ALERTA Empresário Reparador de Veículos
ENQUADRAMENTO SINDICAL
Não se engane, ou seja, enganado. O seguimento da Reparação Automotiva é enquadrado
legalmente como Indústria, pertencendo ao Sistema FIEP - Federação das Indústrias do
Estado do Paraná. Quem forma ou qualifica os profissionais do setor é o SENAI, portanto,
toda Oficina Mecânica, Lataria, Pintura, Elétrica, Estofador, Auto Center, a parte de Oficina
das Concessionárias, Manutenção de Aeronave, Barcos, Trens, Bicicletas ou quaisquer
veículos de locomoção é do seguimento da Reparação de Veículos.
Nele também se encaixam as empresas que vendem peças aplicadas. Diferente do setor que
vende a peça no Balcão de Varejo, Distribuidor ou Atacadista de Peças Automotivas este
está enquadrado no Comércio.
Parece que não tem problema ou consequência um enquadramento errado, porém existe um
grande PASSIVO sendo gerado, sejam através da aplicação errada da Convenção Coletiva
de Trabalho, ou dos programas de Saúde e Segurança no Trabalho; Medicina Ocupacional
como o PPRA, PCSMO e LTCAT trazendo estes peculiaridades do setor. O enquadramento
não é uma simples contribuição que se paga para qualquer sindicato. Todo conflito ou
desacordo em uma reclamação trabalhista trará grandes consequências à empresa. Muitas
vezes pela dificuldade em se conseguir a liberação de um Alvará para exercer a atividade da
reparação de veículos o futuro empresário é induzido pelo seu contador a optar por um
seguimento ‘assemelhado’ como o ‘comercio’ por exemplo, sendo este muito mais simples
de conseguir o Alvará junto à prefeitura. Contudo quem será responsabilizado pelos erros
que advirão desta ‘indução’? Com certeza o empresário.!
FIQUE ATENTO: Se você conserta qualquer VEÍCULO independente de comercializar e
aplicar a peça? Então você é do setor de Reparação de Veiculo.
VEJA OS BENEFÍCIOS EM SER UM ASSOCIADO SINDIREPAPR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Medicina Ocupacional - subsidio SESI empresa até 20 funcionários R$ 350,00;
Colônia de Férias – Guaratuba;
Cursos e Treinamentos técnicos e gerenciais com preços diferenciados;
Colégio SESI, ensino médio Técnico no SENAI;
Palestras técnicas gratuitas com indústrias de auto peças ou equipamentos;
Aquisição/Compra de equipamentos com preço diferenciado e financiado pelo
SINCOCRED;
7. Parceria com empresa garantidora de crédito (mais tranquilidade e parcelas para os
seus recebimentos);
8. Maquina de Cartão de Credito da BIN (MasterCard, Visa, Cabal) com taxas
diferenciadas;
9. PGRS – Programa de Gerenciamento de Resíduo Sólido - Implantação do exigido na
renovação de Alvarás pela Prefeitura e pela SEMMA – Secretaria Municipal do
Meio Ambiente.
10. .........

