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Mensagem do Conselho
Parlamentares reafirmam apoio ao Setor da Distribuição
Café da Manhã em agradecimento aos dois anos de atuação da FREMOB, promovido
pela FENABRAVE, no dia 4 de outubro, reuniu mais de 60 participantes em Brasília.
Na abertura do evento, realizado em restaurante do Congresso Nacional, o
Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior, reiterou a importância
do Setor da Distribuição de Veículos e da atuação da FREMOB para o
desenvolvimento do País. “Ainda que a crise tenha provocado a perda de mais de
1.300 concessionárias, e comprometido milhares de empregos, permanecemos
confiantes e, acima de tudo, conscientes de nossa responsabilidade junto
ao Brasil e à nossa Nação. Por estas razões, a atuação da FREMOB torna-se
tão importante, seja na defesa de leis já existentes ou mesmo na oposição a
Projetos de Lei que poderiam, se aprovados, comprometer a sobrevivência das
concessionárias de veículos e os empregos do setor”, reforçou.
O Presidente da Frente Parlamentar, o Deputado Herculano Passos, destacou
que o trabalho da FREMOB é, justamente, “atuar para que Projetos de interesse
do Setor tenham tramitação favorável, ou seja, rejeitar os que são prejudiciais
e aprovar os que são benéficos”, citando alguns dos projetos que vêm sendo
combatidos no Congresso, como o PL 6167/16, que reduziria em 60% o IPI sobre
veículos novos quando o cliente entregasse seu usado com mais de 17 anos,
porém, previa que a Concessionária deveria ser responsável pelo destino final
desse veículo descartado.
Também o Deputado Alfredo Kaefer
pediu a palavra e reiterou seus esforços
para que o REFIS, recém aprovado,
contemplasse mais benefícios dos que
os obtidos. “Conseguimos reduzir apenas
os encargos, que não geram receita para
a União, mas não conseguimos reduzir
juros e multas, o que já foi permitido
em outros REFIS do passado como,
por exemplo, o pleiteado pelo setor
financeiro. Por que, então, não beneficiar
o setor produtivo?”, questionou o
Deputado, reiterando que a FENABRAVE
representa um setor muito importante
para o PIB Nacional e que a FREMOB
continuará lutando em seu favor.

Eventos marcam
importância do setor
Várias informações importantes e
eventos são destacados nesta edição
do FENACODIV ONLINE. Em Assembleia
Geral, realizada no último dia 5 de
outubro, Alarico Assumpção Júnior foi
reeleito na Presidência da FENACODIV.
Acompanhe, ainda, a audiência
do Presidente da FENACODIV e da
FENABRAVE com o Governador do
Estado da Paraíba, Ricardo Coutinho, e
a coletiva de imprensa concedida aos
principais veículos de comunicação de
João Pessoa, no dia 29 de setembro.
Entre outros eventos de destaque, o
Café da Manhã com a FREMOB- Frente
Parlamentar em Defesa do Setor da
Distribuição de Veículos Automotores
e da Mobilidade, realizado no último
dia 4 de outubro, pela Fenabrave,
em Brasília-DF, reuniu mais de 60
pessoas, entre lideranças do Setor e
Parlamentares.
Também o SINCODIV-MT realizou
evento que discutiu o Futuro das
Concessionárias e mais um Encontro
de Vendedores, Gestores e Consultores
FENACODIV foi promovido, no Rio
Grande do Sul, com total aprovação
entre os participantes.
Veja, ainda: Reforma Trabalhista
altera Contribuições Sindicais.
Ótima leitura!
Conselho Editorial

O Deputado José Carlos Araújo, que foi Presidente do
Conselho de Ética durante a cassação de Eduardo Cunha,
na Presidência da Câmara, afirmou que os deputados
precisam mostrar que estão no Congresso para defender
o povo e as empresas nacionais, como as concessionárias
de veículos. “Conheço muito bem o setor e sei de sua
importância para a geração de empregos e riquezas para o
País”, comentou.
O ex-Governador do Estado de São Paulo e atual Relações
Institucionais da FENABRAVE, Luiz Antonio Fleury Filho,
também agradeceu aos 240 deputados que compõem
a FREMOB e reiterou que a idoneidade da entidade e
do setor. “Não se pede nada à FREMOB que não seja
absolutamente correto e republicano. O que se quer é ter
condições de trabalhar”, destacou, concluindo: “Haverá um
dia em que não precisaremos de REFIS, pois teremos um
sistema tributário mais justo, e também haverá um tempo
em que não será mais necessária a atuação de uma Frente
Parlamentar, pois teremos propostos e aprovados apenas
projetos justos e coerentes. Mas, enquanto isso, contamos
com a atuação da FREMOB”.

Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave, Deputado Herculano
Passos, presidente da FREMOB, Luiz Antonio Fleury Filho, ex-Governador
do Estado de São Paulo e atual Relações Institucionais da Fenabrave,
Deputado Alfredo Kaefer e, Deputado José Carlos Araújo.

Audiência com Governador da Paraíba
reforça importância do setor

No último dia 29 de setembro, Alarico Assumpção Júnior realizou audiência
com o Governador do Estado da Paraíba, Ricardo Coutinho. Recebido na Granja
do Governador, na cidade de João Pessoa, o Presidente da FENABRAVE foi
acompanhado pelo 1º e 2º Vice-Presidentes da entidade, Luiz Romero e José
Carneiro, além do Diretor de Assuntos com o Mercado, Coordenador Geral da
FENACODIV e dos Projetos Educacionais da FENABRAVE, Valdner Papa, e dos
assessores de comunicação e inteligência de mercado. A comitiva contou, ainda,
com o reitor da UNIFUTURO, Ricardo Monteiro e sua assessora, Paula Guedes. Por
parte do Governo, além do Governador compareceu o Secretário Executivo da
Receita, Leonilson Lins de Lucena.
O encontro antecedeu ao III Congresso Mundial sobre Educação Global
Inteligências Humanas e Construção da Cidadania, que aconteceu no dia 30
de setembro, no Teatro Pedra do Reino, Centro de Convenções de João PessoaPB, e contou com palestra do Presidente da FENABRAVE sobre “Administração
e Responsabilidade Social nas Empresas do Século XXI”. Também durante este
evento, Assumpção Júnior recebeu o Prêmio Augusto Cury de Educação, por sua
liderança na atuação e projeto da Universidade WEB Fenabrave.
Durante a audiência com o Governador, a FENABRAVE apresentou dados do
Setor da Distribuição e, junto a Ricardo Monteiro, anunciou a intenção da
entidade em realizar um evento denominado Interbusiness, que deverá ser
realizado em 2018, em parceria com a UNIFUTURO e a FCU- Florida Christian
University, cujo reitor é Anthony Portigliatti.

Coletiva reúne imprensa local
No dia 29 de setembro, a FENABRAVE Nacional promoveu Coletiva de Imprensa
na cidade de João Pessoa-PB. Realizada no hotel Luxxor ereuniu os principais
veículos de comunicação locais. Na oportunidade, Alarico Assumpção Júnior
divulgou os dados de emplacamentos parciais de setembro, tanto no estado da
Paraíba quanto no país.

Em outubro, FENACODIV
realiza duas edições do
Encontro do Vendedor

Depois de reunir cerca de
200 pessoas em Porto Alegre,
nos dias 25 e 26 de setembro,
o Encontro de Vendedores,
Consultores Técnicos e Gestores
de Concessionárias FENACODIV
terá duas edições em outubro.
Com o apoio dos SINCODIV’S do
Espírito Santo e de São Paulo,
conteúdo da EGA – Escola de
Gestão Automotiva e patrocínio
do Banco Itaú, os eventos serão
realizados em Vitória e Ribeirão
Preto, nos dias 18 e 19 de
outubro e, também, no dia 24,
respectivamente.
Por meio de palestras voltadas a
todos os segmentos automotivos
e conteúdo apresentado por
especialistas em vendas, gestão,
marketing digital, pós-vendas,
entre outras áreas importantes
para o fomento dos negócios
nas Redes de Concessionárias, os
profissionais do setor poderão
realizar suas inscrições com
os SINCODIV’S locais e, no dia
do evento, doar um quilo de
alimento não-perecível, destinado
a entidades de cada cidade onde
ocorrem os treinamentos.

Futuro das concessionárias já chegou,
diz diretor da Fenabrave -MT

As inscrições para o evento de
Vitória devem ser feitas por
meio do SINCODIV/ES. Para
mais informações, escreva para
sincodives@sincodives.com.br.
Já para o evento de Ribeirão
Preto, basta acessar: http://www.
fenabrave.org.br/InscricaoEncontro/
Home?regional=rp e
preencher o formulário.

