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erminamos o ano de
2009 felizes pelas
realizações, conscientes de
que a crise veio e que ainda
deixa resquícios mas, que o
trabalho diário faz com que
seus reflexos sejam minimizados. O perfil do empresário
do setor é de trabalhador árduo, conhecedor das dificul-

T

dades e que sabe dar a volta por cima.
Felizes sim pelos sonhos que se tornam realidade, pela nova sede do Sincopeças
PR e da Cooperativa de Crédito. A festa da inauguração foi um momento único por contar
com a presença de empresários que fizeram parte da história do sindicato. Pessoas que
sonharam e que acompanharam a realização deste sonho. Obrigado a todos os filiados
por mais esta realização e que 2010 seja um ano ainda melhor, com mais realizações, com
bastante trabalho e saúde.
Wanderley Antônio Nogueira
Presidente
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Desejamos aos nossos
filiados um Feliz Natal e
um próspero Ano Novo.
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REAJUSTES SALARIAIS - ESCLARECIMENTOS.
Este Sindicato, fundado em 16 de setembro de 1955 e reconhecido pelo Ministério do
Trabalho em 31 de março de 1956, é o legítimo representante do Comércio de veículos,
peças e acessórios para veículos em todo o Estado do Paraná, com exceção dos municípios de Cascavel e Paranavaí.
Em mais de meio século de existência, o Sincopeças-Pr esteve sempre presente na
defesa dos interesses dos segmentos econômicos por ele representados, nas negociações com os Sindicatos dos Empregados no Comércio de todo o Estado e também com
os Sindicatos das categorias diferenciadas – motoristas e vendedores viajantes – para
regulamentação das relações de trabalho. São mais de quarenta Convenções Coletivas
de Trabalho negociadas anualmente e nosso esforço tem sido sempre no sentido de possibilitar condições de remuneração favoráveis aos nossos colaboradores, sem impor demasiados sacrifícios ao empresariado, em meio a tantas dificuldades que ele já enfrenta.
A par disso, a atual Diretoria, assim como aquelas que nos antecederam, tem feito
presença constante junto aos Poderes Públicos – Governos e Legislativos - buscando
condições mais vantajosas para as empresas do nosso comércio, lutando pela conquista
de benefícios, redução de impostos e outros fatores. É o caso, por exemplo, da atual conjuntura, quando participamos juntamente com a Federação do Comércio do Paraná na
conquista da redução do ICMS interno de 18 para 12%, baixando, via de conseqüência,
os custos das mercadorias. Da mesma forma, trabalhamos junto à Secretaria da Fazenda
do Estado, quando do início da Substituição Tributária para a redução de 10% do pagamento do imposto sobre os estoques. Mais recentemente integramo-nos na luta contra a
aprovação da PEC 231/95, que propõe a redução da jornada de trabalho e a majoração
do adicional de horas extras, sob o falso argumento de que ela propiciará o crescimento
das ofertas de emprego. Remetemos correspondência a toda a bancada paranaense da
Câmara dos Deputados pedindo pela rejeição à pretendida Emenda Constitucional.
No que concerne às negociações salariais para o período 2009/2010, temos esbarrado
na intransigência dos representantes dos trabalhadores que, motivados por um discurso
otimista oficial, têm exigido reajustes de salários muito além da inflação e da realidade
econômica, criando-se, assim, uma situação de impasse. E isso porque nosso Sindicato,
que vinha contemplando os trabalhadores com aumentos reais em torno de 1 a 2% (acima da inflação), optou neste ano por uma política um tanto mais comedida, concordando
com reajustes além da inflação, mas em níveis mais reduzidos. Assim, negociamos com
o Sindicato dos Empregados de Curitiba e com os Sindicatos das categorias diferenciadas de todo o Estado, o reajuste de 6,2%, correspondendo à inflação medida pelo INPC
da data base de maio de 5,83% mais 0,37% de aumento real. Nossa proposta para os
Sindicatos das datas bases de junho e julho seguiu a mesma linha, oferecendo 6% (inflação de 5,45 + aumento real de 0,55%) para junho e 5,5% (inflação de 4,93% e 0,57%
de aumento real) para julho. Diante da insistente negativa dos representantes sindicais
dos trabalhadores em aceitar nossa proposta, convocamos uma Assembléia Geral Extraordinária, que aprovou um reajuste melhorado para 6,5% para a data base de maio,
6,2% para junho e 5,8% para julho. Ressalte-se ainda que adotamos o salário mínimo
estadual de R$ 610,00 em todos os níveis, extinguindo os pisos de ingresso e o piso
de ingresso do balconista primeiro emprego, conquista que fizemos há anos, visando a
compensar o empregador pelas perdas decorrentes da inexperiência do trabalhador no
balcão de vendas.
Nossa nova proposta foi outra vez recusada pelos representantes dos trabalhadores, difi-
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cultando a renovação das Convenções Coletivas com todos os sindicatos do interior do Estado.
Fazemos este esclarecimento aos nossos Prezados Filiados, a fim de dar-lhes conhecimento da verdadeira situação em que ora nos encontramos: a intransigência, repetimos, não é nossa, é dos sindicatos dos trabalhadores, que nos querem colocar contra
a parede, tentando nos impor reajustes que, sabemos bem, está acima das reais possibilidades das empresas. Lamentamos que essa situação acarrete descontentamentos
entre os colaboradores de todas as empresas. Nossa sugestão é que cada empresário
explique a situação aos seus empregados, esclarecendo a todos que a responsabilidade
pela situação é dos próprios sindicatos que os representam.
Recomendamos que as empresas façam reajuste aos seus colaboradores nos
condições propostas pelo Sincopeças-Pr, ficando os senhores empregadores à vontade
para concessão de reajustes acima dos índices mencionados.
Estamos à disposição de todos os filiados para qualquer esclarecimento, através
de nossos endereços eletrônicos e telefones.
Consultem ainda nosso site www.sincopecaspr.com.br.
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EFETIVOS
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Em 2009 não
desequilibramos
com a crise!!!

