
 

No último dia 03/08/2017 o Sindirepa com o auxílio do Sistema 
Firjan, ingressou com medida judicial em face ao CREA-RJ, tal 
medida se fez necessário depois do Presidente do Sindirepa, 
Celso Mattos  tentar negociar todas as formas possíveis um 
acordo que suspendesse a cobrança de engenheiro e de registro 
do CREA nas empresas de reparação automotiva. 

Segundo o Dr. Mattos “Informamos aos nossos associados de que 
a devida ação representa somente aqueles que estão 
efetivamente associados e com as mensalidades pagas, essa 
postura parte da premissa de agir de forma justa com aqueles 
que pagam as suas mensalidades corretamente”. 

Diante do informado fica claro que as demais oficinas estão 
obrigadas a terem engenheiros, bem como pagar anualmente ao 
CREA-RJ. O sindicato pensa na hipótese de ingressar com uma 
segunda ação, essa com os interessados em se associar ao 
sindicato. 

O sindicato estará comunicando cada ação desencadeada por 
sua presidência na defesa do interesse de seus associados. 

Sindirepa ingressa com a devidaação judicial e 
enfrentará o CREA-RJ na justiça. 
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FUNILARIA E PINTURA 
 
Tokio Marine – O 
Sindirepa não permitirá 
abusos dessa seguradora. 
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IMPORTÂNCIA DA 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Sua contribuição é 
importantante. 
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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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TOKIO MARINE  
 INIMIGA DO REPARADOR 

A partir do próximo dia 14 de agosto, vencerá a contribuição 
confederativa do Sindirepa, essa contribuição propicia a nossa 
negociação de convenção coletiva, auxilia o pagamento do jurídico, 
bem como as diversas melhorias que o sindicato estará realizando no 
segundo semestre. 

CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 

Embora o aludido título possa parecer 
forte, a verdade é bem pior e por isso o 
sindicato mantém conversas com o 
Ministério Público, jurídico e com a 
seguradora afim de resolver a questão de 
forma amigável. 
 
Ainda em agosto o Dr. Celso, estará 
reunido com os dirigentes daquela 
seguradora no intuito de resolver as 
demandas recebidas por nossa entidade. 
 
Ressaltamos que nossos associados 
informem qualquer tipo de problema, bem 
como cobranças que achem ilegais, dessa 
forma poderemos tratar os diversas 
assuntos recebidos. Informamos também 
que manteremos  em sigilo o nome da 
empresa, protegendo contra retaliação.  

O Sindirepa continua com gás total, sua 
diretoria (Marcio Paschoal e Celso Mattos) 
estiveram presentes na sede do Inmetro. 
Conseguiram sair dessa reunião com diversas 
conquistas, a primeira foi que nenhum dos 
OI’s podem aceitar nota fiscal de talonário 
de papel, essa iniciativa apenas valida o que 
já é lei, bem como determinado pelo SEFAZ.  

Outro ponto fortemente atacado e que foi 
acatado é a mudança nos procedimentos de 
reteste, a partir de agora será obrigado a 
comprovar a origem do cilindro, bem como 
assinar uma declaração de responsabilidade. 

Além dessas tivemos outras que estaremos 
anunciando em nosso site e em informativos 
posteriores. 

GNV 
 

 

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 SINDIREPA   
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