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SINCODIV RJ – SEMPRE PRESENTE EM PROL DO SEGMENTO AUTOMOTIVO  DESTAQUES DESTA EDIÇÃO 

 

O FIM DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
PATRONAL OBRIGATÓRIA  

A reforma trabalhista venceu sua 
primeira batalha no Supremo 
Tribunal Federal: por 6 votos a 3, o 
Plenário concluiu em 29/06/2018 
que a extinção da Contribuição 
Sindical obrigatória é 
constitucional. 

No bojo desta decisão, também os 
sindicatos patronais foram 
atingidos em sua principal fonte de 
custeio. 

Embora acreditando que a melhor 
solução seria a modulação dos 
efeitos, com uma regra de 
transição para adaptação dos 
sindicatos, e em que pese a perda 
desta receita vital para 
manutenção e continuidade de 
atuação do nosso sindicato, o 
SINCODIV-RJ, com sua postura de 
entidade representativa do setor 

de distribuição de veículos 
automotores, um dos mais 
importantes segmentos 
empresariais do nosso Estado, 
entende que a contribuição sindical 
se tornou facultativa em um 
processo legítimo e regular do 
Poder Legislativo, reconhecido 
pelo Judiciário em sua Suprema 
Corte. 

Diante disso, nos resta buscar 
soluções para continuarmos 
fazendo aquilo que sempre foi 
nosso objetivo e principal 
propósito. Defender e proteger os 
interesses do setor automobilístico 
do RJ. 

Fizemos nosso “dever de casa”. 
Cortamos custos, negociamos 
TODOS os contratos em vigor (e 
neste tópico gostaríamos de abrir 
um parêntese para agradecer aos 
nossos parceiros que, sensíveis ao 
momento delicado, acolheram 
nossas solicitações)   e  continuare- 

 

Ação de Recuperação PIS/COFINS 
– Exclusão do ICMS da Base de 
Cálculo. 

Nesta edição, esclarecimentos sobre a 
efetiva possibilidade de recuperação 
do PIS e COFINS do sistema 
monofásico, em veículos novos e 
peças. 

 

28º Congresso & ExpoFenabrave  

Veja nesta edição todos os subsídios 
de inscrição disponibilizados pelas 
Associações de Marcas para seus 
associados. 
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mos fazendo os ajustes necessários 
no decorrer deste ano. 

Porém, somente isso não é o 
suficiente. Necessitamos mais do 
que nunca da receita das 
mensalidades associativas (valor 
de R$ 477,00/mês para as empresas 
de automóveis, caminhões, ônibus 
e tratores ou suas associações de 
marcas, e de R$ 238,50/mês para as 
empresas de 
motocicletas/associações de 
marcas).  

Para que isso aconteça, basta 
entrar em contato com nosso 
sindicato, através do e-mail 
contato@sincodiv-rj.com.br ou 
servicos@sincodiv-rj.com.br e 
solicitar sua ficha de adesão ao 
nosso quadro associativo.  

Além disso, esclarecemos que a 
Contribuição Sindical Patronal 
pode ser feita de forma facultativa, 
bastando para isso a autorização 
expressa da empresa para emissão 

e envio da guia, utilizando-se os 
mesmos e-mails divulgados acima. 

Nunca é demais lembrar que toda 
arrecadação sindical é revertida 
para as próprias empresas através 
de eventos, representações, 
atualização profissional e 
assessorias administrativa, jurídica 
e comercial, bem como custear 
despesas com ações judiciais em 
defesa da nossa categoria, assim 
como ocorreu recentemente com a 
derrubada do recente FEEF, no 
qual o SINCODIV-RJ dispendeu de 
cerca de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais) entre 
honorários advocatícios e custas 
judiciais. 

Todo esse esforço foi feito para que 
o nosso setor não fosse atingido 
por essa tributação, e acarretou 
uma economia de R$ 2 bilhões para 
as concessionárias de autos, 
motos, ônibus e caminhões, 
incluindo aí o mercado de veículos 
usados. 