Colabore nas próximas edições
enviando sugestões de pauta ou
dúvidas para o e-mail
sincopecaspr@sincopecaspr.com.br

Que o teu orgulho
e objetivo
consistam em pôr no
teu trabalho
algo que se
assemelhe a um
milagre.”
Leonardo da Vinci

Informe Automotivo Sincopeças - PR



Tabelas para cálculo da contribuição sindical vigentes
a partir de 1 de janeiro de 2010
Tabela I
Para os agentes do comércio ou trabalhadores autônomos, não organizados em empresa (item II
do art. 580 da CLT, alterado pela Lei 7.047 de 01 de dezembro de 1982), considerando os centavos, na forma do Decreto-lei nº 2.284/86.
30% de R$ 221,55
Contribuição devida = R$ 66,46
Tabela II
Para os empregadores e agentes do comércio organizados em firmas ou empresas e para as entidades ou instituições com capital arbitrado (item III alterado pela Lei nº 7.047 de 01 de dezembro
de 1982 e §§ 3º, 4º e 5º do art. 580 da CLT).
Valor base: R$ 221,55

Linha

Classe de Capital Social

01	
02
03		
04		
05
06

de 0,01 a 16.616,25
de 16.616,26 a 33.232,50
de 33.232,51 a 332.325,00
de 332.325,01 a 33.232.500,00
de 33.232.500,01 a 177.240.000,00
de 177.240.000,01 em diante

Alíquota

% Parcela a Adicionar (R$)

