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Claudio Rigolino 

 Infelizmente já é perceptível que este também será um ano difícil. 

Todavia, creio e espero estar certo de que será melhor do que os dois anos 

anteriores, contudo, exigirá esforços de todas as formas para ser superado com 

êxito. As locadoras precisam se adaptar rapidamente às constantes mudanças do 

cenário econômico, procurar nichos específicos de atuação no mercado, atualizar 

os preços de acordo com os novos custos e procurar planejar estrategicamente o 

curso desta retomada.

 Apesar da época de dificuldades pelas quais estamos passando em âmbito 

mundial, assumo um sindicato forte, organizado e de referência nacional, legado 

este de mérito daqueles que tão bem já ocuparam a cadeira da presidência e de 

suas respectivas diretorias, me comprometendo, sem medir esforços, a fazer o 

melhor possível.

 Portanto, mãos à obra! Nesta nova gestão, o Sindiloc-PR reafirma o 

compromisso de empenho na promoção de ações que desenvolvam e deem 

suporte à categoria, defendendo os interesses legais das empresas filiadas, 

pleiteando incentivos e benefícios tributários e fiscais, como também, 

buscaremos ministrar cursos e palestras aos empresários e seus colaboradores, 

além da manutenção, melhoria e angariação de novas parcerias comerciais e 

institucionais de interesse do setor.

 Vivenciamos, nos últimos anos, em nosso setor uma fase de 

transformações e instabilidades, inicialmente com o ciclo de consolidação 

(operações de fusões e aquisições entre empresas) e, em seguida, mergulhamos 

nas turbulentas consequências da pandemia. Concorrência predatória, 

desvalorização da nossa moeda frente ao dólar, aumento das taxas de juros, falta 

de componentes, redução da produção e mudanças operacionais nas montadoras 

elevaram os preços de tabela dos veículos e diminuíram as políticas de descontos, 

dificultando a renovação das frotas, aumentando os custos com a manutenção. 

Tal cenário resultou na retração de faturamentos e das margens de lucro, 

lamentavelmente levando diversas locadoras ao encerramento de suas 

atividades.

Presidente do Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos Automotores 

Equipamentos e Bens Móveis do Paraná - Sindiloc-PR

Boa leitura.

  Iniciei no dia 1º de fevereiro de 

2022, com muita satisfação, minha 

jornada como diretor presidente do 

Sindiloc-PR, em mandato para o triênio 

2022/2025, ciente da responsabilidade, 

de todo sacrifício e tempo necessário a 

ser dispendido para enfrentar essa nova 

empreitada, mas convicto em assumir tal 

compromisso com as melhores 

intenções, no intuito único de contribuir com a instituição patronal, com as 

empresas filiadas e com a categoria econômica de modo geral.
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Filiado à Federação Nacional das Locadoras de Automóveis

 Até agora, ao solicitar um extrato do 

veículo, algumas informações como a 

comunicação de venda, bloqueio adminis-

trativo ou judicial, financiamento e restrições 

do gravame, e ocorrência de furto/roubo já 

estão disponibilizadas. A partir do novo 

extrato, a população contará com informações 

extras: quilometragem, registro de sinistro, 

recall, situação do financiamento, se o veículo 

está retido ou foi para leilão, histórico de 

alterações de características e eventuais 

restrições da Receita Federal. 

 Desde 2 de fevereiro o Departamento 

de Trânsito do Paraná (Detran-PR) disponi-

biliza, gratuitamente, por meio do seu portal, o 

extrato completo do histórico dos veículos 

licenciados no Paraná.

 O acesso gratuito ao banco de dados 

do Detran-PR contendo o histórico dos 

veículos é decorrente da Lei 20.770/2021, 

sancionada em novembro do ano passado. A 

medida traz mais transparência e segurança ao 

cidadão na hora de comprar um carro usado e 

também beneficia revendedoras e leiloeiros, 

que irão negociar a partir de informações mais 

precisas e seguras.

Consulte o extrato do veículo no seguinte site: 

https://www.extratodebito.detran.pr.gov.br. 

Detran-PR 
passa a 

disponibilizar 
histórico mais 
completo de 

veículos 
gratuitamente
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 O presidente do Sindiloc-PR, Claudio Rigolino, 
destacou o momento em que decidiram prestar a 
homenagem, junto ao ex-presidente do sindicato, Michel 
Lima. A proposta foi aceita de imediato pela diretoria, de 
forma unânime, com a ideia de batizar o auditório da sede 
com o nome do então diretor, falecido em 9 de julho de 
2020. “A escolha foi em reconhecimento por toda a 
colaboração, companheirismo e amizade do nosso 
querido Radziminski”, frisou o presidente.