Precisamos da compreensão, por 
parte das empresas e associações 
de marcas, da importância 
representativa do SINCODIV-RJ 
para continuar na defesa e 
proteção dos interesses do 
segmento. 

Nossas batalhas e conquistas são 
perfeitamente visíveis. Somos e 
sempre seremos uma entidade 
verdadeiramente atuante, atenta a 
qualquer ameaça e buscando 
soluções que gerem resultado, 
competitividade e modernização 
dos nossos negócios. 

Estamos diante de mais um 
desafio. E mais uma vez, com 
entusiasmo e a participação de 
todos, triunfaremos. 

Abraços e bons negócios. 

SEBASTIÃO PEDRAZZI 

PRESIDENTE  
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Ação PIS/COFINS: 
Recuperação de 
Créditos de PIS e 
COFINS na operação de 
veículos novos?  

Há uma discussão envolvendo 
as operações de veículos novos, 
regidas pelo regime 
monofásico, já que muitos 
contadores e advogados 
entendem pelo não 
aproveitamento dos créditos 
de PIS e COFINS nesses casos 
para as concessionárias e 
distribuidores de veículos, já 
que o recolhimento seria 
efetuado pelas montadoras.  

O SINCODIV-RJ vem 
acompanhando esta pauta e, 
junto com o escritório que nos 
assessora na área tributária, 
Nóbrega Direito Empresarial, 
esclarece às concessionárias e 
distribuidores, principalmente 
aos contadores e advogados, 
que o regime monofásico 
consiste numa mera 
concentração de arrecadação 
fiscal implementada pelo 

Estado com o intuito de facilitar 
as atividades fazendárias, 
criando-se uma antecipação 
dos efeitos financeiros do 
tributo para uma única 
operação, com a consequente 
antecipação de pagamento, 
embora haja a ocorrência do 
fato gerador nas operações 
seguintes sob a alíquota zero. 

No segmento automotivo, as 
montadoras são as 
responsáveis pelo 
recolhimento da cobrança de 
PIS e COFINS nas alíquotas 
concentradas, embora o 
recolhimento tenha a 
participação dos 
distribuidores e 
concessionários de veículos e 
peças, já que estes arcam com 
parte do ônus financeiro 
desses tributos. Não houve 
desoneração fiscal do setor e 
tampouco houve isenção 
tributária para as 
concessionárias e 
distribuidores, mas sim a 
diminuição das alíquotas de PIS 
e COFINS no que tange a este 
elo da cadeia econômica 
(alíquota zero), concentrando 
(e aumentando) a carga em 
relação às montadoras.  

O SINCODIV-RJ ingressou com 
ação judicial em 2007, 

patrocinado pelo escritório 
Nóbrega Direito Empresarial 
Advogados, com sólida 
fundamentação jurídico-
contábil para aproveitamento 
dos créditos de PIS e COFINS 
que se tornaram compensáveis 
em razão do mandado de 
segurança nº 
2008.51.01.004846-4, no qual 
ficou reconhecida a 
inconstitucionalidade da 
inclusão do ICMS na base de 
cálculo daqueles tributos em 
todos os regimes de operação 
do segmento automotivo, 
quais sejam, o monofásico, 
cumulativo e o não cumulativo. 
Cabe lembrar que a presente 
ação alcança o período de 14 
anos de recuperação. 

As concessionárias 

interessadas em serem 

beneficiadas com ação, podem 

fazê-lo entrando em contato 

com o SINCODIV-RJ para 

aproveitar as condições 

especiais até setembro de 

2018. 

 

Após setembro, os honorários 

sobre o êxito serão acrescidos 

de 2% (dois porcento). 
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28º Congresso & ExpoFenabrave 

Em razão das recentes transformações tecnológicas e comportamentais do mercado, adaptar-se tornou-se um 
requisito essencial para o concessionário que pretende ser competitivo nesse novo modelo de negócio. 