Contr. Mínima 		132,93
0,8%			
0,2%
		199,39
0,1%			
531,72
0,02%
		
27.117,72
Contr. Máxima
62.565,72

Notas:
1. As firmas ou empresas e as entidades ou instituições cujo capital social seja igual ou inferior a
R$ 16.616,25, estão obrigadas ao recolhimento da Contribuição Sindical mínima de R$ 132,93, de
acordo com o disposto no § 3º do art. 580 da CLT (alterado pela Lei nº 7.047 de 01 de dezembro
de 1982);
2. As firmas ou empresas com capital social superior a R$ 177.240.000,00, recolherão a Contribuição Sindical máxima de R$ 62.565,72, na forma do disposto no § 3º do art. 580 da CLT (alterado
pela Lei nº 7.047 de 01 de dezembro de 1982);
3. Base de cálculo conforme art. 21 da Lei nº 8.178, de 01 de março de 1991 e atualizado pela
mesma variação da UFIR, de acordo com o art. 2º da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
observada a Resolução CNC/SICOMÉRCIO Nº 024/2009;
4. Data de recolhimento:
- Empregadores: 31.JAN.2010;
- Autônomos: 28.FEV.2010;
- Para os que venham a estabelecer-se após os meses acima, a Contribuição Sindical será recolhida na ocasião em que requeiram às repartições o registro ou a licença para o exercício da
respectiva atividade;
5. O recolhimento efetuado fora do prazo será acrescido das cominações previstas no art. 600 da
CLT.
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Sincopeças Paraná e a Cooperativa de Crédito inauguram nova sede
Fotografias: Isabelle Neri Vicentini

Foi inaugurada a nova sede
do Sincopeças Paraná e da
Coo-perativa Sicredi Sincocred no dia da comemoração
do aniversário da fundação do
Sindicato, 16 de setembro. Na
ocasião, o Presidente do Sincopeças Paraná, Wanderley
Antônio Nogueira, e presidente da Cooperativa de Crédito,
Evaldo Kosters,receberam certificados da Câmara Municipal
de Curitiba.
O presidente do sindicato
comentou a importância da
história do sindicato. Por sua
vez, o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac
Paraná, Darci Piana ressaltou
a diretoria do sindicato, sempre
atenta e preocupada às necessidades do setor de autopeças.

O presidente da Cooperativa de Crédito, Evaldo Kosters,
falou sobre as expectativas de
crescimento da cooperativa e
acentuou as facilidades em ser
um cooperado. Segundo Evaldo, a Cooperativa de Crédito
possui valores abaixo do cobrado por outras instituições
financeiras,
proporcionando
os mesmos serviços a custo
baixíssimo.
Estiveram presentes na
inauguração: o Presidente
do Sistema Fecomércio Sesc
Senac Paraná, Darci Piana; o
vice-governador do Estado do
Paraná, Orlando Pessuti; o presidente da ANDAP Associação
Nacional dos Distribuidores de
Autopeças, Frederico dos Ramos, entre outras autoridades.
A ambientação da
festa foi elaborada
pela Federação do
Comércio e o coquetel pela equipe
gastronômica do
Senac.

Presença maciça de empresários do setor e convidados na
inauguração da nova sede do Sincopeças - PR e da Cooperativa
de Crédito.

O presidente da Cooperativa de Crédito, Evaldo
Kosters, e o presidente do Sincopeças Paraná,
Wanderley Nogueira.

As autoridades presentes brindaram à nova
sede do Sincopeças Paraná e da Cooperativa
de Crédito.

O presidente da Cooperativa de Crédito, Evaldo Kosters, e o Presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná, Darci Piana, idealizador da nova sede.

Guerreiro do Varejo Paranaense

O empresário Mauro Hagi (Alvorada Autopeças)
foi o empresário homenageado, representante do
setor, com o troféu Guerreiro do Comércio, na
edição deste ano. O prêmio é iniciativa da Federação do Comércio do Paraná (Fecomércio) e
visa destacar os empresários que ajudaram a impulsionar o desenvolvimento do estado.
Os ganhadores do prêmio são eleitos mediante análise que leva em consideração diversas
questões, tais como destaque no setor, empreendedorismo e desenvolvimento empresarial. O troféu, elaborado pelo artista plástico Luiz Gagliastri, representa uma figura humana estilizada, com
asas nos pés, numa referência ao deus do Comércio, Mercúrio.

