê Jovem da Fepasc é discutir 
e elaborar planos para o futuro do setor, definir me-
tas para o melhor desempenho do segmento e criar 
um ambiente de confiança, transparência e ética pa-
ra que estes jovens estejam preparados para manter 
e aumentar a qualidade e importância do serviço de 
transporte de passageiros.

Sindicatos filiados - PR: Rodopar, Setransp, Sinfretiba, Metrolon, 
Fretatur Rodonor, Metromar, Rodomar e Rodosul. SC: Setuf, 
Setpesc, Sindetur e Sintroeste. Presidente: Felipe Busnardo Gulin; 
Presidente da Seção Santa Catarina: Antonio José Lubanco da Cruz; 
Presidente da Seção Paraná: Marco Antonio Gulin; Secretário: 
José Nolar Schaedler; Tesoureiro: Thadeu Castello Branco e Silva; 
Diretor Executivo: Roberto Teixeira de Freitas. Suplentes: Paulo 
Sérgio Bongiovanni, Osvanir Saggin, Jurandir Golemba Marcondes e 
Estefano Boiko Júnior.

Fepasc em Pauta é uma publicação mensal da Federação das 
Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados do Paraná 
e Santa Catarina (Fepasc) - Rua Bento Viana, 234, Água Verde 
- Curitiba/PR. CEP: 80240- 110. Tel (41) 3244 6844 I Site: www.
fepasc.org.br I Coordenação: Roberto Teixeira de Freitas I Jornalista 
responsável: Bebel Ritzmann  (MTB 5838) I Email: imprensa@fepasc.
org.br I Projeto gráfico e diagramação: Sonia Oleskovicz I Impressão: 
Mult-Graphic I Tiragem: 2.000 unidades.EX

PE
D
IE
N
TE

Felipe Busnardo Gulin

Dener Jose de Souza e 
Thyfane de Paula Pedlowski

Representantes de Curitiba do Sest Senat, Sesc, Senac, Sebrae e Senai que 
receberam  o “Selo Social ViraVida”

Denise Teresinha Beninca de Paula, Reinaldo 
Fuzetto e Thyfane de Paula Pedlowski

Palavra do
Presidente



Inovação e gestão com foco na qua-
lidade dos serviços prestados aos passa-
geiros são lemas da Transporte Coletivo 
Cidade Canção (TCCC), concessionária 
na cidade de Maringá. Ao longo dos 
anos, a empresa do grupo Constantino 
tornou-se uma referência e modelo pa-
ra outras cidades brasileiras por conta 
de ações como a renovação e moder-
nização da frota, além da aplicação de 
novas metodologias de gestão.

Quase a totalidade da frota é equi-
pada com elevadores para facilitar o 

Ao logo dos 26 anos da Fepasc, 
alguns profissionais contribuíram de-
cisivamente para a consolidação dos 
objetivos da entidade, de defender os 
interesses do setor de transporte ro-
doviário no Paraná e Santa Catarina. 
Um destes nomes é Telmo Joaquim 
Nunes, primeiro presidente da Fepasc 
e Diretor de Relações Institucionais da 
Associação Brasileira das Empresas de 
Transporte Terrestre de Passageiros 
(Abrati), desde 2001. 

A história profissional de Telmo 
Joaquim Nunes no setor de transpor-
te começou na década de 70, quando 
foi diretor da Companhia Rex de Trans-
portes. Hoje ele é Diretor Jurídico do 
grupo JCA Holding e segue acompa-
nhando de perto a formulação das po-
líticas do setor. 

Em breve entrevista, ele relembrou 
a história da Fepasc e sua participação 
na formulação das políticas do setor, 
e falou sobre os desafios do setor de 
transportes.

Sobre a história de criação da Fe-

Empresa Destaque
GESTÃO INOVADORA APROXIMA 

EMPRESA DOS USUÁRIOS
embarque e 
desembarque 
de portadores 
de necessida-
des especiais; 
todos os ôni-
bus são dota-
dos de motores 
eletrônicos, o 
que reduz ao 
máximo a taxa 
de emissão de 
gases poluen-
tes; o quadro 
de colaborado-
res recebe trei-

namento para proporcionar o melhor 
atendimento aos usuários do sistema. 
Com essa mentalidade, de se posicio-
nar de maneira integrada com as ne-
cessidades da cidade, é que a empresa 
ganhou pontos e tornou-se orgulho 
tanto para os que usam seus serviços, 
quanto para os que trabalham nela. 

Uma iniciativa que demonstra o 
quanto a TCCC está atenta às neces-
sidades da cidade foi a doação de 
um ônibus adaptado ao Hemocentro 
Regional de Maringá, para auxiliar no 

trabalho de coleta de sangue. Ao longo 
dos anos, o trabalho volante de capta-
ção de doadores e coleta de sangue al-
cançou quase 60 mil pessoas e realizou 
884 coletas, reforçando os estoques da 
unidade que atende Maringá e mais 29 
municípios da área de abrangência da 
15ª Regional de Saúde. 

“Essa unidade, além de contribuir 
para a manutenção do estoque dos 
componentes do sangue, possibilitan-
do que doadores com dificuldade de 
acesso à unidade sede em Maringá, 
façam suas doações,  constitui-se em 
um amplo canal de divulgação do He-
mocentro, contribuindo para o aumen-
to de doadores espontâneos no servi-
ço”, disse Tereza Peluso, coordenadora 
do setor de Captação de Doadores de 
Sangue do Hemocentro.