De olho nessas questões e apostando na resiliência do setor de Distribuição Automotiva, a FENABRAVE traz o tema 
para discussão em sua grade de palestras, workshops e mesas redondas durante esta edição. Diversas Associações de 
Marcas possuem pacotes de incentivos para inscrições no 28º Congresso & ExpoFenabrave, o maior evento do setor 
de Distribuição Automotiva da América Latina. 

Esta será a oportunidade de levarmos ao evento cada vez mais pessoas ligadas ao nosso setor, em busca de 
conhecimento e novas tendências para a ampliação dos seus negócios. 

Veja na tabela quais os subsídios oferecidos por sua Associação de Marca. 

E para complementar os incentivos, as Regionais FENABRAVE e os SINCODIV’s estaduais estão oferecendo pacotes 
de descontos exclusivos para a inscrição, destinados às pessoas que não tem acesso aos incentivos das Associações de 
Marcas listadas a seguir. 

Associação Segmento Marca Subsídio Como utilizá-lo 

ABBM Autos BMW 

Não fechou nenhum subsídio, mas você tem um 
desconto especial por sua Regional. Se inscreva e 
utilize o código RegAL e pague, até o dia 01/08, 
R$800,00 por sua inscrição 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ABCN Autos Nissan 

A ABCN subsidiará 1 (uma) inscrição para Matrizes 
associadas e também negociou valores especiais 
para demais inscrições. Para mais informações, 
ligue para a Central de Atendimento da 
FENABRAVE (11) 5582-0091 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 
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ABRAC Autos GM 

A ABRAC subsidiará 105 (cento de cinco) 
inscrições para os primeiros titulares e 
Operadores associados e também negociou 
valores especiais para demais inscrições. Para 
mais informações, ligue para a Central de 
Atendimento da FENABRAVE (11) 5582-0091 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ABRACAF Autos Fiat 

A ABRACAF negociou um valor diferenciado para 
seus associados, de R$800,00, até o dia 01/08. 
Para mais informações, ligue para a Central de 
Atendimento da FENABRAVE (11) 5582-0091. 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ABRACAM Autos 
Mercedes Benz 
Automóveis 

A ABRACAM negociou um valor diferenciado para 
seus associados, de R$800,00, até o dia 01/08. 
Para mais informações, ligue para a Central de 
Atendimento da FENABRAVE (11) 5582-0091. 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ABRACIT Autos Citroën 

A ABRACIT negociou um valor diferenciado para 
todos seus associados. As inscrições para o 28º 
Congresso & ExpoFENABRAVE será de R$800,00 
até o dia 01/08. Para mais informações, ligue para 
a Central de Atendimento da FENABRAVE (11) 
5582-0091.  

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ABRACOP Autos Peugeot 

A ABRACOP subsidiará sua Diretoria Executiva  e 
negociou um valor diferenciado para todos seus 
associados. As inscrições para o 28º Congresso & 
ExpoFENABRAVE será de R$800,00 até o dia 
01/08. Para mais informações, ligue para a Central 
de Atendimento da FENABRAVE (11) 5582-0091. 
Se você faz parte da Diretoria da ABRACOP, fale 
com eles (11) 5053-4228 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 ou na ABRACOP 
(11) 5053-4228 
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ABRADIC Autos 
Chrysler, Jeep, dodge e 
Ram 

A ABRADIC subsidiará sua Diretoria Executiva  e 
negociou um valor diferenciado para todos seus 
associados. As inscrições para o 28º Congresso & 
ExpoFENABRAVE será de R$800,00 até o dia 
01/08. Para mais informações, ligue para a Central 
de Atendimento da FENABRAVE (11) 5582-0091. 
Se você faz parte da Diretoria da ABRADIC, fale 
com eles (11) 5180-4490 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 ou na ABRADIC 
(11) 5180-4490 

ABRADIF Autos Ford Autos 

A ABRADIF subsidiará sua Diretoria Executiva  e 
negociou um valor diferenciado para todos seus 
associados. As inscrições para o 28º Congresso & 
ExpoFENABRAVE será de R$800,00 até o dia 
01/08. Para mais informações, ligue para a Central 
de Atendimento da FENABRAVE (11) 5582-0091. 
Se você faz parte da Diretoria da ABRADIF, fale 
com eles (11) 5088-7788 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 ou na ABRADIF 
(11) 5088-7788 

