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O que o sindicato espera para
o ano que se inicia.

COMO SERÁ
2016?

ALUGAR PARA
ESTRANGEIROS

Descubra quais são as regras e 
documentações necessárias.

Agora você tem na palma da sua mão as informações do Sindicato!
Confira como o aplicativo irá funcionar e o que você ganha com 
isso.

APLICATIVO 
SINDLOC RS
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2016: ano de
desafios! 

O país está explodindo. Brasília é um núcleo quente e instável, pronto para ir 
pelos ares a qualquer momento. A economia está cheia de armadilhas, por isso e 
cabível ver onde se vai pisar antes de dar um passo à frente. É como caminhar em 
um campo minado, onde qualquer erro do empresário pode ser fatal. 

Temos muitos desafios, com novas formas de prestação de serviço surgindo. 
Plataformas colaborativas como o Blá Blá Car e o Uber vem ganhando espaço e 
força no mercado e as locadoras terão de se preocupar em uma renovação em al-
gum momento. Não podemos fechar os olhos para essa concorrêcia, devemos nos 
adiantar para não perder clientes. 

Mesmo que não seja  o momento de se atirar em ataque e investir tudo que 
se tem em uma tentativa de passar pela crise, é preciso lembrar que nenhuma 
“guerra” se vence ficando escondido. Deve-se avançar de alguma forma, pensar 
estratégias seguras. Pensando dessa forma, acredito que os esforços devem ser 
pontuais e certeiros. O sindicato criou um aplicativo que vem ao encontro dessa 
ideia, com o intuito de aproximar os associados, o público e o próprio sindicato. A 
novidade que foi anunciada na versão anterior desse informativo já está disponí-
vel para todos baixarem e usufruírem. A ferramenta será otimizada com o tempo, 
mas de ínício, acredito que ajudará a reforçar a comunicação interna e externa do 
sindicato e tornar nosso lema ainda mais vivo: “Juntos somos mais fortes”. 

Com essa perspectiva vamos em frente. Lembrando sempre que a diretoria está 
aberta a ouvir os associados, sejam críticas construtivas, sugestões, enfim. Temos 
uma assessoria preparada para ajudar no que for possível. Coloco-me pessoalmen-
te à disposição para falar sobre qualquer assunto que seja benéfico para nossa 
classe. Queremos construir uma gestão participativa, em que todos tenham voz 
nas decisões. Esperamos a participação de todos. Como de praxe, desejo a todos 
boa sorte e sabedoria em seus empreendimentos. 
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2 EDITORIAL

Aniversários Locadoras Associadas
ACKER E CIA LTDA-ME - 4 anos
AD LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 2 anos
AUTO LOCADORA IRIGARAY LTDA - MATRIZ – 13 anos
AUTO LOCADORA POLACO LTDA - ME  - 21 anos
DAVANTI LOCACAO DE CARROS LTDA - ME - 13 anos
EPAVI LOCADORA DE VEICULOS LTDA  - 4 anos
LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA - 17 anos
LOCADORA RENTALUGA LTDA - 26 anos

LOCAWAY SERVICOS LTDA - EPP  - 14 anos
MARCIA INES GUEDES AUTO -LOCADORA - 28 anos
NEHRKE e VILAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - 3 anos
PONTUAL VEICULOS E AUTO LOCADORA LTDA - 16 anos
R3 BRASIL AUTOMOVEIS LTDA – 9 anos
RURAL RENTAL SERVICE LTDA - EPP  - 24 anos
SCHNEIDER DA SILVA e CIA LTDA - 14 anos
TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI - 17 anos
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EXPECTATIVAS:
Quais as perspectivas para esse ano?

Nilo Rui Nora Filho, diretor executivo Sindloc RS.
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 “Para enfrentarmos o atual cenário econômico do 
nosso país, neste ano de 2016, precisamos reinventar 
nossas empresas, agregar serviços, produtos e qualidade, 
cuidar dos custos e enxugar as despesas, sem perder o 
padrão de atendimento”.