Na foto, o Secretário Municipal do Trabalho e Emprego Jorge Bernardi, o empresário
Mauro Hagi e o presidente do Sincopeças PR Wanderley Nogueira.
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Sesc abre as portas de sua mais nova unidade
Pato Branco e região passam a contar com as ações do Serviço Social do Comércio
“Uma moderna, modelar e
surpreendente!” Foi assim que o
Diretor Geral do Departamento
Nacional do Sesc, Maron Emile
Abi-Abib definiu a Unidade do
Sesc em Pato Branco, durante a
cerimônia de inauguração.
O presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac, Darci Piana,
salientou que esta unidade em
Pato Branco vem ao encontro dos
ideais da instituição de interiorização das ações do Sistema em todo
o Paraná. “Esta cidade não será
mais a mesma, tenho certeza que
em poucos anos, o poder público
terá uma economia de 20 a 30%
em saúde em virtude das ações
preventivas que o Sesc fará aqui.
Pato Branco merecia uma unidade
assim e acreditamos que até o fim
de 2010, teremos aqui mais de 600
mil atendimentos”, acredita.

Piana salientou, ainda, que o
trabalho desenvolvido pelo Sindicato do Comércio Varejista de
Pato Branco (Sindicomércio) foi
fundamental para a concretização
deste sonho coletivo. Paulo Cruz,
diretor regional do Sesc Paraná,
salientou que a moderna estrutura,
em seus mais de quatro mil metros quadrados, são para atender
a cidade que tem o terceiro maior
Índice de Desenvolvimento Humano do Paraná e o 32º do Brasil.

Na foto, Silvane Maria Gross Bianchi, Luiz Carlos Bianchi, Wanderley
Nogueira e Juarez Frizzo.

A unidade do Sesc Pato Branco irá beneficiar a cidade que tem o terceiro maior Índice de Desenvolvimento
Humando do Paraná.

Rio de Janeiro recebe a primeira RioParts
Entre os dias 30 de setembro e
3 de outubro aconteceu a primeira
edição da RioParts – Feira Internacional da Indústria de Autopeças
e Reparação Automotiva, no Riocentro, Rio de Janeiro. O evento
reuniu mais de 21 mil visitantes e
220 expositores (entre eles 56 estrangeiros), números que superaram as expectativas da Diretriz
Empreendimentos, organizadora
do evento.
Expositores que apresentaram
seus produtos e serviços destacaram a boa organização do
evento como uma das razões do
sucesso e ressaltaram que o Rio
de Janeiro precisava de um evento desse nível, já que o mercado
fluminense responde por 10% do
mercado nacional e movimenta
R$ 1 bilhão por ano só com reposição.
A feira atingiu a marca de mais
de R$ 30 milhões em negócios,
sem contar as vendas amarradas
pelas empresas nos próximos meses. O sucesso foi tanto que já



temos profissionais
que não participaram desta edição
nos
procurando
para participar da
próxima, que acontece daqui a dois
anos - afirmou Cássio Dresch, diretor
comercial da Diretriz
Empreendimentos,
empresa organizaO sucesso da primeira edição da RioParts garantiu
dora da RioParts.
a edição 2010, que acontecerá entre os dias 25 a
Com caráter estritamente
28 de agosto, no Riocentro.
profissional, o evento foi
voltado para profissionais dos
setores de reparação e reposição da indústria automotiva, ou seja, mecânicos, donos
de oficina, lojistas, balconistas, distribuidores,
revendedores e agentes comerciais
da indústria de autopeças e
equipamentos usados nas
oficinas mecânicas. A edição
2010 da RioParts acontecerá
Na foto, o Presidente do Sincopeças-RS Milton Ribeiro,
entre os dias 25 a 28 de agos- o Presidente do Sincopeças-PR Wanderley Nogueira e
o Vice-Presidente do Sincopeças - PR Ari dos Santos..
to, no Riocentro.
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