Reeleição da
FENACODIV

Segundo o diretor regional da Fenabrave-MT e presidente do Sincodiv-MT, Paulo Boscolo, o encontro
serviu como um “divisor de águas” para o Setor da Distribuição de Veículos de Mato Grosso.
Com o tema “Concessionárias do Futuro – Excelência é Ir Além”, 250 congressistas
participaram do Encontro Regional Fenabrave, em Cuiabá (MT), em 6 de outubro.
Segundo o diretor regional da
Fenabrave-MT e presidente do
Sincodiv-MT, Paulo Boscolo, o
encontro serviu como um “divisor de
águas” para o Setor da Distribuição
de veículos de Mato Grosso. “O
futuro das concessionárias de
veículos já chegou, e não é o da
venda, mas, sim, o de ser mais
uma solução de transporte, que
acompanha as mudanças do
mercado”, afirmou Boscolo.
Os temas principais de discussão
envolveram tecnologia, ferramentas
de trabalho, economia e cenários
atual e futuro para o mercado.
A Universidade WEB Fenabrave
teve espaço para divulgar os principais cursos e metodologia aplicada ao
aprimoramento profissional das Redes de Concessionárias.
O evento contou com patrocínio do Itaú Unibanco, Grupo Canopus, Passe
Carros, CDL Cuiabá, Motul e Ambientec, CDl Cuiabá, Sudoeste Coletora de
Lubrificantes e apoio da Isoflex.

Em Assembleia
Geral, realizada
no dia 5 de outubro, na Sede
da FENABRAVE, em São Paulo,
os Presidentes de SINCODIV´s
reelegeram Alarico Assumpção
Júnior para Presidente da
FENACODIV. A nova gestão
compreenderá o próximo triênio
(2017-2020).
Na oportunidade, o Presidente
reeleito agradeceu a renovação da
confiança por parte dos SINCODIV´s
e garantiu que continuará
investindo nos projetos que visam
a representatividade sindical do
setor e a capacitação profissional
das concessionárias, por meio
dos Encontros dos Vendedores,
Gestores e Consultores. A chapa
eleita é composta pelo presidente
Alarico Assumpção Junior, além
dos Srs. Luiz Romero C. Farias, VicePresidente, dos diretores Mauricio
de Souza Queiróz, Ricardo de
Oliveira Lima e Luiz Carlos Bianchini.
O Conselho Fiscal é formado
pelos titulares os Srs. Sérgio Dante
Zonta, Armando Boscardin e Flavio
Antonio Meneghetti, e por seus
suplentes, os Srs. Mauro de Stéfani,
Marcelo Cyrino da Silva e Carlos
Fernandes da Silva Porto.

Conheça as principais
alterações da Reforma
Trabalhista
Especialista em Direito do
Trabalho, o advogado Sérgio
Schwartsman, sócio do escritório
Lopes da Silva e Associados,
realizou palestra, na sede da
Fenabrave, no dia 10 de outubro,
durante reunião promovida pela
entidade para executivos das
Associações de Marca. O tema
abordado foi a Reforma Trabalhista, umas das principais bandeiras do governo do Presidente Michel Temer (PMDB), que
entrará em vigor a partir de 11 de novembro deste ano.
Uma das mudanças mais importantes para o setor é em relação à flexibilização em algumas regras trabalhistas, que
agora passam a contemplar o acordo individual, estabelecido entre patrões e empregados, em detrimento de uma
regra única. Entre as novidades está o banco de horas, que poderá substituir o pagamento de “horas extras”. Segundo
Schwartsman, “passará a existir, entre outras novidades, uma espécie de banquinho de horas, em que o funcionário
poderá compensar o tempo deixado de trabalhar, em função de atrasos, dentro do próprio mês desde que respeitado
o limite de 220 horas mês.
Contribuições Sindicais – O pagamento das contribuições sindicais, seja de empregados ou patronais, vai passar
a ser facultativo, inclusive o do imposto sindical, que só será cobrado com a prévia e expressa autorização dos
trabalhadores e das empresas.
Haverá, ainda, regras mais claras em relação a processos na Justiça, evitando abusos dos empregados;
regulamentação do home-office; fracionamento de férias; multa por discriminação salarial; novos motivos para
demissões por justa causa; entre outras mudanças.
Para saber mais detalhes, leia a edição de dezembro da Revista Dealer, que trará uma reportagem completa sobre a
Reforma Trabalhista.

A Fenabrave apoia o
Outubro Rosa
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