  

 “Acredito que 2016 será um ano bem desafiador. 
A instabilidade político-econômica que o país se encon-
tra já está forçando as empresas á se reinventarem para 
conseguir se manter no mercado. Saber identificar as 
oportunidades e os riscos é um ponto fundamental neste 
momento. O Sindloc seguirá em busca de boas parcerias 
(descontos diferenciados para associados) e capacitação 
para os profissionais do setor. Além do convênio que te-
mos com o Senac, este ano a ABLA também irá ministrar 
alguns cursos para os associados”.

Rafael Arreal Magalhães, diretor executivo Sindloc RS.
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APLICATIVO SINDLOC
Informação em tempo real!

 Comunicação é uma das palavras 
mais importantes da última década. Se, a tempos 
atrás, as únicas formas de se comunicar eram através 
de cartas e telefonemas, hoje o tema tomou uma am-
plitude muito maior do que a imaginada. Com tantas 
maneiras distintas para se comunicar, temos o poder 
de escolher aquela que mais se adapta a nossa real-
idade, e o melhor: trazer para perto aquelas pessoas 
que queremos comunicar algo em específico. Você 
também pode escolher a quantidade de pessoas que 
você deseja comunicar: uma, dez, dez mil pessoas, si-
multaneamente? Esse é o poder dos aplicativos, uma 
das tendências de mercado que mais cresceu nos úl-
timos anos, justamente pela sua praticidade de co-
municação e utilização.

 Os aplicativos ou apps, como são chamados, 
se tornaram uma ferramenta indispensável para fa-
cilitar e agilizar os processos do dia a dia. Situações 
simples como por exemplo, controlar uma refeição, 
cronometrar sua corrida ou até mesmo ações mais 
complexas, como comprar uma passagem de avião, 
podem ser resolvidas com apenas alguns toques e na 
palma de sua mão!

 Podemos encontrar uma variada gama de 
aplicativos, que oferecem inúmeros serviços. É nesse 
sentido que a Sindloc RS, pensando em seus associa-
dos, oferece essa experiência, visando simplificar e 
melhorar a comunicação de todos aqueles que es-
tão envolvidos com o sindicato, direta ou indireta-
mente. 

 

 

 O aplicativo da Sindloc RS possui uma inter-
face simples e organizada, sendo que o seu down-
load pode ser realizado por qualquer pessoa, através 
da apple store ou google play. Os associados contam 
com conteúdo exclusivo e diferenciado do restante 
dos usuários. 

 O reconhecimento das empresas associadas 
pelo app é feito através do cadastramento do CNPJ  
e telefone, padrões necessários para a autenticidade 
e segurança das empresas cadastradas.

CARROS ADAPTADOS: NOVO 
INFORME JURÍDICO
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 O App conta com uma central de notícias, 
onde todas as informações aparecem em ordem 
cronológica, facilitando a visualização de seus 
usuários. Nessa aba, o usuário se informa sobre as 
notícias postadas no site da Sindloc RS e também 
sobre os posts na página oficial do facebook. As 
notícias podem ser filtradas de acordo com o seu 
interesse.

 As tabelas servem para propiciar aos 
associados descontos que o sindicato consegue 
através de suas parcerias, e elas também seguirão o 
padrão de ordem cronológica, podendo ser vigentes 
ou não vigentes. Com esse benefício, você pode 
adquirir novos veículos com preços mais vantajosos. 

 O principal ponto de interação entre os 
associados e o sindicato ocorre na área de eventos, 
onde o associado poderá contar com o auxílio de 
uma agenda. 

 Nessa agenda, você será informado sobre 
os eventos que escolher participar, sendo que eles 
são listados por proximidade, além de ficar sabendo 
a data e horário dos acontecimentos. Também 
aparecerão notificações sempre que o aplicativo 
contar com alguma novidade.