ABRADIT Autos Toyota 

A ABRADIT subsidiará sua Diretoria Executiva, 
Conselheiros e negociou um valor diferenciado 
para todos seus associados. As inscrições para o 
28º Congresso & ExpoFENABRAVE será de 
R$800,00 até o dia 01/08. Para mais informações, 
ligue para a Central de Atendimento da 
FENABRAVE (11) 5582-0091. Se você faz parte da 
Diretoria ou é um Conselheiro da ABRADIT, fale 
com eles (11) 5504-5504 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 ou na ABRADIT 
(11) 5504-5504 

ABRAHY Autos Hyundai 

A ABRAHY negociou um valor diferenciado para 
seus associados, de R$800,00, até o dia 01/08. 
Para mais informações, ligue para a Central de 
Atendimento da FENABRAVE (11) 5582-0091. 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ABRALAND Autos Land Rover e Jaguar 

A ABRALAND Negociou um valor diferenciado 
para seus associados. As inscrições para o 28º 
Congresso & ExpoFENABRAVE será de R$800,00 
até o dia 01/08. Para mais informações, ligue para 
a Central de Atendimento da FENABRAVE (11) 
5582-0091. 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 
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ABRAPORSCHE Autos Porsche 

Não fechou nenhum subsídio, mas você tem um 
desconto especial por sua Regional. Se inscreva e 
utilize o código RegAL e pague, até o dia 01/08, 
R$800,00 por sua inscrição 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ABRARE Autos Renault 

A ABRARE subsidiará 1 (uma) inscrição para 
Matrizes associadas e também negociou valores 
especiais para demais inscrições. Para mais 
informações, ligue para a Central de Atendimento 
da FENABRAVE (11) 5582-0091 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ABRATROLLER Autos Troller 

A ABRATROLLER Negociou um valor diferenciado 
para seus associados. As inscrições para o 28º 
Congresso & ExpoFENABRAVE será de R$800,00 
até o dia 01/08. Para mais informações, ligue para 
a Central de Atendimento da FENABRAVE (11) 
5582-0091. 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ABRAV Autos Volvo Autos 

A ABRAV Negociou um valor diferenciado para 
seus associados. As inscrições para o 28º 
Congresso & ExpoFENABRAVE será de R$800,00 
até o dia 01/08. Para mais informações, ligue para 
a Central de Atendimento da FENABRAVE (11) 
5582-0091. 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ABRAZUKI Autos Suzuki Automóveis 

A ABRAZUKI reembolsará 1 (uma) inscrição para 
cada Concessionária filiada e também negociou 
valores especiais para demais inscrições. Para 
mais informações, ligue para a Central de 
Atendimento da FENABRAVE (11) 5582-0091 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ACJ Autos JAC Motors 

Não fechou nenhum subsídio, mas você tem um 
desconto especial por sua Regional. Se inscreva e 
utilize o código RegAL e pague, até o dia 01/08, 
R$800,00 por sua inscrição 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ASSOAUDI Autos Audi 

A ASSOMIT reembolsará 1/2 (metade) de 1 
inscrição para cada CNPJ filiado e também 
negociou valores especiais para isso, até o dia 
01/08 o valor por participante será de R$800,00. 
Para mais informações, ligue para a Central de 
Atendimento da FENABRAVE (11) 5582-0091 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 
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ASSOBRAV Autos VW Autos 

A ASSOBRAV subsidiará sua Diretoria Executiva, 
Conselheiros e negociou um valor diferenciado 
para todos seus associados. As inscrições para o 
28º Congresso & ExpoFENABRAVE será de 
R$800,00 até o dia 01/08. Para mais informações, 
ligue para a Central de Atendimento da 
FENABRAVE (11) 5582-0091. Se você faz parte da 
Diretoria ou é um Conselheiro da ABRADIT, fale 
com eles (11) 5078-5400 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 ou na 
ASSOBRAV (11) 5078-5400 

