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BNDES um estímulo ao GNV
Uso do gás natural para o transporte, sem esquecer do veículo leve.
Reuniu-se no dia 26 de abril de 2019, o Presidente do Sindirepa e do Comitê Nacional do GNV - 
Celso Mattos, o seu Vice Presidente no Comitê - Gabriel Kropsch, o Gerente de Petróleo e Gas - 
André  Pompeo,  Marco  Aurélio  Ramalho  e  outros  importantes  gerencias  de  diversos 
departamentos  o  BNDES  para  diálogo  sobre  o  desenvolvimento  do  programa  do  GNV 
pesado e leve.A utilização do gás natural como combustível veicular atende a automóveis, ônibus e 
caminhões. Em 2017, o consumo de gás veicular (GNV) no Brasil foi de 5,4 milhões de m3/
dia, sendo destinado principalmente ao uso em automóveis, diferentemente do que ocorre em 
países como Argentina, Estados Unidos e China.Embora proporcione uma economia para o usuário de 
cerca 50% em relação à gasolina e de 30% em relação ao diesel, o emprego do gás natural como 
combustível no Brasil ainda se dá majoritariamente por taxistas e motoristas de aplicativos. Um 
dos fatores que limita seu uso é a necessidade de instalar o kit gás no automóvel, já que atualmente 
não são fabricados veículos a gás natural no país.Uma forma de aumentar o uso do gás veicular no 
Brasil  seria  adaptar,  para  sua  utilização,  a  frota  de  ônibus  municipais,  nas  grandes  cidades,  e 
intermunicipais,  nas  regiões  metropolitanas,  aproveitando  a  boa  distribuição  já  existente.  A 
utilização desse combustível proporcionaria melhoria ambiental nos municípios, em virtude da 
redução de 20% a 30% na emissão de CO2 e de cerca de 90% nos particulados emitidos pelo diesel.A 
princípio, a rede de distribuição atual não seria um obstáculo para o uso de gás natural em trajetos 
mais  longos,  desde  que  a  origem  e  o  destino  da  viagem  estivessem  conectados  à  rede  de 
gasodutos. Com autonomia para vencer grandes distâncias, os ônibus movidos a GNV poderiam ser 
abastecidos no início e no fim de rotas como Rio de Janeiro-São Paulo, Campinas-Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro-Macaé e Rio de Janeiro-Belo Horizonte.A mesma regra valeria para caminhões: tanto os de 
pequeno e médio porte, que circulam em regiões metropolitanas, como os de grande porte, projetados 
para maior autonomia, poderiam ser abastecidos em cidades já contempladas com postos de GNV das 
rotas citadas.Segundo o Presidente do Comitê, Celso Mattos - "A importância do GNV para transportes 
pesados é uma realidade, temos que pensar projetos de curto prazo para resultados imediatos, bem 
como pensarmos em projetos estruturantes de médio e longo prazo. Ressalto e registro que não 
podemos esquecer de mencionar a importância do veículo leve, que também poderá ser trabalhado" 
finaliza Mattos.
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pesados é uma realidade, temos que pensar projetos de curto prazo para resultados imediatos, bem 
como pensarmos em projetos estruturantes de médio e longo prazo. Ressalto e registro que não 
podemos esquecer de mencionar a importância do veículo leve, que também poderá ser trabalhado" 
finaliza Mattos.
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BNDES um estímulo ao GNV
Uso do gás natural para o transporte, sem esquecer do veículo leve.
Reuniu-se no dia 26 de abril de 2019, o Presidente do Sindirepa e do Comitê Nacional do GNV - 
Celso Mattos, o seu Vice Presidente no Comitê - Gabriel Kropsch, o Gerente de Petróleo e Gas - 
André  Pompeo,  Marco  Aurélio  Ramalho  e  outros  importantes  gerencias  de  diversos 
departamentos  o  BNDES  para  diálogo  sobre  o  desenvolvimento  do  programa  do  GNV 
pesado e leve.A utilização do gás natural como combustível veicular atende a automóveis, ônibus e 
caminhões. Em 2017, o consumo de gás veicular (GNV) no Brasil foi de 5,4 milhões de m3/
dia, sendo destinado principalmente ao uso em automóveis, diferentemente do que ocorre em 
países como Argentina, Estados Unidos e China.Embora proporcione uma economia para o usuário de 
cerca 50% em relação à gasolina e de 30% em relação ao diesel, o emprego do gás natural como 
combustível no Brasil ainda se dá majoritariamente por taxistas e motoristas de aplicativos. Um 
dos fatores que limita seu uso é a necessidade de instalar o kit gás no automóvel, já que atualmente 
não são fabricados veículos a gás natural no país.Uma forma de aumentar o uso do gás veicular no 
Brasil  seria  adaptar,  para  sua  utilização,  a  frota  de  ônibus  municipais,  nas  grandes  cidades,  e 
intermunicipais,  nas  regiões  metropolitanas,  aproveitando  a  boa  distribuição  já  existente.  A 
utilização desse combustível proporcionaria melhoria ambiental nos municípios, em virtude da 
redução de 20% a 30% na emissão de CO2 e de cerca de 90% nos particulados emitidos pelo diesel.A 
princípio, a rede de distribuição atual não seria um obstáculo para o uso de gás natural em trajetos 
mais  longos,  desde  que  a  origem  e  o  destino  da  viagem  estivessem  conectados  à  rede  de 
gasodutos. Com autonomia para vencer grandes distâncias, os ônibus movidos a GNV poderiam ser 
abastecidos no início e no fim de rotas como Rio de Janeiro-São Paulo, Campinas-Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro-Macaé e Rio de Janeiro-Belo Horizonte.A mesma regra valeria para caminhões: tanto os de 
pequeno e médio porte, que circulam em regiões metropolitanas, como os de grande porte, projetados 
para maior autonomia, poderiam ser abastecidos em cidades já contempladas com postos de GNV das 
rotas citadas.Segundo o Presidente do Comitê, Celso Mattos - "A importância do GNV para transportes 
pesados é uma realidade, temos que pensar projetos de curto prazo para resultados imediatos, bem 
como pensarmos em projetos estruturantes de médio e longo prazo. Ressalto e registro que não 
podemos esquecer de mencionar a importância do veículo leve, que também poderá ser trabalhado" 
finaliza Mattos.
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departamentos  o  BNDES  para  diálogo  sobre  o  desenvolvimento  do  programa  do  GNV 
pesado e leve.A utilização do gás natural como combustível veicular atende a automóveis, ônibus e 
caminhões. Em 2017, o consumo de gás veicular (GNV) no Brasil foi de 5,4 milhões de m3/
dia, sendo destinado principalmente ao uso em automóveis, diferentemente do que ocorre em 
países como Argentina, Estados Unidos e China.Embora proporcione uma economia para o usuário de 
cerca 50% em relação à gasolina e de 30% em relação ao diesel, o emprego do gás natural como 
combustível no Brasil ainda se dá majoritariamente por taxistas e motoristas de aplicativos. Um 
dos fatores que limita seu uso é a necessidade de instalar o kit gás no automóvel, já que atualmente 
não são fabricados veículos a gás natural no país.Uma forma de aumentar o uso do gás veicular no 
Brasil  seria  adaptar,  para  sua  utilização,  a  frota  de  ônibus  municipais,  nas  grandes  cidades,  e 
intermunicipais,  nas  regiões  metropolitanas,  aproveitando  a  boa  distribuição  já  existente.  A 
utilização desse combustível proporcionaria melhoria ambiental nos municípios, em virtude da 
redução de 20% a 30% na emissão de CO2 e de cerca de 90% nos particulados emitidos pelo diesel.A 
princípio, a rede de distribuição atual não seria um obstáculo para o uso de gás natural em trajetos 
mais  longos,  desde  que  a  origem  e  o  destino  da  viagem  estivessem  conectados  à  rede  de 
gasodutos. Com autonomia para vencer grandes distâncias, os ônibus movidos a GNV poderiam ser 
abastecidos no início e no fim de rotas como Rio de Janeiro-São Paulo, Campinas-Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro-Macaé e Rio de Janeiro-Belo Horizonte.A mesma regra valeria para caminhões: tanto os de 
pequeno e médio porte, que circulam em regiões metropolitanas, como os de grande porte, projetados 
para maior autonomia, poderiam ser abastecidos em cidades já contempladas com postos de GNV das 
rotas citadas.Segundo o Presidente do Comitê, Celso Mattos - "A importância do GNV para transportes 
pesados é uma realidade, temos que pensar projetos de curto prazo para resultados imediatos, bem 
como pensarmos em projetos estruturantes de médio e longo prazo. Ressalto e registro que não 
podemos esquecer de mencionar a importância do veículo leve, que também poderá ser trabalhado" 
finaliza Mattos.
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Celso Mattos, o seu Vice Presidente no Comitê - Gabriel Kropsch, o Gerente de Petróleo e Gas - 
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departamentos  o  BNDES  para  diálogo  sobre  o  desenvolvimento  do  programa  do  GNV 
pesado e leve.A utilização do gás natural como combustível veicular atende a automóveis, ônibus e 
caminhões. Em 2017, o consumo de gás veicular (GNV) no Brasil foi de 5,4 milhões de m3/
dia, sendo destinado principalmente ao uso em automóveis, diferentemente do que ocorre em 
países como Argentina, Estados Unidos e China.Embora proporcione uma economia para o usuário de 
cerca 50% em relação à gasolina e de 30% em relação ao diesel, o emprego do gás natural como 
combustível no Brasil ainda se dá majoritariamente por taxistas e motoristas de aplicativos. Um 
dos fatores que limita seu uso é a necessidade de instalar o kit gás no automóvel, já que atualmente 
não são fabricados veículos a gás natural no país.Uma forma de aumentar o uso do gás veicular no 