 Você ganha mais tempo e fica atualizado 
sobre os eventos, cursos e palestras promovidos 
pelo Sindloc RS, e o melhor: terá acesso as tabelas 
de desconto que o sindicato consegue através de 
parceirias, repassando esse benefício para seus 
associados.

 Não perca tempo! Baixe agora o aplicativo 
da Sindloc RS e desfrute de descontos e notícias que 
são exclusivos dos associados!

CARROS ADAPTADOS: NOVO 
INFORME JURÍDICO 

 O Supremo Tribunal Federal dispensou a 
análise do pedido de liminar e irá julgar diretamente 
no mérito a ação que questiona a obrigatoriedade de 
as locadoras de veículos possuirem veículos adapta-
dos para pessoas com deficiência física. De acordo 
com o relator do caso, a importância do assunto justi-
fica o rito abreviado. O rito abreviado pode ser defini-
do como o ato de “pular” algumas etapas para

 

agilizar a tramitização do processo. O artigo 52 da 
lei que obriga as locadoras a possuirem carros es-
peciais, diz que o veículo deverá possuir no míni-
mo: Câmbio automático, direção hidráulica, vidros 
elétricos e comandos manuais de freio e embrea-
gem. O artigo 127 da mesma lei, dá 180 dias para o 
ínicio da vigência da lei.

Baixe o app e �que por dentro
de todas as novidades 

do sindicato!

APLICATIVO SINDLOC RS

Baixe o app no google 
play!

Baixe o app na apple
store!

www.si
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crs
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.br APLICATIVO SINDLOC RS

TABELAS
Parcerias do sindicato que bene�ciam

os associados!EVENTOS
Eventos selecionados de acordo 

com o seu interesse!

Informações na palma da sua mão!
NOTÍCIAS

Coquetel de lançamento
do aplicativo Sindloc RS

17 MAIOde às 19:30

51. 3343.2422
ATENDIMENTO@SINDLOCRS.COM.BR
CONTATO@SINDLOCRS.COM.BR

INFORMAÇÕES
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De acordo com as normas estabelecidas no ano 
de 2010, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) 
aprovou a resolução 345/10 que retira a necessidade 
da tradução juramentada da carteira original de 
habilitação para dirigir no Brasil. 

A normativa vale para as habilitações em que 
a origem for um dos países que estão na lista de 
signatários da Convenção de Viena, ou tiver um 
tratado de reciprocidade com o Brasil. Caso contrário, 
o condutor não estará habilitado a dirigir no país. 

Conforme a publicação feita no Diário Oficial da 
União, o estrageiro que vir para o Brasil e quiser alugar 
um veículo, deve apresentar a carteira de habilitação de 
seu país dentro do prazo de validade e um documento 
de identidade, sendo que o documento poderá ser o 
próprio passaporte.

Quando o estrangeiro permanecer por mais de 180 
dias dentro do país, ele deve procurar o DETRAN do

LOCAÇÃO PARA ESTRANGEIROS
Quais são as normas e regras? 

LUCRO DA LOCALIZA CRESCE 3,6% NO 4º TRIMESTRE , MAS CAI 2% 
EM 2015.

 A maior locadora de veículos do Brasil, Lo-
caliza, obteve Lucro líquido de R$ 105,9 milhões 
durante o período do quarto trimestre, com um 
aumento estimado em 3,6% em relação ao período 
de 2014. Porém em 2015, a empresa teve uma que-
da de 2% em seu lucro. Para 2016, a Localiza disse 
que espera maximizar as sinergias de operações e 
vendas entre os eixos de aluguel de carros- gestão 
de frotas. “Devido ao enfraquecimento do mercado 
de compra e venda de carros,  vamos fortalecer os 
atuais canais de venda para garantir nosso históri-
co de eficiência na gestão da renovação da frota” 
informou a diretoria.

estado para então dar inicio aos trâmites 
necessários para a obtenção da habilitação brasileira.
Essa medida faz com que todo o processo burocrático 
seja eliminado e ajuda a melhorar o setor de locação 
de veículos, incentivando um maior número de 
aluguéis por parte dos estrangeiros. 

