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al O último boletim de 2016 
vem junto com o aniversário do 
Sindiloc-PR que comemora 26 
anos de trabalho pela categoria. 

As coisas mudaram muito 
neste ano. E não ficaram mais 
fáceis. No lado dos negócios 
possivelmente o ano mais difícil 
que tivemos em nossa vida 
profissional. Totalmente impre-

visível. Usamos todas as táticas de sobrevivência na selva, viramos o 
MacGyver para poder sair de situações complicadas com um mínimo de 
recursos.

O Sindiloc não parou um minuto e buscou fazer a sua parte para 
melhorar o ambiente de negócios para os associados: no primeiro 
semestre deste ano fizemos uma campanha institucional via Outdoors 
pelas principais cidades do Paraná estimulando a locação de veículos 
máquinas e equipamentos, bem como participamos do Salão Paranaense 
das Agências de Viagens permitindo a interação dos nossos associados 
com empresas do setor de turismo.

Promovemos, com enorme sucesso de avaliação, a segunda 
edição do Curso de Qualificação Profissional em ambiente universitário, 
na FAE Business School, nas áreas comercial, administrativa e 
operacional. Realizamos os já tradicionais cursos de multas, e Preço Justo 
ABLA. Inovamos com a palestra sobre fraudes na locação de veículos, 
fizemos outra em conjunto com o Setcepar com Demétrio Magnoli, sobre 
as perspectivas para o Brasil pós-Impeachment, e uma terceira com 
Waldez Ludwig sobre inovação e diferenciação no atendimento.

No meio disso tudo ainda atuamos junto ao Detran-PR para 
resolver questões importantes e urgentes dos registros de veículos no 
estado e, em conjunto com a ABLA e Fenaloc, trabalhamos para resolver 
problemas de legislação do setor, participando ativamente com nossos 
advogados no fórum jurídico da ABLA e no encontro de Sindiloc's em 
Brasília, onde registramos ações que entendemos ser urgentes na 
prevenção de novos contenciosos jurídicos que tanto atrapalham a nossa 
atividade.

O planejamento de 2017 já está encaminhado e continuaremos 
focados no desenvolvimento profissional e defesa dos interesses da 
categoria. Para isso continuamos contando com a imensa ajuda e 
disposição dos empresários do setor, órgãos públicos, montadoras como 
Nissan e General Motors, fornecedores principalmente ST Corretora, e 
entidades de classe.
 Em nome de toda a diretoria do Sindiloc-PR desejo a todos um 
ótimo Natal e excelente 2017! 
     
Michel Lima
Presidente Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos Automotores Equip. e Bens 
Móveis do Paraná - Sindiloc PR
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O Sindiloc realizou reunião de 

diretoria no dia 25 de novembro, com a 

presença dos presidentes dos Sindiloc's dos 

estados de Santa Catarina, Eduardo Martins 

Guedes, e São Paulo, Eladio Paniagua 

Junior. Entre os presentes também o 

franqueado da Localiza de Ribeirão Preto 

(SP), Marcelo Fernandes. 

A participação dos convidados foi 

parte do convite da diretoria desse sindicato 

para a comemoração do aniversário de 26 

anos da entidade, celebrado na mesma data 

da reunião (veja matéria completa nas 

próximas páginas).

“Na reunião foram tratados assuntos 

recorrentes como as ações judiciais 

impetradas pela Fenaloc, os projetos de lei 

em tramitação que afetam o setor, a situação 

do mercado de locação com a influência dos 

aplicativos de compartilhamento, e outros 

temas referentes aos projetos a serem 

desenvolvidos pelo sindicato em 2017”, 

salienta o presidente Michel Lima.

Seguindo a característica do diálogo 

estabelecida pelo Sindiloc PR, os convi-

dados puderam contribuir com informações 

e opiniões sobre os projetos do Sindiloc-PR, 

e contar como são tratados problemas 

similares aos encontrados no Paraná em suas 

regiões de atuação. “Além disso, os 

presentes se dispuseram a analisar quais 

ações podem ser tomadas em conjunto e de 

que maneira podem gerar benefício mútuo, 

como por exemplo a contratação de serviços 

que possam ser utilizados pelos três 

sindicatos”, finaliza Lima. 

Diálogo marca 
reunião do 
Sindiloc PR
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Sindiloc PR celebra 26 anos
 Em 25 de novembro aconteceu a comemoração ao 

aniversário de 26 anos da fundação do Sindiloc-PR, no 

Hotel Four Points By Sheraton, em Curitiba. A cerimônia 

do tradicional jantar foi conduzida pelo diretor Cláudio 

Luciano Rigolino e pontuada com a palavra das 

patrocinadoras Nissan do Brasil, representada pelo seu 

gerente nacional de vendas, Alexander Ferguson, pela 

Concessionária AR Motors Nissan, representada pelo 

diretor de marca, Adriano Costa, e pelo presidente Michel 

Lima que fez a retrospectiva das principais ações 

realizadas em 2016. 