Brasil  seria  adaptar,  para  sua  utilização,  a  frota  de  ônibus  municipais,  nas  grandes  cidades,  e 
intermunicipais,  nas  regiões  metropolitanas,  aproveitando  a  boa  distribuição  já  existente.  A 
utilização desse combustível proporcionaria melhoria ambiental nos municípios, em virtude da 
redução de 20% a 30% na emissão de CO2 e de cerca de 90% nos particulados emitidos pelo diesel.A 
princípio, a rede de distribuição atual não seria um obstáculo para o uso de gás natural em trajetos 
mais  longos,  desde  que  a  origem  e  o  destino  da  viagem  estivessem  conectados  à  rede  de 
gasodutos. Com autonomia para vencer grandes distâncias, os ônibus movidos a GNV poderiam ser 
abastecidos no início e no fim de rotas como Rio de Janeiro-São Paulo, Campinas-Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro-Macaé e Rio de Janeiro-Belo Horizonte.A mesma regra valeria para caminhões: tanto os de 
pequeno e médio porte, que circulam em regiões metropolitanas, como os de grande porte, projetados 
para maior autonomia, poderiam ser abastecidos em cidades já contempladas com postos de GNV das 
rotas citadas.Segundo o Presidente do Comitê, Celso Mattos - "A importância do GNV para transportes 
pesados é uma realidade, temos que pensar projetos de curto prazo para resultados imediatos, bem 
como pensarmos em projetos estruturantes de médio e longo prazo. Ressalto e registro que não 
podemos esquecer de mencionar a importância do veículo leve, que também poderá ser trabalhado" 
finaliza Mattos.
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Uso do gás natural para o transporte, sem esquecer do veículo leve.
Reuniu-se no dia 26 de abril de 2019, o Presidente do Sindirepa e do Comitê Nacional do GNV - 
Celso Mattos, o seu Vice Presidente no Comitê - Gabriel Kropsch, o Gerente de Petróleo e Gas - 
André  Pompeo,  Marco  Aurélio  Ramalho  e  outros  importantes  gerencias  de  diversos 
departamentos  o  BNDES  para  diálogo  sobre  o  desenvolvimento  do  programa  do  GNV 
pesado e leve.A utilização do gás natural como combustível veicular atende a automóveis, ônibus e 
caminhões. Em 2017, o consumo de gás veicular (GNV) no Brasil foi de 5,4 milhões de m3/
dia, sendo destinado principalmente ao uso em automóveis, diferentemente do que ocorre em 
países como Argentina, Estados Unidos e China.Embora proporcione uma economia para o usuário de 
cerca 50% em relação à gasolina e de 30% em relação ao diesel, o emprego do gás natural como 
combustível no Brasil ainda se dá majoritariamente por taxistas e motoristas de aplicativos. Um 
dos fatores que limita seu uso é a necessidade de instalar o kit gás no automóvel, já que atualmente 
não são fabricados veículos a gás natural no país.Uma forma de aumentar o uso do gás veicular no 
Brasil  seria  adaptar,  para  sua  utilização,  a  frota  de  ônibus  municipais,  nas  grandes  cidades,  e 
intermunicipais,  nas  regiões  metropolitanas,  aproveitando  a  boa  distribuição  já  existente.  A 
utilização desse combustível proporcionaria melhoria ambiental nos municípios, em virtude da 
redução de 20% a 30% na emissão de CO2 e de cerca de 90% nos particulados emitidos pelo diesel.A 
princípio, a rede de distribuição atual não seria um obstáculo para o uso de gás natural em trajetos 
mais  longos,  desde  que  a  origem  e  o  destino  da  viagem  estivessem  conectados  à  rede  de 
gasodutos. Com autonomia para vencer grandes distâncias, os ônibus movidos a GNV poderiam ser 
abastecidos no início e no fim de rotas como Rio de Janeiro-São Paulo, Campinas-Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro-Macaé e Rio de Janeiro-Belo Horizonte.A mesma regra valeria para caminhões: tanto os de 
pequeno e médio porte, que circulam em regiões metropolitanas, como os de grande porte, projetados 
para maior autonomia, poderiam ser abastecidos em cidades já contempladas com postos de GNV das 
rotas citadas.Segundo o Presidente do Comitê, Celso Mattos - "A importância do GNV para transportes 
pesados é uma realidade, temos que pensar projetos de curto prazo para resultados imediatos, bem 
como pensarmos em projetos estruturantes de médio e longo prazo. Ressalto e registro que não 
podemos esquecer de mencionar a importância do veículo leve, que também poderá ser trabalhado" 
finaliza Mattos.
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BNDES um estímulo ao GNV
Uso do gás natural para o transporte, sem esquecer do veículo leve.
Reuniu-se no dia 26 de abril de 2019, o Presidente do Sindirepa e do Comitê Nacional do GNV - 
Celso Mattos, o seu Vice Presidente no Comitê - Gabriel Kropsch, o Gerente de Petróleo e Gas - 
André  Pompeo,  Marco  Aurélio  Ramalho  e  outros  importantes  gerencias  de  diversos 
departamentos  o  BNDES  para  diálogo  sobre  o  desenvolvimento  do  programa  do  GNV 
pesado e leve.A utilização do gás natural como combustível veicular atende a automóveis, ônibus e 
caminhões. Em 2017, o consumo de gás veicular (GNV) no Brasil foi de 5,4 milhões de m3/
dia, sendo destinado principalmente ao uso em automóveis, diferentemente do que ocorre em 
países como Argentina, Estados Unidos e China.Embora proporcione uma economia para o usuário de 
cerca 50% em relação à gasolina e de 30% em relação ao diesel, o emprego do gás natural como 
combustível no Brasil ainda se dá majoritariamente por taxistas e motoristas de aplicativos. Um 
dos fatores que limita seu uso é a necessidade de instalar o kit gás no automóvel, já que atualmente 
não são fabricados veículos a gás natural no país.Uma forma de aumentar o uso do gás veicular no 
Brasil  seria  adaptar,  para  sua  utilização,  a  frota  de  ônibus  municipais,  nas  grandes  cidades,  e 
intermunicipais,  nas  regiões  metropolitanas,  aproveitando  a  boa  distribuição  já  existente.  A 
utilização desse combustível proporcionaria melhoria ambiental nos municípios, em virtude da 
redução de 20% a 30% na emissão de CO2 e de cerca de 90% nos particulados emitidos pelo diesel.A 
princípio, a rede de distribuição atual não seria um obstáculo para o uso de gás natural em trajetos 
mais  longos,  desde  que  a  origem  e  o  destino  da  viagem  estivessem  conectados  à  rede  de 
gasodutos. Com autonomia para vencer grandes distâncias, os ônibus movidos a GNV poderiam ser 
abastecidos no início e no fim de rotas como Rio de Janeiro-São Paulo, Campinas-Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro-Macaé e Rio de Janeiro-Belo Horizonte.A mesma regra valeria para caminhões: tanto os de 
pequeno e médio porte, que circulam em regiões metropolitanas, como os de grande porte, projetados 
para maior autonomia, poderiam ser abastecidos em cidades já contempladas com postos de GNV das 
rotas citadas.Segundo o Presidente do Comitê, Celso Mattos - "A importância do GNV para transportes 
pesados é uma realidade, temos que pensar projetos de curto prazo para resultados imediatos, bem 
como pensarmos em projetos estruturantes de médio e longo prazo. Ressalto e registro que não 
podemos esquecer de mencionar a importância do veículo leve, que também poderá ser trabalhado" 
finaliza Mattos.
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Uso do gás natural para o transporte, sem esquecer do veículo leve.
Reuniu-se no dia 26 de abril de 2019, o Presidente do Sindirepa e do Comitê Nacional do GNV - 
Celso Mattos, o seu Vice Presidente no Comitê - Gabriel Kropsch, o Gerente de Petróleo e Gas - 
André  Pompeo,  Marco  Aurélio  Ramalho  e  outros  importantes  gerencias  de  diversos 
departamentos  o  BNDES  para  diálogo  sobre  o  desenvolvimento  do  programa  do  GNV 
pesado e leve.A utilização do gás natural como combustível veicular atende a automóveis, ônibus e 
caminhões. Em 2017, o consumo de gás veicular (GNV) no Brasil foi de 5,4 milhões de m3/
dia, sendo destinado principalmente ao uso em automóveis, diferentemente do que ocorre em 
países como Argentina, Estados Unidos e China.Embora proporcione uma economia para o usuário de 
cerca 50% em relação à gasolina e de 30% em relação ao diesel, o emprego do gás natural como 
combustível no Brasil ainda se dá majoritariamente por taxistas e motoristas de aplicativos. Um 
dos fatores que limita seu uso é a necessidade de instalar o kit gás no automóvel, já que atualmente 
não são fabricados veículos a gás natural no país.Uma forma de aumentar o uso do gás veicular no 
Brasil  seria  adaptar,  para  sua  utilização,  a  frota  de  ônibus  municipais,  nas  grandes  cidades,  e 
intermunicipais,  nas  regiões  metropolitanas,  aproveitando  a  boa  distribuição  já  existente.  A 
utilização desse combustível proporcionaria melhoria ambiental nos municípios, em virtude da 
redução de 20% a 30% na emissão de CO2 e de cerca de 90% nos particulados emitidos pelo diesel.A 
princípio, a rede de distribuição atual não seria um obstáculo para o uso de gás natural em trajetos 
mais  longos,  desde  que  a  origem  e  o  destino  da  viagem  estivessem  conectados  à  rede  de 
gasodutos. Com autonomia para vencer grandes distâncias, os ônibus movidos a GNV poderiam ser 
abastecidos no início e no fim de rotas como Rio de Janeiro-São Paulo, Campinas-Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro-Macaé e Rio de Janeiro-Belo Horizonte.A mesma regra valeria para caminhões: tanto os de 
pequeno e médio porte, que circulam em regiões metropolitanas, como os de grande porte, projetados 