Estrangeiros podem alugar carros com menos burocracia.
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Localiza espera maximizar as sinegias de operações e 
vendas para 2016
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LOCAÇÃO PARA ESTRANGEIROS
Quais são as normas e regras? 

A nova linha de voos com destino para 
Canela, localizada na Serra Gaúcha, foi 
inaugurada no dia 18 de novembro do 
último ano. O serviço, que é oferecido 
pela Opções Turismo, disponibiliza três 
voos diários, com o custo aproximado de 
R$ 180,00 por trecho e demora cerca de 20 
minutos para chegar ao seu destino.

A ideia é que, além de agilizar as viagens, 
que por via terrestre demoram cerca de 
duas horas, o voo seja visto como uma 
alternativa para diminuir o grande transito 
que existe na RS - 155, em Gramado.

A Opções Turismo é uma empresa que 
atua no mercado de turismo há 18 anos, e 
fica localizada no Espírito Santo. 

A boa notícia é que os voos funcionam 

LINHA AÉREA CANELA - POA
Voos facilitam o turismo na região

de forma permanente, incluindo nas épocas de grande 
movimento na região serrana. A base operacional funciona  
no   Aeroporto   Salgado   Filho,    situado   em Porto Alegre.

Snowland concretizará uma expanção de 24 mil metros quadrados

QUAIS OS BENEFÍCIOS DE SER ASSOCIADO
DA SINDLOC RS?

 Todos sabemos que a união faz a força e por-
tanto, necessitamos de nossos associados para haver 
uma representatividade forte, principalmente nos dias 
atuais, em que a economia se encontra instável. Por 
isso é bom você ficar sabendo quais são os benefícios 
que você ganha no momento em que se associa ao 
sindicato! 
 As parcerias que conseguimos, com descontos 
e outras vantagens, são exclusivas para os associados. 

Você também tem direito a seguro para veículos, as-
sistência 24 horas, rastreamento veicular, serviços 
de despachante (emplacamento e redução de IPVA), 
além de parceria com oficina especializa na parte de 
mecânica, freio, suspensão e motor, com serviços e 
condições diferenciadas!
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 PREÇO ESPECIAL PARA LOCADORA DE VEÍCULOS!

- Recolocação das placas danificadas
- Fabricação de placas novas 
- Trocas de tarjas das placas (51)3072-8992

 
www.vivaplacas.com.br

  Rua Moura de Azevedo, 308 - Bairro São Geraldo, Porto Alegre ( ao lado CRVA) 

Voos para Canela: a passagem custa em torno de R$ 180,00 e a 
duração da viagem é de aproximadamente 20 minutos.
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sindlocrs.com.br  

aSSOCIADOS QUE COMPRAREM UM CHEVROLET 0 KM NA bROZAUTO
 CONCORREM AO SORTEIO DE UM oNIX ls DE ENTRADA!

Associado SInldoc RS    

Email: contato@sindlocrs.com.br
Rua Augusto Severo, 49 / São João 
Porto Alegre - RS

Sindloc RS - (51) 3343.2422 
Mais informações A promoção é válida somente para o Estado do Rio Grande do Sul, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016. Serão 

contabilizados Veículos Chevrolet  0 km vendidos para todo o Estado pela Brozauto, porém apenas locadoras associa-
das ao Sindloc RS irão participar. Cada chevrolet comprado na Brozauto dá direito a um cupom para locadora concorrer 
ao sorteio. Somente irão participar do sorteio os sócios que estiverem com as mensalidades em dia e para os novos 
sócios é obrigatório o mínimo de três meses de contribuição para participar do sorteio. A cada 100 veículos vendidos 
pela Brozauto, um Onix LS 0 km de entrada será sorteado. 

PARCERIA INÉDITA
SINDLOC/BROZAUTO

fo
to

 m
er

am
en

te
 il

us
tra

tiv
a