Participaram autoridades, representantes das 

locadoras associadas, de federações, sindicatos, entidades 

de classe, montadoras, concessionárias, empresários e 

convidados. O evento foi patrocinado pela Nissan do 

Brasil Automóveis, representada pelo seu gerente 

nacional de vendas, Alexander Ferguson; AR Motors 

Nissan, representada pelo diretor de marca, Adriano 

Costa. Durante discurso ambos destacaram a importância

da parceria com o Sindiloc PR e parabenizaram pelo 

aniversário. O evento também contou com o apoio da ST 

Administradora e Corretora de Seguros, representada 

pelo diretor geral, Ildebrando T. S. Gozzo. 

Placa de homenagem

O vice-presidente do Sindiloc PR e da ABLA, 

Carlos Cesar Rigolino Junior, que no evento representou a 

Fecomércio PR, entregou placa em nome da diretoria 

desta Federação ao presidente do Sindicato pelos 26 anos 

de ótimos serviços prestados às Empresas Locadoras de 

Veículos Automotores, Equipamentos e Bens Móveis no 

Estado do Paraná.  

O presidente do Sindiloc SP, Eladio Paniagua 

Junior também entregou placa ao presidente do Sindiloc 

PR, em homenagem pelo aniversário e em 

reconhecimento pelo trabalho dedicado ao setor de 

locação de veículos no Paraná.

O presidente do Sindiloc PR com membros da diretoria. Da esquerda para a direita: Fabio Leite, Michel Lima, 

Jeferson P. Casagrande, Sebastião Adão de Oliveira
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Destaques presentes: 
 O presidente Associação Comercial do Paraná, Antônio Espolador Neto – o representante do Setcepar, 
Fernando Klein Nunes; o vice-presidente da Abla e vice-presidente do Sindiloc PR, Carlos Cesar Rigolino Junior; o 
membro do conselho permanente do Sindiloc PR, Paulo Celso Barbosa; o presidente do Sindloc SC, Eduardo Martins 
Guedes; o presidente do Sindloc SP, Eladio Paniagua Junior. 

O diretor do Sindiloc PR, Fernando Klein Nunes, e sua esposa; Sandra Regina F. Nunes; 
Rosilene Cunha esposa do presidente do Sindiloc SC, Eduardo Martins Guedes; o presidente 

do Sindiloc PR, Michel Lima, e a esposa, Maria Stella Giacomazzi, Patricia Paniagua 
esposa do presidente do Sindiloc SP, Eladio Paniagua Junior

Acima: Edi Sguissardi, Valter Gritsch, Tercio Gritsch, Michel Lima, Ildebrando T.S. Gozzo, 
Guilherme R. Gozzo. Abaixo: Gisele Alvarez, Cristiane Gritsch, Maria Alice R.Gozzo,  

Mariana S. Gozzo,  Ana C. Aguiar S. Gozzo

Izabela Weiss, Valmor Emilio Weiss, Eduardo Ribeiro Prata, Jorge Luis Radziminski, 
Nina Paola Radziminski, Juliane Fuganti Casagrande, Michel Lima, 

Maria Stella Giacomazzi e Jeferson P. Casagrande

Marco Antonio Rossi, Antonio Miguel Espolador Neto, Carlos Eduardo P.da Silva, 
Neusa Meneguzzi, Delilde Barbosa Lima, João Paulo Barbosa Lima, Maria Stella Giacomazzi, 

Michel Lima e Paulo Celso Barbosa

Ronaldo Antunes, Ivanete Marques, Michel Lima, Edilson Santos, 
Fernando Soto Maior e Vanderlei Moro

Rosimeire Haussmann, Adriana Rousselet, Hiran Gallo, Adriano Costa, Michel Lima, 
Alexander Fergunson, Cleber Gonçalves e Wiltom Mesquita Küster

Claudio Luciano Rigolino, Marcele Rigolino, Carlos Cesar Rigolino Junior, 
Ana Teresinha B. Rigolino, Maria Luisa Fernandes, Michel lima, 
Marcelo Ribeiro Fernandes, Eduardo Freitas e Rogerio Lechinski

Josiane Vaticola, Sandro Roberto Vaticola, Daniel de Souza Leite, Leandro Gemin, 
Michel Lima, Marco Antonio de Lima Sousa, Nilza Sousa, 

Maria Aurea Nunes e Eduardo G. Nunes
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Presidente:     

Michel Evandro do Carmo Barbosa Lima 

Vice-Presidente:        

Carlos Cesar Rigolino Junior

Diretor secretário:    

Roberto Bacelar Portugal Filho 

Diretor Tesoureiro:

Tércio Gritsch

Diretores Suplentes:

Flavio Kanaan Nabhan 

Claudio Luciano Rigolino  

Diretores:
Valter Gritsch 
Valmor Weiss 
Fabio Roberto Leite 
Dirley Pingnati Ricci 
Wilson José Benali 
Sebastião Adão de Oliveira 
João Paulo Barbosa Lima 
Eduardo Ribeiro Prata
Conselho Fiscal efetivo:
Jorge Luis Radziminski 
Valmor Emilio Weiss 
Jeferson Paulo Casagrande 

Redação, Projeto Gráfico 

e Diagramação: 

Direção Serviços Editoriais Ltda.

www.cassianocorreia.com

Fotografias Cassiano Correia - Arq. Sindiloc

Tiragem  1.000 exemplares  

Gráfica  Sete Dígitos Editora Gráfica LTDA-ME

O Sindiloc não se responsabiliza pelas 
opiniões emitidas nos artigos assinados. 
Permitida a reprodução das matérias 
desde que citada a fonte.