para maior autonomia, poderiam ser abastecidos em cidades já contempladas com postos de GNV das 
rotas citadas.Segundo o Presidente do Comitê, Celso Mattos - "A importância do GNV para transportes 
pesados é uma realidade, temos que pensar projetos de curto prazo para resultados imediatos, bem 
como pensarmos em projetos estruturantes de médio e longo prazo. Ressalto e registro que não 
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Celso Mattos, o seu Vice Presidente no Comitê - Gabriel Kropsch, o Gerente de Petróleo e Gas - 
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pesado e leve.A utilização do gás natural como combustível veicular atende a automóveis, ônibus e 
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países como Argentina, Estados Unidos e China.Embora proporcione uma economia para o usuário de 
cerca 50% em relação à gasolina e de 30% em relação ao diesel, o emprego do gás natural como 
combustível no Brasil ainda se dá majoritariamente por taxistas e motoristas de aplicativos. Um 
dos fatores que limita seu uso é a necessidade de instalar o kit gás no automóvel, já que atualmente 
não são fabricados veículos a gás natural no país.Uma forma de aumentar o uso do gás veicular no 
Brasil  seria  adaptar,  para  sua  utilização,  a  frota  de  ônibus  municipais,  nas  grandes  cidades,  e 
intermunicipais,  nas  regiões  metropolitanas,  aproveitando  a  boa  distribuição  já  existente.  A 
utilização desse combustível proporcionaria melhoria ambiental nos municípios, em virtude da 
redução de 20% a 30% na emissão de CO2 e de cerca de 90% nos particulados emitidos pelo diesel.A 
princípio, a rede de distribuição atual não seria um obstáculo para o uso de gás natural em trajetos 
mais  longos,  desde  que  a  origem  e  o  destino  da  viagem  estivessem  conectados  à  rede  de 
gasodutos. Com autonomia para vencer grandes distâncias, os ônibus movidos a GNV poderiam ser 
abastecidos no início e no fim de rotas como Rio de Janeiro-São Paulo, Campinas-Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro-Macaé e Rio de Janeiro-Belo Horizonte.A mesma regra valeria para caminhões: tanto os de 
pequeno e médio porte, que circulam em regiões metropolitanas, como os de grande porte, projetados 
para maior autonomia, poderiam ser abastecidos em cidades já contempladas com postos de GNV das 
rotas citadas.Segundo o Presidente do Comitê, Celso Mattos - "A importância do GNV para transportes 
pesados é uma realidade, temos que pensar projetos de curto prazo para resultados imediatos, bem 
como pensarmos em projetos estruturantes de médio e longo prazo. Ressalto e registro que não 
podemos esquecer de mencionar a importância do veículo leve, que também poderá ser trabalhado" 
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BNDES um estímulo ao GNV
Uso do gás natural para o transporte, sem esquecer do veículo leve.
Reuniu-se no dia 26 de abril de 2019, o Presidente do Sindirepa e do Comitê Nacional do GNV - 
Celso Mattos, o seu Vice Presidente no Comitê - Gabriel Kropsch, o Gerente de Petróleo e Gas - 
André  Pompeo,  Marco  Aurélio  Ramalho  e  outros  importantes  gerencias  de  diversos 
departamentos  o  BNDES  para  diálogo  sobre  o  desenvolvimento  do  programa  do  GNV 
pesado e leve.A utilização do gás natural como combustível veicular atende a automóveis, ônibus e 
caminhões. Em 2017, o consumo de gás veicular (GNV) no Brasil foi de 5,4 milhões de m3/
dia, sendo destinado principalmente ao uso em automóveis, diferentemente do que ocorre em 
países como Argentina, Estados Unidos e China.Embora proporcione uma economia para o usuário de 
cerca 50% em relação à gasolina e de 30% em relação ao diesel, o emprego do gás natural como 
combustível no Brasil ainda se dá majoritariamente por taxistas e motoristas de aplicativos. Um 
dos fatores que limita seu uso é a necessidade de instalar o kit gás no automóvel, já que atualmente 
não são fabricados veículos a gás natural no país.Uma forma de aumentar o uso do gás veicular no 
Brasil  seria  adaptar,  para  sua  utilização,  a  frota  de  ônibus  municipais,  nas  grandes  cidades,  e 
intermunicipais,  nas  regiões  metropolitanas,  aproveitando  a  boa  distribuição  já  existente.  A 
utilização desse combustível proporcionaria melhoria ambiental nos municípios, em virtude da 
redução de 20% a 30% na emissão de CO2 e de cerca de 90% nos particulados emitidos pelo diesel.A 
princípio, a rede de distribuição atual não seria um obstáculo para o uso de gás natural em trajetos 
mais  longos,  desde  que  a  origem  e  o  destino  da  viagem  estivessem  conectados  à  rede  de 
gasodutos. Com autonomia para vencer grandes distâncias, os ônibus movidos a GNV poderiam ser 
abastecidos no início e no fim de rotas como Rio de Janeiro-São Paulo, Campinas-Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro-Macaé e Rio de Janeiro-Belo Horizonte.A mesma regra valeria para caminhões: tanto os de 
pequeno e médio porte, que circulam em regiões metropolitanas, como os de grande porte, projetados 
para maior autonomia, poderiam ser abastecidos em cidades já contempladas com postos de GNV das 
rotas citadas.Segundo o Presidente do Comitê, Celso Mattos - "A importância do GNV para transportes 
pesados é uma realidade, temos que pensar projetos de curto prazo para resultados imediatos, bem 
como pensarmos em projetos estruturantes de médio e longo prazo. Ressalto e registro que não 
podemos esquecer de mencionar a importância do veículo leve, que também poderá ser trabalhado" 
finaliza Mattos.
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BNDES um estímulo ao GNV
Uso do gás natural para o transporte, sem esquecer do veículo leve.
Reuniu-se no dia 26 de abril de 2019, o Presidente do Sindirepa e do Comitê Nacional do GNV - 
Celso Mattos, o seu Vice Presidente no Comitê - Gabriel Kropsch, o Gerente de Petróleo e Gas - 
André  Pompeo,  Marco  Aurélio  Ramalho  e  outros  importantes  gerencias  de  diversos 
departamentos  o  BNDES  para  diálogo  sobre  o  desenvolvimento  do  programa  do  GNV 
pesado e leve.A utilização do gás natural como combustível veicular atende a automóveis, ônibus e 
caminhões. Em 2017, o consumo de gás veicular (GNV) no Brasil foi de 5,4 milhões de m3/
dia, sendo destinado principalmente ao uso em automóveis, diferentemente do que ocorre em 
países como Argentina, Estados Unidos e China.Embora proporcione uma economia para o usuário de 
cerca 50% em relação à gasolina e de 30% em relação ao diesel, o emprego do gás natural como 
combustível no Brasil ainda se dá majoritariamente por taxistas e motoristas de aplicativos. Um 
dos fatores que limita seu uso é a necessidade de instalar o kit gás no automóvel, já que atualmente 
não são fabricados veículos a gás natural no país.Uma forma de aumentar o uso do gás veicular no 
Brasil  seria  adaptar,  para  sua  utilização,  a  frota  de  ônibus  municipais,  nas  grandes  cidades,  e 
intermunicipais,  nas  regiões  metropolitanas,  aproveitando  a  boa  distribuição  já  existente.  A 
utilização desse combustível proporcionaria melhoria ambiental nos municípios, em virtude da 
redução de 20% a 30% na emissão de CO2 e de cerca de 90% nos particulados emitidos pelo diesel.A 
princípio, a rede de distribuição atual não seria um obstáculo para o uso de gás natural em trajetos 
mais  longos,  desde  que  a  origem  e  o  destino  da  viagem  estivessem  conectados  à  rede  de 
gasodutos. Com autonomia para vencer grandes distâncias, os ônibus movidos a GNV poderiam ser 
abastecidos no início e no fim de rotas como Rio de Janeiro-São Paulo, Campinas-Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro-Macaé e Rio de Janeiro-Belo Horizonte.A mesma regra valeria para caminhões: tanto os de 
pequeno e médio porte, que circulam em regiões metropolitanas, como os de grande porte, projetados 
para maior autonomia, poderiam ser abastecidos em cidades já contempladas com postos de GNV das 
rotas citadas.Segundo o Presidente do Comitê, Celso Mattos - "A importância do GNV para transportes 
pesados é uma realidade, temos que pensar projetos de curto prazo para resultados imediatos, bem 
como pensarmos em projetos estruturantes de médio e longo prazo. Ressalto e registro que não 
podemos esquecer de mencionar a importância do veículo leve, que também poderá ser trabalhado" 
finaliza Mattos.
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O Sindirepa e o Sincopeças RJ levaram 15 filiados para a 14ª Automec – feira de peças e serviços 
automotivos realizada no SP Expo, em São Paulo. O grupo esteve presente entre os dias 23 e 25 de 
abril, em excursão realizada pela Produz.A Automec reuniu mais de 1300 expositores do Brasil e do 
Mundo do setor de reparação automotiva entre os dias 23 e 26 de abril. Os participantes cariocas 
puderam realizar bons negócios e conhecer as novidades do setor.Também presentes à Automec, a Mann 
Filter abriu as portas de sua fábrica para os participantes da excursão. Todos puderam ver a 
complexidade da fabricação de filtros automotivos, o cuidado e a qualidade empregada em todas as 
etapas da produção.Entre os expositores, podemos destacar as empresas que são parceiras do Sindirepa, 
as quais recomendamos os nossos associados darem total preferência, fortalecendo ainda mais as nossas 
ações. As empresas parceiras presentes na Automec foram: Erling, Dayco, Gates, Tecfil, MS 
Motorservice, Delphi e Mann Hummel.

