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CooperTrans pede o fim do Vale Pedágio obrigatório
A  i m p l a nta çã o  d o  Va l e - Pe d á g i o 
obrigatório e a criação do Código 
I d e n t i f i c a d o r  d a  O p e r a ç ã o  d e 
Transportes (Ciot) são os principais 
problemas enfrentados hoje pelos 
cooperados da Coopertrans, cooperativa 
f o r m a d a  p o r  t r a n s p o r t a d o r e s 
a u t ô n o m o s  e  e s p e c i a l i z a d a  n o 
transporte de cargas químicas e líquidas 
a granel. A cooperativa é formada por 
180 sócios e possui 200 caminhões.
O assunto foi discutido, na segunda-feira 
(9/06), entre o presidente da Frente 
P a r l a m e n t a r  e m  D e f e s a  d a 
Competitividade da Cadeia Produtiva do 
Setor Químico, Petroquímico e Plástico 
do Brasil, deputado Vanderlei Siraque (PT/SP), e o diretor-
administrativo do CooperTrans, Fabio Fagundes, e alguns cooperados, 
em encontro realizado na sede da cooperativa, no polo de 
Sertãozinho, em Mauá (SP). 
Na avaliação da direção da Cooperativa, as iniciativas são prejudiciais 
para o bom desemprenho da atividade.  O vale pedágio, segundo os 
cooperados, seria desnecessário já que os caminhões da cooperativa 
utilizam TAG, sistema eletrônico que proporciona maior agilidade no 
pagamento de pedágios.
O coletivo questiona ainda a obrigatoriedade do Código Identificador 
da Operação de Transportes (Ciot). Segundo Fábio Fagundes, o 
sistema gera custos e burocracia e favorece o monopólio da empresa 
seguradora Pancari. “O problema é que enquanto a Pancari emite 
guias instantâneos de Ciot, que são pagos, a Agência Nacional de 
Transporte Terrestre (ANTT) demora muito para emitir as guias, que 
são gratuitas”, contou Fábio Fagundes.
O grupo reivindicou ainda que a prefeitura de Mauá realize a 
instalação de rede de coleta de esgoto no polo empresarial.

Vanderlei Siraque discorreu sobre o 
trabalho desenvolvido pela Frente 
Parlamentar para dinamizar a cadeia 
p ro d u t i va  e  c o m p ro m e t e u - s e  a 
encaminhar as reinvindicações aos 
órgãos competentes, com o apoio da 
Associação da Indústria Química e da 
Frente Parlamentar, via à Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle, da 
Câmara dos Deputados.
Histórico - Instituído pela Lei nº 10.209, de 
23 de março de 2001, o Vale-Pedágio 
obrigatório foi criado com o principal 
objetivo de atender a uma das principais 
reivindicações dos caminhoneiros 
a u t ô n o m o s :  a  d e s o n e r a ç ã o  d o 

transportador do pagamento do pedágio.
Por este dispositivo legal, os embarcadores ou equiparados, passaram 
a ser responsáveis pelo pagamento antecipado do pedágio e 
fornecimento do respectivo comprovante, ao transportador rodoviário.

 A Medida Provisória nº 68, de 04 de setembro de 2002, convertida na 
Lei nº 10.561, de 13 de novembro de 2002, transferiu à ANTT a 
competência para regulamentação, coordenação, delegação, 
fiscalização e aplicação das penalidades, atividades até então 
desempenhadas pelo Ministério dos Transportes.
Com esta alteração da legislação, eliminou-se a possibilidade de 
embutir o custo do pedágio no valor do frete contratado, prática que 
era utilizada com frequência, enquanto o pagamento do pedágio era 
feito em espécie, fazendo com que o seu custo recaísse diretamente 
sobre o transportador rodoviário de carga.
A Cooperativa - Fundada em 12 de junho 1993, a Coopertrans tem 
consolidado seu nome no mercado através da flexibilidade e agilidade 
de seu atendimento às necessidades dos mais diversos tipos de 
clientes e suas respectivas áreas de atuação.

Associação Nacional para a Difusão de Abubos (Anda) e Frente 
Parlamentar buscam aproximação para desenvolvimento do setor