Conselho Fiscal Suplente
Aldo Fernando Klein Nunes 
Carlos Eduardo Pedro da Silva 
Wilton Mesquita Küster 
Delegados representantes junto à 
Fecomércio/PR
Efetivos:
Michel Evandro Barbosa Lima 
Carlos Cesar Rigolino Jr. 
Suplentes: 
Tércio Gritsch 
Roberto Bacelar Portugal Filho 
  

Programa de Desenvolvimento Profissional 
para Locadoras de Automóveis

Em parceria com a FAE Business School, o Sindiloc PR realizará 

o III Curso de Aperfeiçoamento e Formação de Novos Profissionais para 

Locadoras de Veículos, em Curitiba. O início está previsto para 13 de 

fevereiro e encerramento em 14 de abril de 2017.

A FAE, com reconhecida excelência e tradição em ensino superior 

é a responsável por ministrar o conteúdo que atende às necessidades de 

qualificação e capacitação dos profissionais do setor. 

O curso será ministrado em três módulos. O primeiro, Gestão 

Operacional, contará com a carga horária de 20h, e tratará sobre Excelência 

em Atendimento e Operações e Manutenção. O Módulo II, Gestão 

Administrativa, engloba Visão Estratégica, Processos e Qualidade e 

Relacionamento Interpessoal, também com carga de 20h. O último e 

terceiro módulo, Gestão Comercial, abordará Análise de Mercado, 

Marketing e Técnicas de Negociação de Vendas, com carga de 24h; 

totalizando 64h. 

As inscrições já podem ser feitas e as vagas são limitadas. 

Informações: sindiloc@sindilocpr.com.br

Serviço:

Horário das aulas: 18h às 22h

Local: FAE Business School – Av. Visconde de Guarapuava, 3263, Centro. 

Sindiloc's PR, SC e SP em integração

A integração foi a palavra-chave da última reunião de diretoria do 

Sindiloc PR, conduzida pelo presidente Michel Lima. A participação da 

presidência dos sindicatos dos estados de São Paulo e Santa Catarina foi 

positiva, possibilitando a troca de experiências e uma produtividade 

conjunta para o fortalecimento das atividades do segmento. 

Conforme concorda o presidente do Sindiloc SP, Eladio Paniagua 

Junior. “Integrar é sempre saudável. E este tipo de participação contribui 

com a aproximação e integração entre empresários e entidades”, frisou. Para 

ele a experiência agrega na relação sindical, apesar de relatar que cada 

sindicato possui suas particularidades regionais. No entanto, há situações 

comuns vivenciadas entre os estados, cujas experiências podem ser 

compartilhadas.  

“Minha impressão do Sindiloc PR foi positiva. Tive oportunidade 

de participar de uma reunião com pauta repleta de assuntos de interesse para 

a atividade, com expressiva presença de dirigentes e convidados. A sede está 

bem aparelhada para receber seus associados e parceiros de negócios”, 

pondera.  

Para ele, este intercâmbio de vivências é o “combustível” para 

aperfeiçoar os serviços das entidades. “Neste sentido, sou a favor de 

encontros periódicos dos Sindloc's, onde podemos debater problemas 

comuns, ouvir sobre projetos bem sucedidos, além de planejar questões 

mais abrangentes, para que sejam conduzidas ao canal adequado: a 

Fenaloc”, conclui.   

O presidente do Sindiloc SC, Eduardo Guedes, reitera. “A 

participação na reunião foi uma experiência muito proveitosa. Com certeza a 

inter-relação entre os representantes dos Sindicatos e a troca de experiências 

culmina numa representatividade da categoria mais acertada, coordenada e 

substancial”, avalia.  Sua impressão positiva se estende à organização da 

instituição e dedicação de seus representantes para com esta classe.  

De acordo com Guedes, a realidade de diversos aspectos dos 

sindicatos é semelhante. Portanto, o debate auxilia na elaboração e projetos 

que possam beneficiar ambas as instituições. “Sem dúvidas a troca de ideias é a 

força maior da relação entre os nossos sindicatos. Por conseguinte, certamente 

nossas experiências enquanto sindicato catarinense, que também vivencia a 

realidade do Sul do país, gera fortalecimento e auxílio na tomada de decisões. 

Além da prevenção de questões futuras que podem se tornar realidade no 

Paraná”, finaliza. 