Sindirepa marcar presença na 14º Automec

                 
                   

                
            

               
               
               

               
                

               
                

         

                 
                   

                
            

               
               
               

               
                

               
                

         

O Sindirepa manifesta todo apoio, e parabeniza as ações em conjunto do Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, na apuração das fraudes encontradas na 
venda do kit gás, mostradas hoje, 18/04, no RJTV 1ª edição.Contribuímos de maneira efetiva, com o 
auxílio dos nosso associados, encaminhando a documentação necessária para auxiliar no embasamento 
das investigações, e nos colocamos à disposição para apoiar o combate de qualquer irregularidade que 
possa afetar o setor.Não pactuamos com a ilegalidade, e nem com ditos empresários que comercializam 
selos, que vendem notas fiscais e praticam outras formas ilícitas de obter lucro. Trabalhamos, juntamente 
com os nossos associados, priorizando o cumprimento das normas legais, e principalmente a segurança da 
população.Por fim, reafirmamos que o Sindirepa com apoio da Firjan, da Firjan SENAI e de diversos 
outros parceiros realizam as mais variadas ações para o desenvolvimento setorial, em busca de um 
mercado mais competitivo e com qualidade para que os consumidores tenham a garantia do bom serviço 
prestado.

Nota Oficial de apoio a Polícia Civil e ao MP
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auxílio dos nosso associados, encaminhando a documentação necessária para auxiliar no embasamento 
das investigações, e nos colocamos à disposição para apoiar o combate de qualquer irregularidade que 
possa afetar o setor.Não pactuamos com a ilegalidade, e nem com ditos empresários que comercializam 
selos, que vendem notas fiscais e praticam outras formas ilícitas de obter lucro. Trabalhamos, juntamente 
com os nossos associados, priorizando o cumprimento das normas legais, e principalmente a segurança da 
população.Por fim, reafirmamos que o Sindirepa com apoio da Firjan, da Firjan SENAI e de diversos 
outros parceiros realizam as mais variadas ações para o desenvolvimento setorial, em busca de um 
mercado mais competitivo e com qualidade para que os consumidores tenham a garantia do bom serviço 
prestado.

Nota Oficial de apoio a Polícia Civil e ao MP

  

              
     

     
      

  

  

                        
      

 

                          
                      

           
        

        
       

        
        

      

2222222

IInformativo Sindirepa 
 Ano 1 • Número 2 • Maio 2019 • www.sindirepa.org.br

                   
                   

                
                 
               

                
               

              
              

             
    

      

O Sindirepa e o Sincopeças RJ levaram 15 filiados para a 14ª Automec – feira de peças e serviços 
automotivos realizada no SP Expo, em São Paulo. O grupo esteve presente entre os dias 23 e 25 de 
abril, em excursão realizada pela Produz.A Automec reuniu mais de 1300 expositores do Brasil e do 
Mundo do setor de reparação automotiva entre os dias 23 e 26 de abril. Os participantes cariocas 
puderam realizar bons negócios e conhecer as novidades do setor.Também presentes à Automec, a Mann 
Filter abriu as portas de sua fábrica para os participantes da excursão. Todos puderam ver a 
complexidade da fabricação de filtros automotivos, o cuidado e a qualidade empregada em todas as 
etapas da produção.Entre os expositores, podemos destacar as empresas que são parceiras do Sindirepa, 
as quais recomendamos os nossos associados darem total preferência, fortalecendo ainda mais as nossas 
ações. As empresas parceiras presentes na Automec foram: Erling, Dayco, Gates, Tecfil, MS 
Motorservice, Delphi e Mann Hummel.

Sindirepa marcar presença na 14º Automec
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O Sindirepa manifesta todo apoio, e parabeniza as ações em conjunto do Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, na apuração das fraudes encontradas na 
venda do kit gás, mostradas hoje, 18/04, no RJTV 1ª edição.Contribuímos de maneira efetiva, com o 
auxílio dos nosso associados, encaminhando a documentação necessária para auxiliar no embasamento 
das investigações, e nos colocamos à disposição para apoiar o combate de qualquer irregularidade que 
possa afetar o setor.Não pactuamos com a ilegalidade, e nem com ditos empresários que comercializam 
selos, que vendem notas fiscais e praticam outras formas ilícitas de obter lucro. Trabalhamos, juntamente 
com os nossos associados, priorizando o cumprimento das normas legais, e principalmente a segurança da 
população.Por fim, reafirmamos que o Sindirepa com apoio da Firjan, da Firjan SENAI e de diversos 
outros parceiros realizam as mais variadas ações para o desenvolvimento setorial, em busca de um 
mercado mais competitivo e com qualidade para que os consumidores tenham a garantia do bom serviço 
prestado.

Nota Oficial de apoio a Polícia Civil e ao MP
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O Sindirepa e o Sincopeças RJ levaram 15 filiados para a 14ª Automec – feira de peças e serviços 
automotivos realizada no SP Expo, em São Paulo. O grupo esteve presente entre os dias 23 e 25 de 
abril, em excursão realizada pela Produz.A Automec reuniu mais de 1300 expositores do Brasil e do 
Mundo do setor de reparação automotiva entre os dias 23 e 26 de abril. Os participantes cariocas 
puderam realizar bons negócios e conhecer as novidades do setor.Também presentes à Automec, a Mann 
Filter abriu as portas de sua fábrica para os participantes da excursão. Todos puderam ver a 
complexidade da fabricação de filtros automotivos, o cuidado e a qualidade empregada em todas as 
etapas da produção.Entre os expositores, podemos destacar as empresas que são parceiras do Sindirepa, 
as quais recomendamos os nossos associados darem total preferência, fortalecendo ainda mais as nossas 
ações. As empresas parceiras presentes na Automec foram: Erling, Dayco, Gates, Tecfil, MS 
Motorservice, Delphi e Mann Hummel.

Sindirepa marcar presença na 14º Automec

                 
                   

                
            

               
               
               

               
                

               
                

         

                 
                   

                
            

               
               
               

               
                

               
                

         

O Sindirepa manifesta todo apoio, e parabeniza as ações em conjunto do Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, na apuração das fraudes encontradas na 
venda do kit gás, mostradas hoje, 18/04, no RJTV 1ª edição.Contribuímos de maneira efetiva, com o 
auxílio dos nosso associados, encaminhando a documentação necessária para auxiliar no embasamento 
das investigações, e nos colocamos à disposição para apoiar o combate de qualquer irregularidade que 
possa afetar o setor.Não pactuamos com a ilegalidade, e nem com ditos empresários que comercializam 
selos, que vendem notas fiscais e praticam outras formas ilícitas de obter lucro. Trabalhamos, juntamente 
com os nossos associados, priorizando o cumprimento das normas legais, e principalmente a segurança da 
população.Por fim, reafirmamos que o Sindirepa com apoio da Firjan, da Firjan SENAI e de diversos 
outros parceiros realizam as mais variadas ações para o desenvolvimento setorial, em busca de um 
mercado mais competitivo e com qualidade para que os consumidores tenham a garantia do bom serviço 
prestado.

Nota Oficial de apoio a Polícia Civil e ao MP
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O Sindirepa e o Sincopeças RJ levaram 15 filiados para a 14ª Automec – feira de peças e serviços 
automotivos realizada no SP Expo, em São Paulo. O grupo esteve presente entre os dias 23 e 25 de 
abril, em excursão realizada pela Produz.A Automec reuniu mais de 1300 expositores do Brasil e do 
Mundo do setor de reparação automotiva entre os dias 23 e 26 de abril. Os participantes cariocas 
puderam realizar bons negócios e conhecer as novidades do setor.Também presentes à Automec, a Mann 
Filter abriu as portas de sua fábrica para os participantes da excursão. Todos puderam ver a 
complexidade da fabricação de filtros automotivos, o cuidado e a qualidade empregada em todas as 
etapas da produção.Entre os expositores, podemos destacar as empresas que são parceiras do Sindirepa, 
as quais recomendamos os nossos associados darem total preferência, fortalecendo ainda mais as nossas 
ações. As empresas parceiras presentes na Automec foram: Erling, Dayco, Gates, Tecfil, MS 
Motorservice, Delphi e Mann Hummel.

Sindirepa marcar presença na 14º Automec

                 
                   

                
            

               
               
               

               
                

               
                

         

                 
                   

                
            

               
               
               

               
                

               
                

         

O Sindirepa manifesta todo apoio, e parabeniza as ações em conjunto do Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, na apuração das fraudes encontradas na 
venda do kit gás, mostradas hoje, 18/04, no RJTV 1ª edição.Contribuímos de maneira efetiva, com o 
auxílio dos nosso associados, encaminhando a documentação necessária para auxiliar no embasamento 
das investigações, e nos colocamos à disposição para apoiar o combate de qualquer irregularidade que 
possa afetar o setor.Não pactuamos com a ilegalidade, e nem com ditos empresários que comercializam 
selos, que vendem notas fiscais e praticam outras formas ilícitas de obter lucro. Trabalhamos, juntamente 
com os nossos associados, priorizando o cumprimento das normas legais, e principalmente a segurança da 
população.Por fim, reafirmamos que o Sindirepa com apoio da Firjan, da Firjan SENAI e de diversos 
outros parceiros realizam as mais variadas ações para o desenvolvimento setorial, em busca de um 
mercado mais competitivo e com qualidade para que os consumidores tenham a garantia do bom serviço 
prestado.