A empresa também se mostra co-
nectada com as expectativas dos passa-
geiros ao lançar,  recentemente, um apli-
cativo para smartphones que informa 
horários e itinerários das linhas. Além 
disso, a Transporte Cidade Canção está 
testando a rede wi-fi em uma de suas 
linhas, com a intenção de adaptar o ser-
viço às necessidades dos passageiros. 

PErSoNaLidadE - TELmo Joaquim NuNES
pasc, Nunes relembra que Confedera-
ção Nacional de Transportes Terres-
tres era uma entidade burocrática, 
sem representatividade política do 
setor e destinada exclusivamente à 
arrecadação da contribuição sindical. 
“A Fepasc foi criada para permitir que 
novas lideranças assumissem a con-
dução da entidade maior e buscas-
sem desenvolver políticas, que culmi-
naram com a criação do Sest/Senat”, 
afirmou Nunes. Segundo ele, várias 
lideranças nacionais participaram da 
criação da entidade, em especial o 
Clésio Andrade e, regionalmente, al-
guns líderes empresariais como o Cid 
Damiani, de Santa Catarina e o José 
Nolar Schaedler, do Paraná.

Além de dotar a Região Sul de mais 
uma entidade sindical representativa 
do transporte rodoviário de passagei-
ros (Santa Catarina e Paraná estava 
vinculados a uma entidade que com-
preendia São Paulo e Mato Grosso), 
Telmo Joaquim Nunes afirma que ha-
via na época uma firme determinação 
de substituir os líderes nacionais por 

Ônibus adaptado para captação de sangue foi doado ao Hemocentro pela 
empresa Transporte Cidade Canção

novas cabeças, 
que pudessem ar-
ticular planos pa-
ra defesa dos in-
teresses do setor. 

Para o pri-
meiro presiden-
te da Fepasc, o 
setor de transporte 
rodoviário de passageiros no Brasil 
foi o grande responsável pelo desbra-
vamento das fronteiras econômicas do 
país no século XX, tendo desenvolvido 
uma estrutura de atendimento das ne-
cessidades públicas “sem receber um 
centavo do Estado que, no entanto, 
nunca lhe deu o devido valor e sem-
pre tratou como uma atividade sem 
importância, apesar da alta emprega-
bilidade de mão de obra”, questionou. 

Para Telmo Joaquim Nunes o prin-
cipal desafio do setor é “encontrar o 
seu espaço econômico e definir um 
modelo de regulação com foco na pro-
dutividade e competitividade com ou-
tros modais que recebem maior aten-
ção do poder público”, ponderou. 



A equipe da Viação Colombo foi a campeã da edição 2015 
da Copa Sest Senat de Futebol 7. O segundo colocado foi o 
time da Viação Cidade Sorriso, e o terceiro da Trans Isaak 
Turismo Ltda.

O jogo final ocorreu em turno e returno. No primeiro con-
fronto a partida terminou em 06 x 04 para a Viação Colom-
bo Ltda. Finalizando o campeonato, no dia 20 de junho, 
a partida final terminou em 04 x 03 para a Viação Cidade 
Sorriso. Considerando o saldo de gols dos dois jogos, Via-
ção Colombo Ltda consagrou-se bicampeã. 

A premiação de melhor goleiro ficou para o atleta Tiago 
Pereira da equipe Viação Colombo; e o artilheiro,  Willian 
Canedo da Silva com 33 gols da Viação Cidade Sorriso.

O Sest Senat de Foz do Iguaçu comemorou o Dia do Cami-
nhoneiro 2015 com uma série de atividades direcionadas 
a motoristas de transportadoras de Foz do Iguaçu. Foi ce-
lebrada uma missa no espaço do Porto Seco de Foz, com 
a benção de chaves e, ainda, foram realizadas aferição de 
pressão arterial, glicemia, 
acuidade visual e corte de 
cabelo. Foram realizados 
400 atendimentos.

A unidade do Sest Senat de Curitiba entregou 
a primeira carteira de habilitação do Projeto 
CNH Social. O aluno Juliano Francisco da Silva 
assinou o Termo de Adesão e realizou o teste 
prático no Detran. A Unidade de Curitiba conta 
com 160 motoristas inscritos neste programa.

O Projeto Polos Olímpicos do Sest Senat de 
Curitiba está rendendo frutos. O jovem Jona-
than Anjos, de 16 anos, atleta do Tittãs/Sest/
Senat/Basketball seguiu para o Rio de Janeiro 
e passará a treinar com a equipe do Flamen-
go, maior ganhadora do basquete nacional. 

No início de julho, foi realizada a formatura 
dos alunos matriculados no Programa Jovem 
Aprendiz - Auxiliar de Mecânica Diesel, na uni-
dade do Sest Senat de Maringá. O projeto é 
uma parceria com a Escola Profissionalizante 
Professora Laura Rebouças de Abreu. Cinco 
aprendizes receberam o diploma e também 
conquistaram uma vaga em empresas.  

CAMPEÃO DA 
COPA SEST SENAT

DiA DO CAMiNhONEirO

POlOS OlíMPiCOS

JOvEM APrENDiz

CArTEirA DE 
hAbiliTAçÃO

REMETENTE:
Rua Bento Viana, 234

Água Verde
Curitiba/PR - 

CEP: 80.2540-110