ASSOCHERY Autos Chery 

A ASSOCHERY Negociou um valor diferenciado 
para seus associados. As inscrições para o 28º 
Congresso & ExpoFENABRAVE será de R$800,00 
até o dia 01/08. Para mais informações, ligue para 
a Central de Atendimento da FENABRAVE (11) 
5582-0091. 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ASSOKIA Autos Kia Motors 

A ASSOKIA Negociou um valor diferenciado para 
seus associados. As inscrições para o 28º 
Congresso & ExpoFENABRAVE será de R$800,00 
até o dia 01/08. Para mais informações, ligue para 
a Central de Atendimento da FENABRAVE (11) 
5582-0091. 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ASSOMIT Autos Mitsubishi 

A ASSOMIT reembolsará 1 (uma) inscrição para 
cada Concessionária filiada e também negociou 
valores especiais para demais inscrições. Para 
mais informações, ligue para a Central de 
Atendimento da FENABRAVE (11) 5582-0091 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

AUTOHONDA Autos Honda Automóveis 

A AUTOHONDA subsidiará 1 (uma) inscrição para 
Matriz e associada e também negociou valores 
especiais para demais inscrições. Para mais 
informações, ligue para a AUTOHONDA (11) 3074-
5400 

Ligue para a AUTOHONDA (11) 
3074-5400 

ABRADA Caminhões Agrale 

Não fechou nenhum subsídio, mas você tem um 
desconto especial por sua Regional. Se inscreva e 
utilize o código RegAL e pague, até o dia 01/08, 
R$800,00 por sua inscrição 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 
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ABRAFOR Caminhões Ford Caminhões 

A ABRAFOR negociou um valor diferenciado para 
todos seus associados. As inscrições para o 28º 
Congresso & ExpoFENABRAVE será de R$800,00 
até o dia 01/08. Para mais informações, ligue para 
a Central de Atendimento da FENABRAVE (11) 
5582-0091.  

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ABRAVO Caminhões Volvo Caminhões 

A ABRAVO subsidiará 1 (uma) inscrição para seus 
Grupos Econômicos e também negociou valores 
especiais para demais inscrições. Para mais 
informações, ligue para a ABRAVO (41) 3301-8888 

Fale com a ABRAVO (41) 3301-
8888 

ACAV Caminhões Man Latin America 

A ACAV Negociou um valor diferenciado para seus 
associados. As inscrições para o 28º Congresso & 
ExpoFENABRAVE será de R$800,00 até o dia 
01/08. Para mais informações, ligue para a Central 
de Atendimento da FENABRAVE (11) 5582-0091. 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ANCIVE Caminhões Iveco 

A ANCIVE subsidiará sua Diretoria Executiva  e 
negociou um valor diferenciado para todos seus 
associados. As inscrições para o 28º Congresso & 
ExpoFENABRAVE será de R$800,00 até o dia 
01/08. Para mais informações, ligue para a Central 
de Atendimento da FENABRAVE (11) 5582-0091. 
Se você faz parte da Diretoria da ANCIVE, fale com 
eles (11) 3286-0344 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 ou na ANCIVE 
(11) 3286-0344 

ANCOFAB Caminhões Foton 

A ANCOFAB Negociou um valor diferenciado para 
seus associados. As inscrições para o 28º 
Congresso & ExpoFENABRAVE será de R$800,00 
até o dia 01/08. Para mais informações, ligue para 
a Central de Atendimento da FENABRAVE (11) 
5582-0091. 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ASSOBENS Caminhões 
Mercedes Benz 
Caminhões 

A ASSOBENS Negociou um valor diferenciado para 
seus associados. As inscrições para o 28º 
Congresso & ExpoFENABRAVE será de R$800,00 
até o dia 01/08. Para mais informações, ligue para 
a Central de Atendimento da FENABRAVE (11) 
5582-0091. 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 
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ASSOBRASC Caminhões Scania 