Nota Oficial de apoio a Polícia Civil e ao MP
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O Sindirepa e o Sincopeças RJ levaram 15 filiados para a 14ª Automec – feira de peças e serviços 
automotivos realizada no SP Expo, em São Paulo. O grupo esteve presente entre os dias 23 e 25 de 
abril, em excursão realizada pela Produz.A Automec reuniu mais de 1300 expositores do Brasil e do 
Mundo do setor de reparação automotiva entre os dias 23 e 26 de abril. Os participantes cariocas 
puderam realizar bons negócios e conhecer as novidades do setor.Também presentes à Automec, a Mann 
Filter abriu as portas de sua fábrica para os participantes da excursão. Todos puderam ver a 
complexidade da fabricação de filtros automotivos, o cuidado e a qualidade empregada em todas as 
etapas da produção.Entre os expositores, podemos destacar as empresas que são parceiras do Sindirepa, 
as quais recomendamos os nossos associados darem total preferência, fortalecendo ainda mais as nossas 
ações. As empresas parceiras presentes na Automec foram: Erling, Dayco, Gates, Tecfil, MS 
Motorservice, Delphi e Mann Hummel.
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O Sindirepa manifesta todo apoio, e parabeniza as ações em conjunto do Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, na apuração das fraudes encontradas na 
venda do kit gás, mostradas hoje, 18/04, no RJTV 1ª edição.Contribuímos de maneira efetiva, com o 
auxílio dos nosso associados, encaminhando a documentação necessária para auxiliar no embasamento 
das investigações, e nos colocamos à disposição para apoiar o combate de qualquer irregularidade que 
possa afetar o setor.Não pactuamos com a ilegalidade, e nem com ditos empresários que comercializam 
selos, que vendem notas fiscais e praticam outras formas ilícitas de obter lucro. Trabalhamos, juntamente 
com os nossos associados, priorizando o cumprimento das normas legais, e principalmente a segurança da 
população.Por fim, reafirmamos que o Sindirepa com apoio da Firjan, da Firjan SENAI e de diversos 
outros parceiros realizam as mais variadas ações para o desenvolvimento setorial, em busca de um 
mercado mais competitivo e com qualidade para que os consumidores tenham a garantia do bom serviço 
prestado.

Nota Oficial de apoio a Polícia Civil e ao MP
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O Sindirepa e o Sincopeças RJ levaram 15 filiados para a 14ª Automec – feira de peças e serviços 
automotivos realizada no SP Expo, em São Paulo. O grupo esteve presente entre os dias 23 e 25 de 
abril, em excursão realizada pela Produz.A Automec reuniu mais de 1300 expositores do Brasil e do 
Mundo do setor de reparação automotiva entre os dias 23 e 26 de abril. Os participantes cariocas 
puderam realizar bons negócios e conhecer as novidades do setor.Também presentes à Automec, a Mann 
Filter abriu as portas de sua fábrica para os participantes da excursão. Todos puderam ver a 
complexidade da fabricação de filtros automotivos, o cuidado e a qualidade empregada em todas as 
etapas da produção.Entre os expositores, podemos destacar as empresas que são parceiras do Sindirepa, 
as quais recomendamos os nossos associados darem total preferência, fortalecendo ainda mais as nossas 
ações. As empresas parceiras presentes na Automec foram: Erling, Dayco, Gates, Tecfil, MS 
Motorservice, Delphi e Mann Hummel.
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O Sindirepa manifesta todo apoio, e parabeniza as ações em conjunto do Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, na apuração das fraudes encontradas na 
venda do kit gás, mostradas hoje, 18/04, no RJTV 1ª edição.Contribuímos de maneira efetiva, com o 
auxílio dos nosso associados, encaminhando a documentação necessária para auxiliar no embasamento 
das investigações, e nos colocamos à disposição para apoiar o combate de qualquer irregularidade que 
possa afetar o setor.Não pactuamos com a ilegalidade, e nem com ditos empresários que comercializam 
selos, que vendem notas fiscais e praticam outras formas ilícitas de obter lucro. Trabalhamos, juntamente 
com os nossos associados, priorizando o cumprimento das normas legais, e principalmente a segurança da 
população.Por fim, reafirmamos que o Sindirepa com apoio da Firjan, da Firjan SENAI e de diversos 
outros parceiros realizam as mais variadas ações para o desenvolvimento setorial, em busca de um 
mercado mais competitivo e com qualidade para que os consumidores tenham a garantia do bom serviço 
prestado.

Nota Oficial de apoio a Polícia Civil e ao MP
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O Sindirepa e o Sincopeças RJ levaram 15 filiados para a 14ª Automec – feira de peças e serviços 
automotivos realizada no SP Expo, em São Paulo. O grupo esteve presente entre os dias 23 e 25 de 
abril, em excursão realizada pela Produz.A Automec reuniu mais de 1300 expositores do Brasil e do 
Mundo do setor de reparação automotiva entre os dias 23 e 26 de abril. Os participantes cariocas 
puderam realizar bons negócios e conhecer as novidades do setor.Também presentes à Automec, a Mann 
Filter abriu as portas de sua fábrica para os participantes da excursão. Todos puderam ver a 
complexidade da fabricação de filtros automotivos, o cuidado e a qualidade empregada em todas as 
etapas da produção.Entre os expositores, podemos destacar as empresas que são parceiras do Sindirepa, 
as quais recomendamos os nossos associados darem total preferência, fortalecendo ainda mais as nossas 
ações. As empresas parceiras presentes na Automec foram: Erling, Dayco, Gates, Tecfil, MS 
Motorservice, Delphi e Mann Hummel.

Sindirepa marcar presença na 14º Automec

                 
                   

                
            

               
               
               

               
                

               
                

         

                 
                   

                
            

               
               
               

               
                

               
                

         

O Sindirepa manifesta todo apoio, e parabeniza as ações em conjunto do Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, na apuração das fraudes encontradas na 
venda do kit gás, mostradas hoje, 18/04, no RJTV 1ª edição.Contribuímos de maneira efetiva, com o 
auxílio dos nosso associados, encaminhando a documentação necessária para auxiliar no embasamento 
das investigações, e nos colocamos à disposição para apoiar o combate de qualquer irregularidade que 
possa afetar o setor.Não pactuamos com a ilegalidade, e nem com ditos empresários que comercializam 
selos, que vendem notas fiscais e praticam outras formas ilícitas de obter lucro. Trabalhamos, juntamente 
com os nossos associados, priorizando o cumprimento das normas legais, e principalmente a segurança da 
população.Por fim, reafirmamos que o Sindirepa com apoio da Firjan, da Firjan SENAI e de diversos 
outros parceiros realizam as mais variadas ações para o desenvolvimento setorial, em busca de um 
mercado mais competitivo e com qualidade para que os consumidores tenham a garantia do bom serviço 
prestado.

Nota Oficial de apoio a Polícia Civil e ao MP
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O Sindirepa e o Sincopeças RJ levaram 15 filiados para a 14ª Automec – feira de peças e serviços 
automotivos realizada no SP Expo, em São Paulo. O grupo esteve presente entre os dias 23 e 25 de 
abril, em excursão realizada pela Produz.A Automec reuniu mais de 1300 expositores do Brasil e do 
Mundo do setor de reparação automotiva entre os dias 23 e 26 de abril. Os participantes cariocas 
puderam realizar bons negócios e conhecer as novidades do setor.Também presentes à Automec, a Mann 
Filter abriu as portas de sua fábrica para os participantes da excursão. Todos puderam ver a 
complexidade da fabricação de filtros automotivos, o cuidado e a qualidade empregada em todas as 
etapas da produção.Entre os expositores, podemos destacar as empresas que são parceiras do Sindirepa, 
as quais recomendamos os nossos associados darem total preferência, fortalecendo ainda mais as nossas 
ações. As empresas parceiras presentes na Automec foram: Erling, Dayco, Gates, Tecfil, MS 
Motorservice, Delphi e Mann Hummel.
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O Sindirepa manifesta todo apoio, e parabeniza as ações em conjunto do Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, na apuração das fraudes encontradas na 
venda do kit gás, mostradas hoje, 18/04, no RJTV 1ª edição.Contribuímos de maneira efetiva, com o 
auxílio dos nosso associados, encaminhando a documentação necessária para auxiliar no embasamento 
das investigações, e nos colocamos à disposição para apoiar o combate de qualquer irregularidade que 
possa afetar o setor.Não pactuamos com a ilegalidade, e nem com ditos empresários que comercializam 
selos, que vendem notas fiscais e praticam outras formas ilícitas de obter lucro. Trabalhamos, juntamente 
com os nossos associados, priorizando o cumprimento das normas legais, e principalmente a segurança da 
população.Por fim, reafirmamos que o Sindirepa com apoio da Firjan, da Firjan SENAI e de diversos 
outros parceiros realizam as mais variadas ações para o desenvolvimento setorial, em busca de um 
mercado mais competitivo e com qualidade para que os consumidores tenham a garantia do bom serviço 
prestado.

