O SINDIREPA-PÁ foi criado há 16 anos por um grupo de empresários do ramo da
Reparação Automotiva, com o objetivo de promover, em todo o Estado do Pará, apoio, orientação
e capacitação aos seus associados, respeitando as leis vigentes, a sociedade e o meio ambiente.
Busca desenvolver continuamente oportunidades de crescimento do setor, levando-se em
consideração a qualidade dos serviços, a competitividade e a lucratividade empresarial.
Contempla todas as empresas do Estado que tenham como descrição da atividade
Recondicionamento de motores e baterias; Manutenção e Recuperação de máquinas
agrícolas e pecuárias, tratores, de extração mineral, terraplanagem, pavimentação e construção;
Reparação e Manutenção de veículos ferroviários; Serviços de manutenção e reparação
mecânica, lanternagem, pintura, elétrica, alinhamento, balanceamento, borracharia, instalação e
reparação de acessórios para veículos automotores e motocicletas e motonetas; etc...
Cada uma das atividades econômicas acima possui seu código CNAE (código de
classificação nacional de atividade econômica), que, por sua vez, remete a empresa ao
enquadramento individual correto através do código “FPAS” (Fundo de previdência e assistência
social), que no caso destas atividades é o de número 507, que refere-se a uma atividade
industrial. Portanto, todas as empresas de reparação automotiva são consideradas indústria em
todo o Território Nacional.
Devido a esse vínculo, após alguns anos de fundado, o Sindirepa-Pá se filiou à Federação
das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA).
A FIEPA, com mais de meio século de história, atua de forma decisiva em prol do
desenvolvimento do setor produtivo paraense. Formada por varias instituições como: SENAI,
SESI, IEL, e ainda o CIN (Centro Internacional de Negócios) e a REDES ( Inovação e
Sustentabilidade Econômica ), busca atender de forma ampla às necessidades das empresas que
possuem atividades industriais em todo o Estado.
Por tudo isso proponho à você empresário, que venha fazer parte de forma mais
participativa deste Sindicato, aproveitando os benefícios da força que só a união proporciona.
Filie-se ao Sindicato que defende os seus interesses em muitos aspectos, como
trabalhista, tributário, junto aos órgãos governamentais e entidades de classe e também lhe
proporciona ainda mais: treinamento técnico, qualidade de vida, técnica de gestão e capacitação
empresarial.
Além disso, também lhe proporciona: ser associado ao SESI (com direito a usufruir dos
benefícios sociais do clube); Descontos nos cursos do SENAI; Descontos na aquisição de
software de Gerenciamento de Oficina da Ultracar; Acesso ao CDI (Centro de Documentação e
Informação Técnica - via e-mail); Utilização gratuita por 6 meses do catálogo eletrônico de peças
Partslink24; Descontos nos cursos do IEL; Participação gratuita em palestras conveniadas ao
sindicato; entre outros benefícios.
Leve estas informações até o seu contador e solicite que ele observe se o enquadramento
sindical da sua empresa está correto e se a contribuição sindical (anual) está sendo paga
corretamente para a FIEPA, pois parte dessa contribuição fortalece o seu sindicato e abre uma
série de oportunidades para a sua empresa e traz tranquilidade para você. Para retirar a nova
guia de contribuição sindical é só acessar: www.fiepa.org.br
Para se tornar um associado, basta começar a pagar este carnê de pagamento, no valor
mensal de R$60,00 ao Sindicato.
“Existem coisas melhores adiante do que qualquer outra que deixamos pra trás.”
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