Conhecer os meandros da indústria de fertilizantes no Brasil e os desafios 
enfrentados pelo setor. Este foi o principal objetivo da visita do presidente da 
Frente Parlamentar em Defesa da Competitividade da Cadeia Produtiva do 
Setor Químico, Petroquímico e Plástico do Brasil, deputado Vanderlei Siraque 
(PT/SP), ao diretor-executivo da Associação Nacional para a Difusão de 
Adubos (Anda), David Roquetti, na segunda-feira (9/06), na sede da entidade, 
no centro de São Paulo (SP). João Luiz Zuñeda, consultor da Frente 
Parlamentar e sócio da Maxiquim, e Viviane Serena, da área de Relações 
Institucionais da Braskem participaram do encontro.
A Associação Nacional para Difusão de Adubos deverá fazer apresentação 
sobre os temas tratados para um grupo ampliado de parlamentares que 
integram a Frente Parlamentar, em Brasília.
A Associação foi fundada em 13 de abril de 1967 e tem hoje 122 empresas 
associadas, entre grandes produtoras de matérias-primas até as pequenas 
misturadoras regionais. Atua por meio de estratégias e ações para a difusão e 
promoção de fertilizantes em todas as etapas de seu processo produtivo; zela pela 
evolução da percepção dos produtos e serviços prestados pelo setor de fertilizantes.
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O presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Competitividade da 
Cadeia Produtiva do Setor Químico, Petroquímico e Plástico do Brasil, 
deputado Vanderlei Siraque (PT/SP), participou nesta quarta-feira 
(11), da cerimônia de instalação da a Frente Parlamentar Mista em 
Defesa do Complexo Industrial da Saúde, na Câmara dos Deputados, 
em Brasília (DF).
A iniciativa, do deputado Francisco Chagas (PT-SP), tem por objetivo 
ser um fórum permanente para discussões, debates, seminários e 
audiências públicas, que venham proporcionar a apresentação e 
sugestão de propostas voltadas para o atendimento das demandas na 
área da saúde, como um todo. 
Para o deputado Vanderlei Siraque, a “Frente Parlamentar em Defesa da 
Competitividade da Cadeia Produtiva do Setor Químico, Petroquímico e 
Plástico do Brasil” tem assuntos transversais com a Frente Parlamentar 
Mista em Defesa do Complexo Industrial da Saúde. “Temos condições 
de incrementar os trabalhos a partir dos interesses comuns das duas 
frentes”, afirmou o parlamentar. Segundo ele, o trabalho das duas 
Frentes irá beneficiar toda a população. 
A cerimônia foi no salão VIP, no 10º andar, anexo 4, teve ainda a 
participação dos deputados Antonio Brito (PTB-BA); Darcisio Perondi 
(PMDB-RS); Alfredo Kaefer (PSDB- PR.); Raimundo de Matos (PSDB-

CE) e Newton Lima (PT-SP). A iniciativa também teve a adesão dos 
senadores Humberto Costa (PT-PE); Roberto Requião (PMDB-PR) 
João Vicente Claudinio (PTB-PI); Inácio Arruda PCDOB-CE) e Magno 
Malta (PR-ES).
Para o deputado Chagas, que preside a Frente, a decisão beneficia a 
Cadeia Produtiva da Saúde, como investimentos na pesquisa e 
qualificação de mão-de-obra especializada; diminuição de custos do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e uma diminuição de custos para o 
cidadão. Em, apoio a medida, os presidentes da Associação Brasileira 
de Artigos Médicos, Hospitalres e de Laboratórios (Abimo), Paulo 
Palamola; Grupo Farma Brasil, Reginaldo Arcuri; Pró-Genéricos, Telma 
Salles participaram da atividade que reuniu ainda as seguintes 
entidades: Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no 
Estado de São Paulo (Sindusfarma); Associação Brasileira das 
Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades 
(Abifina) e Associação Brasileira da Indústria Farmoquímica (Abiquif).
Pelo Governo, participaram do evento o secretário de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos, do Ministério da Saúde, Carlos 
Gadelha e pelos Ministérios de Desenvolvimento e Indústria (MDIC), 
Alexandre Cabral. Para eles, o desenvolvimento do país passa pela 
saúde articulada com o desenvolvimento social e econômico.

Instalada a Frente Parlamentar Mista 
em Defesa do Complexo Industrial da Saúde

Especialistas e en�dades formam mosaico de 
opiniões no Projeto Visões do Gás Natural

A Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de 

Energia e de Consumidores Livres lançou o projeto Visões do Gás 

Natural. A proposta é fomentar o debate sobre o tema e inserir o gás 

na pauta dos candidatos à Presidência da República. O projeto tem o 

apoio da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás 

Canalizado (Abegás) e da Confederação Nacional da Indústria. A 

Frente Parlamentar em Defesa da Competitividade da Cadeia 

Produtiva do Setor Químico, Petroquímico e Plástico do Brasil foi 

representada na atividade pela chefe de Gabinete do deputado 

federal Vanderlei Siraque, atual presidente da Frente Parlamentar, 

Lígia Avelino de Souza.

Paulo Pedrosa, presidente da Abrace, explica que as propostas foram 

apresentadas aos candidatos do PSB, Eduardo Campos, e do PSDB, 

Aécio Neves. Além disso, uma cópia das propostas foi enviada, 

primeiramente, ao governo Federal.

"A ideia é que o gás esteja na pauta dos candidatos e do próximo 

presidente do país e numa discussão com qualidade técnica", 

explicou Paulo Pedrosa, presidente da Abrace. Segundo ele, o projeto 

Visões do Gás Natural reúne visões e propostas de vários especialistas 

da área de gás para que haja um real debate na sociedade sobre o 

tema. 

Entre os especialistas que apresentam suas propostas, estão: Adriano 

Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura; Marco Tavares, da Gás 

Energy; Ashley Brown, da Universidade de Harvard; Ieda Gomes, da 

Energix Strategy, entre outros. Além disso, algumas entidades como a

própria Abrace, a Abiape, a Abraceel, a Cogen e a Abraget, 

apresentaram suas visões sobre o tema. 

Segundo Pedrosa, o destino do gás não é ser um ator secundário da 

comercialização de derivados de petróleo, mas sim competir com 

esses insumos. "Vamos trabalhar a partir desse material, identificar 

as convergências e aperfeiçoar a nossa própria proposta, porque ela 

é anterior a esse movimento", explicou Pedrosa. 

Os documentos dos especialistas e das instituições podem ser 

acessados no site www.visoesdogas.com.br.