Nota Oficial de apoio a Polícia Civil e ao MP
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abril, em excursão realizada pela Produz.A Automec reuniu mais de 1300 expositores do Brasil e do 
Mundo do setor de reparação automotiva entre os dias 23 e 26 de abril. Os participantes cariocas 
puderam realizar bons negócios e conhecer as novidades do setor.Também presentes à Automec, a Mann 
Filter abriu as portas de sua fábrica para os participantes da excursão. Todos puderam ver a 
complexidade da fabricação de filtros automotivos, o cuidado e a qualidade empregada em todas as 
etapas da produção.Entre os expositores, podemos destacar as empresas que são parceiras do Sindirepa, 
as quais recomendamos os nossos associados darem total preferência, fortalecendo ainda mais as nossas 
ações. As empresas parceiras presentes na Automec foram: Erling, Dayco, Gates, Tecfil, MS 
Motorservice, Delphi e Mann Hummel.
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O Sindirepa manifesta todo apoio, e parabeniza as ações em conjunto do Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, na apuração das fraudes encontradas na 
venda do kit gás, mostradas hoje, 18/04, no RJTV 1ª edição.Contribuímos de maneira efetiva, com o 
auxílio dos nosso associados, encaminhando a documentação necessária para auxiliar no embasamento 
das investigações, e nos colocamos à disposição para apoiar o combate de qualquer irregularidade que 
possa afetar o setor.Não pactuamos com a ilegalidade, e nem com ditos empresários que comercializam 
selos, que vendem notas fiscais e praticam outras formas ilícitas de obter lucro. Trabalhamos, juntamente 
com os nossos associados, priorizando o cumprimento das normas legais, e principalmente a segurança da 
população.Por fim, reafirmamos que o Sindirepa com apoio da Firjan, da Firjan SENAI e de diversos 
outros parceiros realizam as mais variadas ações para o desenvolvimento setorial, em busca de um 
mercado mais competitivo e com qualidade para que os consumidores tenham a garantia do bom serviço 
prestado.
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O Sindirepa manifesta todo apoio, e parabeniza as ações em conjunto do Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, na apuração das fraudes encontradas na 
venda do kit gás, mostradas hoje, 18/04, no RJTV 1ª edição.Contribuímos de maneira efetiva, com o 
auxílio dos nosso associados, encaminhando a documentação necessária para auxiliar no embasamento 
das investigações, e nos colocamos à disposição para apoiar o combate de qualquer irregularidade que 
possa afetar o setor.Não pactuamos com a ilegalidade, e nem com ditos empresários que comercializam 
selos, que vendem notas fiscais e praticam outras formas ilícitas de obter lucro. Trabalhamos, juntamente 
com os nossos associados, priorizando o cumprimento das normas legais, e principalmente a segurança da 
população.Por fim, reafirmamos que o Sindirepa com apoio da Firjan, da Firjan SENAI e de diversos 
outros parceiros realizam as mais variadas ações para o desenvolvimento setorial, em busca de um 
mercado mais competitivo e com qualidade para que os consumidores tenham a garantia do bom serviço 
prestado.

Nota Oficial de apoio a Polícia Civil e ao MP
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O Sindirepa e o Sincopeças RJ levaram 15 filiados para a 14ª Automec – feira de peças e serviços 
automotivos realizada no SP Expo, em São Paulo. O grupo esteve presente entre os dias 23 e 25 de 
abril, em excursão realizada pela Produz.A Automec reuniu mais de 1300 expositores do Brasil e do 
Mundo do setor de reparação automotiva entre os dias 23 e 26 de abril. Os participantes cariocas 
puderam realizar bons negócios e conhecer as novidades do setor.Também presentes à Automec, a Mann 
Filter abriu as portas de sua fábrica para os participantes da excursão. Todos puderam ver a 
complexidade da fabricação de filtros automotivos, o cuidado e a qualidade empregada em todas as 
etapas da produção.Entre os expositores, podemos destacar as empresas que são parceiras do Sindirepa, 
as quais recomendamos os nossos associados darem total preferência, fortalecendo ainda mais as nossas 
ações. As empresas parceiras presentes na Automec foram: Erling, Dayco, Gates, Tecfil, MS 
Motorservice, Delphi e Mann Hummel.

Sindirepa marcar presença na 14º Automec
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Um ambiente pensado para estimular a inovação, com laboratórios de fabricação digital voltados para a 
educação  profissional.  A  criatividade  em  uma  nova  dimensão  dentro  da  Firjan  SENAI.No  laboratório 
FabLab, os alunos são estimulados a desenvolver todo o processo produtivo para construção de soluções 
para a indústria – da ideia ao protótipo, passando por todas as etapas até chegar a avaliação do resultado –, 
sem  contar  o  conhecimento  adquirido  para  a  elaboração  da  documentação  técnica  dos  projetos.Novos 
desafiosAo longo dos anos, a indústria se transformou. E nós estávamos prontos para suprir cada uma das 
demandas  que  surgiram.Com  os  recentes  avanços  na  manufatura  digital,  a  Firjan  SENAI  forma 
profissionais ainda mais qualificados para os novos desafios da indústria. Para isso, nossos alunos têm 
acesso a softwares e equipamentos como a impressora 3D, as máquinas de corte a laser e os kits Arduino, 
para montagem de circuitos eletrônicos, entre outros.

      
    

     
    

      
    

      
     

       
       
       

      
     

   
    

       
      

     
    

     
    

      
       

     
       

       
    

O  Presidente  do 
Sindirepa  teve  a 
oportunidade de visitar 
a  recém  inaugurada 
F a b  L a b  d e 
Jacarepaguá.

  
    

   
  

    

Na opo r t un i d ade 
interagiu com alunos e 
fez uma visitação 
guiada entendendo 
melhors as suas 
funcionalidades.

Foto: Site Sindirepa
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Um ambiente pensado para estimular a inovação, com laboratórios de fabricação digital voltados para a 
educação  profissional.  A  criatividade  em  uma  nova  dimensão  dentro  da  Firjan  SENAI.No  laboratório 
FabLab, os alunos são estimulados a desenvolver todo o processo produtivo para construção de soluções 
para a indústria – da ideia ao protótipo, passando por todas as etapas até chegar a avaliação do resultado –, 
sem  contar  o  conhecimento  adquirido  para  a  elaboração  da  documentação  técnica  dos  projetos.Novos 
desafiosAo longo dos anos, a indústria se transformou. E nós estávamos prontos para suprir cada uma das 
demandas  que  surgiram.Com  os  recentes  avanços  na  manufatura  digital,  a  Firjan  SENAI  forma 
profissionais ainda mais qualificados para os novos desafios da indústria. Para isso, nossos alunos têm 
acesso a softwares e equipamentos como a impressora 3D, as máquinas de corte a laser e os kits Arduino, 
para montagem de circuitos eletrônicos, entre outros.
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oportunidade de visitar 
a  recém  inaugurada 
F a b  L a b  d e 
Jacarepaguá.

  
    

   
  

    