 O homenageado foi um empresário exemplar, 
representante da empresa Rentauto Locadora de Veículos 
Ltda. Diretor do Sindiloc por aproximadamente 20 anos, 
sempre atuou de forma participativa e solícita. 
“Contribuiu muito com o fortalecimento desta 
instituição, crescimento e amadurecimento do setor de 
locação de veículos”, destacou Claudio Rigolino.

 Por conta da pandemia, a homenagem teve que ser 
adiada. Mas com a retomada, ainda cautelosa, foi possível 
realizar a solenidade, com todos os protocolos de 
segurança à saúde. 

 O local, que recebe o nome do homenageado, foi 
idealizado e construído principalmente para o ensino e a 
profissionalização, por meio da oferta de cursos e 
palestras às empresas filiadas, aos empresários e aos seus 
colaboradores. Passa então a ser chamado Auditório 
Jorge Luis Radziminski. 
 Ao fim da solenidade, a placa foi descerrada pela 
esposa, Nina Radziminski. Em seguida O ex-presidente 
do Sindicato, Michel Lima, também proferiu palavras em 
memória ao homenageado.

 Entre as pautas tratadas em reunião, assuntos 
pontuais relacionados ao setor, e o relato da reunião da 
Federação Nacional das Locadoras de Veículos 
(Fenaloc), que ocorreu em Brasília, no dia 16 de fevereiro 
(com mais detalhes em matéria exclusiva desta edição, na 
página 3).

 A reunião do Sindiloc-PR, do dia 23 de fevereiro, 
na sede própria em Curitiba, foi marcada pela posse da 
nova diretoria, gestão para o triênio 2022-2025, e pela 
homenagem póstuma ao diretor do sindicato Jorge Luis 
Radziminski.

Homenagem

Reunião do Sindiloc-PR oficializa 
posse da nova diretoria

Claudio Rigolino, Nina Radziminski e Michel Lima, 
descerram a placa de homenagem a Jorge Luis Radziminski

Presidente – Claudio Luciano Rigolino

Vice-presidente – Tércio Gritsch

Diretor Secretário - Carlos Eduardo P. da Silva  

Diretores Suplentes – Carlos Cesar Rigolino Junior, João 

Paulo Barbosa Lima

Diretor Tesoureiro – Michel Evandro do C. Barbosa 

Lima

Conselho Fiscal Efetivo – Roberto Bacelar Portugal 

Filho, Jeferson Paulo Casagrande, Wilton Mesquita 

Kuster

Conselho Fiscal Suplente – Valter Gritsch

Diretoria efetiva Sindiloc-PR – 
Triênio 2022-2025 

Delegados representantes junto à Fenaloc

Suplentes - Michel Evandro do C. Barbosa Lima, Carlos 

Eduardo P. da Silva

Everson F. Rigolino Junior, Aldo Fernando Klein Nunes, 

Sebastião Adão de Oliveira, Marcos Roberto Allebrandt, 

Ricardo Bergel Gritsch, Flavio Nabhan

Efetivos - Claudio Luciano Rigolino, Tércio Gritsch

Diretores convidados
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 Realizada em Brasília, no prédio da Confederação 

Nacional do Transporte (CNT), no dia 16 de fevereiro, a reunião da 

Federação Nacional das Locadoras de Veículos (Fenaloc) contou 

com a presença de representantes de 17 Sindilocs do Brasil. Desses, 

10 são filiados à Fenaloc. Também estiveram presentes na reunião, 

representantes da Associação Brasileira das Locadoras de 

Automóveis (Abla). 

 Do Sindiloc-PR, participaram: o presidente do sindicato, 

Claudio Rigolino, e os membros da diretoria, Carlos Rigolino 

Junior, Michel Lima e o vice-presidente, Tércio Gritsch.

 O objetivo principal da reunião foi a apresentação do 

trabalho de Estruturação do Setor, na fase de retomada pós-

pandemia. Integram o projeto, o levantamento e o mapeamento dos 

Sindilocs, suporte, engajamento, troca de informações e trabalho 

entre os Sindilocs e a Fenaloc, além de ações conjuntas e apoio à 

Federação. 

 Entre as pautas abordadas, a prestação de contas do 

exercício de 2021, aprovada sem ressalvas. Na sequência, o 

advogado Adriano Castro apresentou um relatório jurídico, 

contendo um sumário das principais questões de inteligência 

jurídica do setor de locação como: regulação do novo CTB, Multa 

NIC, IPVA das locadoras, providências sobre estelionato e 

apropriação indébita.

