
 

Estiveram reunidos no mês de maio do corrente ano no Senai da 
Tijuca o grupo formado por empresários da cadeia do gás 
natural veicular (GNV) do Sindirepa RJ.  

Dentre diversos temas debatidos o principal foi a 
obrigatoriedade imposta pelo CREA-RJ da contratação de 
engenheiro e do pagamento anual daquela entidade. 

Depois de longo e acalorado debate, ficou esclarecido que o 
Sindirepa comunicaria ao CREA-RJ do sentido de suspender, 
cancelar e aumentar o prazo de defesa somente dos seus 
associados, que será tratado em lista fechada e encaminhada ao 
CREA, somente as empresas dessa lista estão guardadas nas 
ações do sindicato. 

Caso não obtenha êxito, decidiu-se a interposição de ação 
judicial reprimindo a imposição absurda do Conselho Regional 
de Engenharia. 

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

Reunião realizada no Senai teve encontro de 
empresários e forcedores do setor de GNV. 

GNV EM AÇÃO 

Sindirepa News - Junho de 2017 

GNV  EM AÇÃO 
 
GRUPO DE TRABALHO 
DO GNV DECIDE 
ENFRENTAR CREA -RJ 

Página 1 

FUNILARIA E PINTURA 
 
CREA-RJ COBRARÁ 
ENGENHEIRO DE 
TODAS EMPRESAS. 

Página 2 
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Show do Ed Motta; 

Jurídico; 

Rota do Reparador. 
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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. 

Benefícios Sindirepa 

www.sindirepa.org.br 

Rua Santa Luzia, 685 

8 Andar 

Castelo – RJ 

Telefone: 21 2517-2180 
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OBRIGATORIEDADE CREA 
FUNILARIA E PINTURA 

O CREA-RJ sustenta em sua 
determinação, em suma, que a empresa 
reparadoras de GNV, Funilaria e Pintura, 
Mecânica e Auto Center,  prestam serviços 
na área de Engenharia Mecânica, 
atividades restritas aos profissionais de 
que trata a Lei nº 5.194/66, sujeitos à sua 
fiscalização, o que torna obrigatório o 
registro da seção técnica da empresa 
recorrida no CREA. 
 
O Sindirepa RJ, atraves da sua presidencia 
já agendou a reunião para tratar do 
assunto com o Crea-RJ, lembrando que o 
sindicato estará atuando somente para os 
seus associados, caso ainda não o seja, 
filie-se e esteja protegido por uma 
entidade que trabalha para o seu 
cresciemento. 

Não diferente do setor de GNV, esse setor, o 
de funilaria e pintura terá dias turbulentos, 
devido a obrigatoriedade do CREA-RJ. O 
presidente do Sindirepa-RJ, diz: “Absurdo 
essa cobrança, evidente que o sindicato irá 
atuar somente em defesa de seus associados 
e deixará o CREA livre para cobrar as demais 
empresas”, continua “Não posso admitir que 
empresas não associadas a esse sindicato 
sejam beneficiadas por nossos trabalhos” 
finalizou Mattos. 

A respeito do assunto, ficou claro que o 
sindicato irá trabalhar em todos os campos, 
político, jurídico, negocial e assistencial 
visando sempre atender as necessidades dos 
seus associados. 

FUNILARIA E PINTURA 
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O sindicato estará propiciando aos seus Associados, com valores 
diferenciado, o jurídico, trata-se de pacotes de até dez processos por 
empresa com um custo fixo e dentro da realidade das empresas do 
nosso setor, consulte maiores informações por telefone ou se por  
email: celso@sindirepa.org.br 

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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Um	 ciclo	 de	 palestras,	 totalmente	 gratuito,	 que	 vai	 percorrer	 todo	 o	
Brasil	levando	atualização	técnica	e	tecnológica	para	os	reparadores	e	
a	 oportunidade	 de	 conhecer	 de	 perto	 o	 que	 as	 marcas	 líderes	 de	
mercado	estão	desenvolvendo	para	o	dia-a-dia	das	oficinas.	
AS	PALESTRAS	SÃO	GRATUITAS,	MAS	AS	VAGAS	SÃO	LIMITADAS!	

    EVENTO GRATUITO que vai acontecer 
no dia 13/06/2017 na Escola SENAI “Tijuca”, com inicio as 
18:00. 
 

EVENTOS SINDIREPA 

O Sindirepa RJ convida os seus Associados para o show do  
Ed. Motta.	
Desfrute de momento de cultura e arte. 
Vagas limitadas, são 20 ingressos disponíveis.	