Na opo r t un i d ade 
interagiu com alunos e 
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guiada entendendo 
melhors as suas 
funcionalidades.
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Um ambiente pensado para estimular a inovação, com laboratórios de fabricação digital voltados para a 
educação  profissional.  A  criatividade  em  uma  nova  dimensão  dentro  da  Firjan  SENAI.No  laboratório 
FabLab, os alunos são estimulados a desenvolver todo o processo produtivo para construção de soluções 
para a indústria – da ideia ao protótipo, passando por todas as etapas até chegar a avaliação do resultado –, 
sem  contar  o  conhecimento  adquirido  para  a  elaboração  da  documentação  técnica  dos  projetos.Novos 
desafiosAo longo dos anos, a indústria se transformou. E nós estávamos prontos para suprir cada uma das 
demandas  que  surgiram.Com  os  recentes  avanços  na  manufatura  digital,  a  Firjan  SENAI  forma 
profissionais ainda mais qualificados para os novos desafios da indústria. Para isso, nossos alunos têm 
acesso a softwares e equipamentos como a impressora 3D, as máquinas de corte a laser e os kits Arduino, 
para montagem de circuitos eletrônicos, entre outros.
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Um ambiente pensado para estimular a inovação, com laboratórios de fabricação digital voltados para a 
educação  profissional.  A  criatividade  em  uma  nova  dimensão  dentro  da  Firjan  SENAI.No  laboratório 
FabLab, os alunos são estimulados a desenvolver todo o processo produtivo para construção de soluções 
para a indústria – da ideia ao protótipo, passando por todas as etapas até chegar a avaliação do resultado –, 
sem  contar  o  conhecimento  adquirido  para  a  elaboração  da  documentação  técnica  dos  projetos.Novos 
desafiosAo longo dos anos, a indústria se transformou. E nós estávamos prontos para suprir cada uma das 
demandas  que  surgiram.Com  os  recentes  avanços  na  manufatura  digital,  a  Firjan  SENAI  forma 
profissionais ainda mais qualificados para os novos desafios da indústria. Para isso, nossos alunos têm 
acesso a softwares e equipamentos como a impressora 3D, as máquinas de corte a laser e os kits Arduino, 
para montagem de circuitos eletrônicos, entre outros.
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Um ambiente pensado para estimular a inovação, com laboratórios de fabricação digital voltados para a 
educação  profissional.  A  criatividade  em  uma  nova  dimensão  dentro  da  Firjan  SENAI.No  laboratório 
FabLab, os alunos são estimulados a desenvolver todo o processo produtivo para construção de soluções 
para a indústria – da ideia ao protótipo, passando por todas as etapas até chegar a avaliação do resultado –, 
sem  contar  o  conhecimento  adquirido  para  a  elaboração  da  documentação  técnica  dos  projetos.Novos 
desafiosAo longo dos anos, a indústria se transformou. E nós estávamos prontos para suprir cada uma das 
demandas  que  surgiram.Com  os  recentes  avanços  na  manufatura  digital,  a  Firjan  SENAI  forma 
profissionais ainda mais qualificados para os novos desafios da indústria. Para isso, nossos alunos têm 
acesso a softwares e equipamentos como a impressora 3D, as máquinas de corte a laser e os kits Arduino, 
para montagem de circuitos eletrônicos, entre outros.
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Um ambiente pensado para estimular a inovação, com laboratórios de fabricação digital voltados para a 
educação  profissional.  A  criatividade  em  uma  nova  dimensão  dentro  da  Firjan  SENAI.No  laboratório 
FabLab, os alunos são estimulados a desenvolver todo o processo produtivo para construção de soluções 
para a indústria – da ideia ao protótipo, passando por todas as etapas até chegar a avaliação do resultado –, 
sem  contar  o  conhecimento  adquirido  para  a  elaboração  da  documentação  técnica  dos  projetos.Novos 
desafiosAo longo dos anos, a indústria se transformou. E nós estávamos prontos para suprir cada uma das 
demandas  que  surgiram.Com  os  recentes  avanços  na  manufatura  digital,  a  Firjan  SENAI  forma 
profissionais ainda mais qualificados para os novos desafios da indústria. Para isso, nossos alunos têm 
acesso a softwares e equipamentos como a impressora 3D, as máquinas de corte a laser e os kits Arduino, 
para montagem de circuitos eletrônicos, entre outros.
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Um ambiente pensado para estimular a inovação, com laboratórios de fabricação digital voltados para a 
educação  profissional.  A  criatividade  em  uma  nova  dimensão  dentro  da  Firjan  SENAI.No  laboratório 
FabLab, os alunos são estimulados a desenvolver todo o processo produtivo para construção de soluções 
para a indústria – da ideia ao protótipo, passando por todas as etapas até chegar a avaliação do resultado –, 
sem  contar  o  conhecimento  adquirido  para  a  elaboração  da  documentação  técnica  dos  projetos.Novos 
desafiosAo longo dos anos, a indústria se transformou. E nós estávamos prontos para suprir cada uma das 
demandas  que  surgiram.Com  os  recentes  avanços  na  manufatura  digital,  a  Firjan  SENAI  forma 
profissionais ainda mais qualificados para os novos desafios da indústria. Para isso, nossos alunos têm 
acesso a softwares e equipamentos como a impressora 3D, as máquinas de corte a laser e os kits Arduino, 
para montagem de circuitos eletrônicos, entre outros.
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demandas  que  surgiram.Com  os  recentes  avanços  na  manufatura  digital,  a  Firjan  SENAI  forma 
profissionais ainda mais qualificados para os novos desafios da indústria. Para isso, nossos alunos têm 
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Um ambiente pensado para estimular a inovação, com laboratórios de fabricação digital voltados para a 
educação  profissional.  A  criatividade  em  uma  nova  dimensão  dentro  da  Firjan  SENAI.No  laboratório 
FabLab, os alunos são estimulados a desenvolver todo o processo produtivo para construção de soluções 
para a indústria – da ideia ao protótipo, passando por todas as etapas até chegar a avaliação do resultado –, 
sem  contar  o  conhecimento  adquirido  para  a  elaboração  da  documentação  técnica  dos  projetos.Novos 
desafiosAo longo dos anos, a indústria se transformou. E nós estávamos prontos para suprir cada uma das 
demandas  que  surgiram.Com  os  recentes  avanços  na  manufatura  digital,  a  Firjan  SENAI  forma 
profissionais ainda mais qualificados para os novos desafios da indústria. Para isso, nossos alunos têm 
acesso a softwares e equipamentos como a impressora 3D, as máquinas de corte a laser e os kits Arduino, 
para montagem de circuitos eletrônicos, entre outros.
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Um ambiente pensado para estimular a inovação, com laboratórios de fabricação digital voltados para a 
educação  profissional.  A  criatividade  em  uma  nova  dimensão  dentro  da  Firjan  SENAI.No  laboratório 
FabLab, os alunos são estimulados a desenvolver todo o processo produtivo para construção de soluções 
para a indústria – da ideia ao protótipo, passando por todas as etapas até chegar a avaliação do resultado –, 
sem  contar  o  conhecimento  adquirido  para  a  elaboração  da  documentação  técnica  dos  projetos.Novos 
desafiosAo longo dos anos, a indústria se transformou. E nós estávamos prontos para suprir cada uma das 
demandas  que  surgiram.Com  os  recentes  avanços  na  manufatura  digital,  a  Firjan  SENAI  forma 
profissionais ainda mais qualificados para os novos desafios da indústria. Para isso, nossos alunos têm 
acesso a softwares e equipamentos como a impressora 3D, as máquinas de corte a laser e os kits Arduino, 
para montagem de circuitos eletrônicos, entre outros.
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Um ambiente pensado para estimular a inovação, com laboratórios de fabricação digital voltados para a 
educação  profissional.  A  criatividade  em  uma  nova  dimensão  dentro  da  Firjan  SENAI.No  laboratório 
FabLab, os alunos são estimulados a desenvolver todo o processo produtivo para construção de soluções 
para a indústria – da ideia ao protótipo, passando por todas as etapas até chegar a avaliação do resultado –, 
sem  contar  o  conhecimento  adquirido  para  a  elaboração  da  documentação  técnica  dos  projetos.Novos 
desafiosAo longo dos anos, a indústria se transformou. E nós estávamos prontos para suprir cada uma das 
demandas  que  surgiram.Com  os  recentes  avanços  na  manufatura  digital,  a  Firjan  SENAI  forma 
profissionais ainda mais qualificados para os novos desafios da indústria. Para isso, nossos alunos têm 
acesso a softwares e equipamentos como a impressora 3D, as máquinas de corte a laser e os kits Arduino, 
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Um ambiente pensado para estimular a inovação, com laboratórios de fabricação digital voltados para a 
educação  profissional.  A  criatividade  em  uma  nova  dimensão  dentro  da  Firjan  SENAI.No  laboratório 
FabLab, os alunos são estimulados a desenvolver todo o processo produtivo para construção de soluções 
para a indústria – da ideia ao protótipo, passando por todas as etapas até chegar a avaliação do resultado –, 
sem  contar  o  conhecimento  adquirido  para  a  elaboração  da  documentação  técnica  dos  projetos.Novos 
desafiosAo longo dos anos, a indústria se transformou. E nós estávamos prontos para suprir cada uma das 
demandas  que  surgiram.Com  os  recentes  avanços  na  manufatura  digital,  a  Firjan  SENAI  forma 
profissionais ainda mais qualificados para os novos desafios da indústria. Para isso, nossos alunos têm 
acesso a softwares e equipamentos como a impressora 3D, as máquinas de corte a laser e os kits Arduino, 
para montagem de circuitos eletrônicos, entre outros.
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Um ambiente pensado para estimular a inovação, com laboratórios de fabricação digital voltados para a 
educação  profissional.  A  criatividade  em  uma  nova  dimensão  dentro  da  Firjan  SENAI.No  laboratório 
FabLab, os alunos são estimulados a desenvolver todo o processo produtivo para construção de soluções 
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sem  contar  o  conhecimento  adquirido  para  a  elaboração  da  documentação  técnica  dos  projetos.Novos 
desafiosAo longo dos anos, a indústria se transformou. E nós estávamos prontos para suprir cada uma das 
demandas  que  surgiram.Com  os  recentes  avanços  na  manufatura  digital,  a  Firjan  SENAI  forma 
profissionais ainda mais qualificados para os novos desafios da indústria. Para isso, nossos alunos têm 
acesso a softwares e equipamentos como a impressora 3D, as máquinas de corte a laser e os kits Arduino, 
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Um ambiente pensado para estimular a inovação, com laboratórios de fabricação digital voltados para a 
educação  profissional.  A  criatividade  em  uma  nova  dimensão  dentro  da  Firjan  SENAI.No  laboratório 
FabLab, os alunos são estimulados a desenvolver todo o processo produtivo para construção de soluções 
para a indústria – da ideia ao protótipo, passando por todas as etapas até chegar a avaliação do resultado –, 
sem  contar  o  conhecimento  adquirido  para  a  elaboração  da  documentação  técnica  dos  projetos.Novos 
desafiosAo longo dos anos, a indústria se transformou. E nós estávamos prontos para suprir cada uma das 
demandas  que  surgiram.Com  os  recentes  avanços  na  manufatura  digital,  a  Firjan  SENAI  forma 
profissionais ainda mais qualificados para os novos desafios da indústria. Para isso, nossos alunos têm 
acesso a softwares e equipamentos como a impressora 3D, as máquinas de corte a laser e os kits Arduino, 
para montagem de circuitos eletrônicos, entre outros.
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O processo de adaptação ao fim da contribuição sindical compulsória, vinda com a Reforma 
Trabalhista em novembro de 2017, já rende cases de sucessos no estado do Rio. Um dos exemplos vem 
do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Rio de Janeiro 
(Sindirepa), que deu um salto de 28 associados em 2017 para 721 até dezembro de 2018, um 
incremento de incríveis 2.575%. A fórmula não é nenhum segredo: além da defesa de interesses, a 
oferta de produtos e serviços aos associados agregou valor ao associativismo.O carro-chefe foi a 
parceria com um plano de saúde para oferecer às empresas, seguido da oferta de atendimento jurídico, 
segundo Celso Mattos, presidente do Sindirepa. “Hoje, temos uma Central de Serviços com vários 
parceiros. Estamos sempre procurando expandi-la, de modo que nossos associados saibam que eles 
podem contar com a gente. Somos reconhecidos como um clube de benefícios e balcão de negócios”, 
contou. Em 2018, a entidade ficou entre os finalistas do 1º Prêmio Nacional de Boas Práticas Sindicais, 
uma parceria entre a CNI e as federações estaduais.

Para Cesar Bedran, gerente de Associativismo da )
Firjan, o novo cenário é de reinvenção. “É 
importante se reinventar e encontrar soluções para 
manter a sustentabilidade financeira. Não há dúvidas 
que a prestação de serviços de qualidade, buscando 
sempre a captação e a fidelização de associados, é 
uma das possibilidades de obter sucesso nessa 
empreitada”, ressalta ele.
Retorno da fidelização
De acordo com Rodrigo Soares, professor da 
Trevisan, fidelizar custa cinco vezes menos que 
captar novas empresas, e muitos gestores investem 
pouco nessa área. “Conforme se aumenta a 
percepção de valor, menos você gasta com 
captação”, informou Soares durante a “Oficina de 
Gestão Sindical”, realizada recentemente pela 
Gerência Geral de Suporte Sindical e Empresarial na 
Firjan.