 Ao fim da reunião, o novo presidente da Abla, Marco 

Aurélio Nazaré, tomou a palavra e fez menção à importância da 

atuação em prol do setor de forma complementar entre ambas as 

instituições, Abla e Fenaloc, como também apresentou novidades 

pertinentes ao segmento que se encontram em fase final de 

desenvolvimento. 

Reunião Fenaloc conta com participação de 17 Sindilocs

Tércio Gritsch, Claudio Rigolino e Michel Lima, na reunião da Fenaloc

Ranking de representatividade 
Fenaloc 2022

Total de Locadoras nos Estados com Sindiloc's: 10.094

Total de Locadoras filiadas aos Sindiloc's: 1.253

Representatividade no país: 12,41%
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Presidente:     

Claudio Luciano Rigolino

Vice-Presidente:        

Tércio Gritsch

Diretor secretário:    

Carlos Eduardo P. da Silva  

Diretor Tesoureiro:

Michel Evandro do C. Barbosa Lima

Diretores Suplentes:

Carlos Cesar Rigolino Junior, 

João Paulo Barbosa Lima

Conselho Fiscal efetivo:

Roberto Bacelar Portugal Filho, 

Jeferson Paulo Casagrande, 

Wilton Mesquita Kuster

Conselho Fiscal Suplente

Valter Gritsch

Delegados representantes 

junto à Fenaloc - Efetivos:

Claudio Luciano Rigolino, 

Tércio Gritsch

Redação, Projeto Gráfico e Diagramação: 

Direção Serviços Editoriais Ltda.

Fotografias 

Cassiano Correia e Arquivo Sindiloc

www.cassianocorreia.com @cassianocorreia 

Jornalistas Responsáveis: 

Karen Bortolini e Karla Santin

Suplentes: 

Michel Evandro do C. Barbosa Lima, 

Carlos Eduardo P. da Silva

Diretores convidados

Everson F. Rigolino Junior, 

Aldo Fernando Klein Nunes, 

Sebastião Adão de Oliveira, 

Marcos Roberto Allebrandt, 

Ricardo Bergel Gritsch

Flavio Nabhan

  

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

 Tais resultados apontam uma saturação do mercado de 

 Além dos 0 KM, as vendas de seminovos e usados 

também sofreram drástica redução no mês de janeiro. Relatório da 

Federação Nacional das Associações dos Revendedores de 

Veículos Automotores (Fenauto) mostra baixa de 29,9% em 

relação a dezembro, sendo comercializados, em janeiro, 842.118 

unidades, contra 1.201.600 no último mês de 2021.

 Com redução de 22,75% na comparação com o mesmo 

mês de 2021, essa é a segunda queda do ano. Em janeiro foram 

emplacados 126.480 veículos, ou seja, 26,08% a menos do que em 

janeiro do ano passado. Com dois resultados negativos 

consecutivos, o primeiro bimestre de 2022 acumula redução de 

24,43% na comercialização de veículos novos.

 As vendas de veículos novos, seminovos e usados 

iniciaram o ano em queda. De acordo com o balanço feito pela 

Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores 

(Fenabrave), foram licenciadas 129.276 unidades no país durante o 

mês de fevereiro, entre carros de passeio, utilitários leves, 

caminhões e ônibus.

Vendas de veículos iniciam o ano em queda
Falta de produtos e problemas econômicos deixam consumidores 

cautelosos e provocam redução na comercialização de 
veículos novos, seminovos e usados. 

automóveis, que sofreu com a paralização das fábricas e 

montadoras durante a pandemia e depois vivenciou um aumento 

inesperado da procura pelos consumidores, chegando a ter gente na 

fila de espera para comprar um carro. No entanto, as consecutivas 

altas nos juros e a instabilidade econômica estão deixando os 

consumidores mais cautelosos. 

 A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do 

Consumidor (PEIC), elaborada pela Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), revela que o 

financiamento de veículos, que apresentou consecutivas altas em 

2021, vêm recuando nos últimos meses no Paraná, sobretudo 

devido aos juros elevados. Em dezembro, as dívidas com a 

prestação de carro somavam 13,3% e em janeiro foram de apenas 

7%. Isso porque os consumidores estão receosos para a compra de 

bens de maior valor. Segundo outra pesquisa da entidade, apesar do 

índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) ter começado 

2022 em alta, o aspecto Momento para Compra de Bens Duráveis 

caiu 8,1% na comparação de janeiro com dezembro e despencou 

16,1% na variação anual. 


