
 

Estiveram reunidos na sede do CREA-RJ o Presidente e o Vice-
Presidente do Sindirepa, Celso Mattos e Marcio Paschoal 
respectivamente.  

Diversos foram os temas debatidos, desde a criação de um 
grupo de trabalho em conjunto, até mesmo a certificação de 
empresas, projetos esses que serão informados posteriormente 
para todo setor. 

O principal tema, obrigatoriedade de engenheiro e do registro 
das empresas junto ao CREA não foi acatado por parte daquela 
autarquia, o que obrigará o sindicato a ingressar na esfera 
judicial  com a devida ação coletiva, protegendo assim aos seus 
associados. 

O sindicato ingressará com a ação defendendo apenas aos seus 
associados, empresas interessadas a fazer parte da ação podem 
de associar e estar coberta dessa medida protetiva ao setor.  
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FUNILARIA E PINTURA 
 
PL com o apoio de 
seguradoras prejudicará 
oficinas e consumidores. 
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TÓKIO MARINE É 
DENUNCIADA AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO  
Seguradora usa a força 
para impor suas 
condições. Página 3 

 
 

Espaço dedicado para 
empresas do setor de 
GNV que tenham 
interesse em ajudar e 
participar do nosso 
informe mensal. 

Anuncie aqui, não 
perca tempo e tenha 
matérias sobre o seu 
produto em destaque. 
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DETERMINADAS 
SEGURADORAS PRATICAM 
ATO LESIVO AO SETOR E 

AO CONSUMIDOR 

O Sindirepa-RJ em conjunto com a Firjan irá 
trabalhar no sentido da não aprovação do  
PL 1066/2011 encaminhado a Alerj. 
Ocorre que a Assembleia Legislativa foi 
induzida ao erro, beneficiando as empresas 
seguradoras. 
Como medida orientativa, iremos divulgar 
em mídias que a LIVRE ESCOLHA DE OFICINAS 
é um direito do consumidor e não 
deixaremos que seja imposta por 
seguradoras. 
Celso Mattos presidente do sindicato disse: 
É inadmissível que em um mundo globalizado 
exista reuniões na calada da noite que 
venham a prejudicar o setor e o consumidor 
final”. Continua “O Sindirepa trabalhará por 
não ser aprovado, contudo se for, 
ingressaremos com as devidas medidas 
judiciais” finaliza Mattos 

As	 empresas	 associadas	 ao	 Sindirepa	 –
RJ,	 	 contam	 com	 o	 serviço	 gratuito	 do	
Centro	de	Documentação	e	Informações,	
maior	acervo	de	material	técnico	voltado	
à	 reparação	 de	 veículos	 da	 América	
Latina.	
	
Equipe	 especializada	 atende	 às	
solicitações	 de	 reparadores,	 sendo	
importante	 suporte	para	o	 reparador.	O	
CDI	 possui	 as	 mesmas	 informações	
divulgadas	 pelos	 fabricantes,	 mas	
depuradas	 por	 profissionais	 para	
agilizar	 a	 consulta	 e	 atender	 às	
necessidades	 dos	 reparadores	 que	 não	
podem	perder	tempo	na	pesquisa.	
,	 materiais	 técnicos	 de	 veículos	 que	
atendem	 o	 mercado	 mundial,	 inclusive	
com	esquema	elétrico.	
 

CDI SINDIREPA 
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O sindicato fechou importante acordo que trará benéficos aos 
associados na esfera jurídica, com valores diferenciado, trata-se de 
pacotes com até dez processos por empresa com um custo fixo 
diferenciado  e dentro da realidade das empresas do nosso setor.  

SINDICATO EM AÇÃO 

 

O sindicato fechou importante parceria com a 
Univeritas, nossos filiados podem usufruir desses 
benefícios com 35% de desconto nos cursos na graduação e 20% de 
desconto na Pós Graduação. 

Esse benefício está dentro da politica de benefícios sociais, ou seja,  
levar ao empresário de reparação automotiva  a possibilidade de fazer, 
ou até mesmo incluir os seus filhos em uma faculdade. 

FACULDADE UNIVERITAS COM 35% 
DE DESCONTO PARA ASSOCIADOS 
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O Sindirepa RJ, estará encaminhando no mês de agosto a contribuição 
confederativa patronal, o vencimento será no dia 10 de agosto, com o 
valor de R$330,00 para associados, o boleto será encaminhado como de 
costume, por e-mail registrado em nossa entidade. Lembramos da 
importância dessa importante contribuição para que possamos continuar 
a defender o setor e principalmente, que possamos oferecer a cada dia 
novos benefícios aos nossos representados. 

FIQUE ATENTO A CONTRIBUIÇÃO 

Fechamos o acordo com a empresa SempreOdonto, trata-se da melhor 
empresa de plano odontológico de nosso estado, o valor é o menor de 
todos, diferencial único para Associados do Sindirepa. 

DESCONTO JURÍDICO 

SINDIREPA DENUCIARÁ TOKIO MARINE AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

A seguradora Tókio Marine foi notificada a se pronunciar sobre a imposição 
de refaturamento de 12%, conforme e-mail encaminhado para oficinas do 
Rio de Janeiro. Tal seguradora não retornou nossos contatos, não nos 
deixando outra alternativa ao reunirmos com o Ministério Público para 
formularmos a equivalência de contratos, estamos avançado na denúncia e 
dialogando outras oportunidades que foram apresentadas para resolver 
outros impasses. Manteremos todos informados. 