               
             

               
                    
             

                 
             

               
                   

      

Somos a primeira instituição de educação profissional a adotar o FabLab no Brasil, com um laboratório 
piloto no IST Automação e Simulação, e outros oito FabLabs na Firjan SENAI de Campos, Duque de 
Caxias, Itaguaí, Friburgo, Jacarepaguá, Niterói, Resende e na Casa Firjan. 
Em breve, Macaé também vai ganhar um laboratório. A ideia é que, até 2020, o estado tenha 19 desses 
laboratórios em nossas unidades.  
Esse pioneirismo desenvolve em nossos alunos habilidades, competências e atitudes inovadoras. Afinal, 
inovar é fundamental para uma indústria mais competitiva.Por dentro do FabLabO laboratório FabLab da 
Firjan SENAI é mais do que uma sala de aula ou um laboratório de prototipagem. É a transformação 
desses dois espaços em um novo ambiente. 
Um ambiente voltado à educação para inovação, no qual todo processo criativo é realizado em um só 
lugar.Aqui,  uma  ideia  inovadora  é  proposta  e  analisada  em  equipe,  dando  início  à  concepção  de  um 
projeto. Aqui ocorre a escolha de materiais e construção de protótipos. Aqui são realizados testes e ajustes 
nos  projetos.  Aqui  uma  ideia  pode  virar  uma  solução.  Aqui  começa  a  surgir  um  profissional 
multidisciplinar, preparado para a nova indústria.

Sindirepa foi capa no site da Firjan
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lugar.Aqui,  uma  ideia  inovadora  é  proposta  e  analisada  em  equipe,  dando  início  à  concepção  de  um 
projeto. Aqui ocorre a escolha de materiais e construção de protótipos. Aqui são realizados testes e ajustes 
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O processo de adaptação ao fim da contribuição sindical compulsória, vinda com a Reforma 
Trabalhista em novembro de 2017, já rende cases de sucessos no estado do Rio. Um dos exemplos vem 
do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Rio de Janeiro 
(Sindirepa), que deu um salto de 28 associados em 2017 para 721 até dezembro de 2018, um 
incremento de incríveis 2.575%. A fórmula não é nenhum segredo: além da defesa de interesses, a 
oferta de produtos e serviços aos associados agregou valor ao associativismo.O carro-chefe foi a 
parceria com um plano de saúde para oferecer às empresas, seguido da oferta de atendimento jurídico, 
segundo Celso Mattos, presidente do Sindirepa. “Hoje, temos uma Central de Serviços com vários 
parceiros. Estamos sempre procurando expandi-la, de modo que nossos associados saibam que eles 
podem contar com a gente. Somos reconhecidos como um clube de benefícios e balcão de negócios”, 
contou. Em 2018, a entidade ficou entre os finalistas do 1º Prêmio Nacional de Boas Práticas Sindicais, 
uma parceria entre a CNI e as federações estaduais.

Para Cesar Bedran, gerente de Associativismo da )
Firjan, o novo cenário é de reinvenção. “É 
importante se reinventar e encontrar soluções para 
manter a sustentabilidade financeira. Não há dúvidas 
que a prestação de serviços de qualidade, buscando 
sempre a captação e a fidelização de associados, é 
uma das possibilidades de obter sucesso nessa 
empreitada”, ressalta ele.
Retorno da fidelização
De acordo com Rodrigo Soares, professor da 
Trevisan, fidelizar custa cinco vezes menos que 
captar novas empresas, e muitos gestores investem 
pouco nessa área. “Conforme se aumenta a 
percepção de valor, menos você gasta com 
captação”, informou Soares durante a “Oficina de 
Gestão Sindical”, realizada recentemente pela 
Gerência Geral de Suporte Sindical e Empresarial na 
Firjan.
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contou. Em 2018, a entidade ficou entre os finalistas do 1º Prêmio Nacional de Boas Práticas Sindicais, 
uma parceria entre a CNI e as federações estaduais.

Para Cesar Bedran, gerente de Associativismo da )
Firjan, o novo cenário é de reinvenção. “É 
importante se reinventar e encontrar soluções para 
manter a sustentabilidade financeira. Não há dúvidas 
que a prestação de serviços de qualidade, buscando 
sempre a captação e a fidelização de associados, é 
uma das possibilidades de obter sucesso nessa 
empreitada”, ressalta ele.
Retorno da fidelização
De acordo com Rodrigo Soares, professor da 
Trevisan, fidelizar custa cinco vezes menos que 
captar novas empresas, e muitos gestores investem 
pouco nessa área. “Conforme se aumenta a 
percepção de valor, menos você gasta com 
captação”, informou Soares durante a “Oficina de 
Gestão Sindical”, realizada recentemente pela 
Gerência Geral de Suporte Sindical e Empresarial na 
Firjan.

               
             

               
                    
             

                 
             

               
                   

      

Somos a primeira instituição de educação profissional a adotar o FabLab no Brasil, com um laboratório 
piloto no IST Automação e Simulação, e outros oito FabLabs na Firjan SENAI de Campos, Duque de 
Caxias, Itaguaí, Friburgo, Jacarepaguá, Niterói, Resende e na Casa Firjan. 
Em breve, Macaé também vai ganhar um laboratório. A ideia é que, até 2020, o estado tenha 19 desses 
laboratórios em nossas unidades.  
Esse pioneirismo desenvolve em nossos alunos habilidades, competências e atitudes inovadoras. Afinal, 
inovar é fundamental para uma indústria mais competitiva.Por dentro do FabLabO laboratório FabLab da 
Firjan SENAI é mais do que uma sala de aula ou um laboratório de prototipagem. É a transformação 
desses dois espaços em um novo ambiente. 
Um ambiente voltado à educação para inovação, no qual todo processo criativo é realizado em um só 
lugar.Aqui,  uma  ideia  inovadora  é  proposta  e  analisada  em  equipe,  dando  início  à  concepção  de  um 
projeto. Aqui ocorre a escolha de materiais e construção de protótipos. Aqui são realizados testes e ajustes 
nos  projetos.  Aqui  uma  ideia  pode  virar  uma  solução.  Aqui  começa  a  surgir  um  profissional 
multidisciplinar, preparado para a nova indústria.

Sindirepa foi capa no site da Firjan   
 

                
              

         

              
         

            
                

 

  

 

                
                   

                   
                 

                
                 

          

              
            

               
                

                   
             

                
              

            
               

                
                   
             

                
              

         

               
                

                 
              

             
                 

             

       
              

                
     

                  
            
            

                

 

  
 

 

               
                

             
                

                
              

                
                   

              
              

             
            

              
               

              
            

              
            

           
              

               
              

            

            
          

            
                
              

             
               

                

        
          

        
               

              
            

       
              

Informativo Sindirepa 
 Ano 1 • Número 2 • Maio 2019 • www.sindirepa.org.br

      
O processo de adaptação ao fim da contribuição sindical compulsória, vinda com a Reforma 
Trabalhista em novembro de 2017, já rende cases de sucessos no estado do Rio. Um dos exemplos vem 
do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Rio de Janeiro 
(Sindirepa), que deu um salto de 28 associados em 2017 para 721 até dezembro de 2018, um 
incremento de incríveis 2.575%. A fórmula não é nenhum segredo: além da defesa de interesses, a 
oferta de produtos e serviços aos associados agregou valor ao associativismo.O carro-chefe foi a 
parceria com um plano de saúde para oferecer às empresas, seguido da oferta de atendimento jurídico, 
segundo Celso Mattos, presidente do Sindirepa. “Hoje, temos uma Central de Serviços com vários 
parceiros. Estamos sempre procurando expandi-la, de modo que nossos associados saibam que eles 
podem contar com a gente. Somos reconhecidos como um clube de benefícios e balcão de negócios”, 
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sempre a captação e a fidelização de associados, é 
uma das possibilidades de obter sucesso nessa 
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que a prestação de serviços de qualidade, buscando 
sempre a captação e a fidelização de associados, é 
uma das possibilidades de obter sucesso nessa 
empreitada”, ressalta ele.
Retorno da fidelização
De acordo com Rodrigo Soares, professor da 
Trevisan, fidelizar custa cinco vezes menos que 
captar novas empresas, e muitos gestores investem 
pouco nessa área. “Conforme se aumenta a 
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empreitada”, ressalta ele.
Retorno da fidelização
De acordo com Rodrigo Soares, professor da 
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O processo de adaptação ao fim da contribuição sindical compulsória, vinda com a Reforma 
Trabalhista em novembro de 2017, já rende cases de sucessos no estado do Rio. Um dos exemplos vem 
do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Rio de Janeiro 
(Sindirepa), que deu um salto de 28 associados em 2017 para 721 até dezembro de 2018, um 
incremento de incríveis 2.575%. A fórmula não é nenhum segredo: além da defesa de interesses, a 
oferta de produtos e serviços aos associados agregou valor ao associativismo.O carro-chefe foi a 
parceria com um plano de saúde para oferecer às empresas, seguido da oferta de atendimento jurídico, 
segundo Celso Mattos, presidente do Sindirepa. “Hoje, temos uma Central de Serviços com vários 
parceiros. Estamos sempre procurando expandi-la, de modo que nossos associados saibam que eles 
podem contar com a gente. Somos reconhecidos como um clube de benefícios e balcão de negócios”, 
contou. Em 2018, a entidade ficou entre os finalistas do 1º Prêmio Nacional de Boas Práticas Sindicais, 
uma parceria entre a CNI e as federações estaduais.

Para Cesar Bedran, gerente de Associativismo da )
Firjan, o novo cenário é de reinvenção. “É 
importante se reinventar e encontrar soluções para 
manter a sustentabilidade financeira. Não há dúvidas 
que a prestação de serviços de qualidade, buscando 
sempre a captação e a fidelização de associados, é 
uma das possibilidades de obter sucesso nessa 
empreitada”, ressalta ele.
Retorno da fidelização
De acordo com Rodrigo Soares, professor da 
Trevisan, fidelizar custa cinco vezes menos que 
captar novas empresas, e muitos gestores investem 
pouco nessa área. “Conforme se aumenta a 
percepção de valor, menos você gasta com 
captação”, informou Soares durante a “Oficina de 
Gestão Sindical”, realizada recentemente pela 
Gerência Geral de Suporte Sindical e Empresarial na 
Firjan.
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