A ASSOBRASC subsidiará 1 (uma) inscrição para 
seus Grupos Econômicos e também negociou 
valores especiais para demais inscrições. Para 
mais informações, ligue e fale com a ASSOBRASC 
(11) 3121-5922 

Ligue e fale com a ASSOBRASC 
(11) 3121-5922 

ASSODAF Caminhões DAF 

A ASSODAF subsidiará 1 (uma) inscrição para suas 
matrizes e também negociou valores especiais 
para demais inscrições. Para mais informações, 
ligue para a ASSODAF (42) 3220-0200 

Ligue e fale com a ASSODAF (42) 
3220-0200 

ASSOVOLARE Caminhões Marcopolo e Volare 

A ASSOVOLARE Negociou um valor diferenciado 
para seus associados. As inscrições para o 28º 
Congresso & ExpoFENABRAVE será de R$800,00 
até o dia 01/08. Para mais informações, ligue para 
a Central de Atendimento da FENABRAVE (11) 
5582-0091. 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ABRADIGUE Impl. Rodov. Guerra 

Não fechou nenhum subsídio, mas você tem um 
desconto especial por sua Regional. Se inscreva e 
utilize o código RegAL e pague, até o dia 01/08, 
R$800,00 por sua inscrição 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ABRADIR Impl. Rodov. Randon 

A ABRADIR negociou um valor diferenciado para 
seus associados, de R$800,00, até o dia 01/08. 
Para mais informações, ligue para a Central de 
Atendimento da FENABRAVE (11) 5582-0091. 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ABRALIB Impl. Rodov. Librelato 

A ABRALIB negociou um valor diferenciado para 
seus associados, de R$800,00, até o dia 01/08. 
Para mais informações, ligue para a Central de 
Atendimento da FENABRAVE (11) 5582-0091. 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ABRANOMA Impl. Rodov. Noma 

A ABRANOMA subsidiará 1 (uma) inscrição para 
seus Grupos Econômicos e também negociou 
valores especiais para demais inscrições. Para 
mais informações, ligue para a ABRANOMA (44) 
3288-0340 

Fale com a ABRANOMA (44) 
3288-0340 

ABBM Motos BMW 

Não fechou nenhum subsídio, mas você tem um 
desconto especial por sua Regional. Se inscreva e 
utilize o código RegAL e pague, até o dia 01/08, 
R$800,00 por sua inscrição 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 
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ABRACY Motos Yamaha 
A ABRACY negociou um valor diferenciado para 
seus associados, de R$800,00, até o dia 01/08. 
Para mais informações, ligue para a Central de 
Atendimento da FENABRAVE (11) 5582-0091. 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ABRAT Motos Triumph 
A ABRAT negociou um valor diferenciado para 
seus associados, de R$800,00, até o dia 01/08. 
Para mais informações, ligue para a Central de 
Atendimento da FENABRAVE (11) 5582-0091. 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ASSOBRP Motos BRP 

Não fechou nenhum subsídio, mas você tem um 
desconto especial por sua Regional. Se inscreva e 
utilize o código RegAL e pague, até o dia 01/08, 
R$800,00 por sua inscrição 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ABRAT Motos Triumph 
A ABRAT negociou um valor diferenciado para 
seus associados, de R$800,00, até o dia 01/08. 
Para mais informações, ligue para a Central de 
Atendimento da FENABRAVE (11) 5582-0091. 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ASSODESMO Motos Ducati 
A ASSODESMO negociou um valor diferenciado 
para seus associados, de R$800,00, até o dia 
01/08. Para mais informações, ligue para a Central 
de Atendimento da FENABRAVE (11) 5582-0091. 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ASSOHARLEY Motos Harley Davidson 
A ASSOHARLEY negociou um valor diferenciado 
para seus associados, de R$800,00, até o dia 
01/08. Para mais informações, ligue para a Central 
de Atendimento da FENABRAVE (11) 5582-0091. 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ASSOHONDA Motos Honda Motos 

A ASSOHONDA negociou um valor diferenciado 
para todos seus associados. As inscrições para o 
28º Congresso & ExpoFENABRAVE será de 
R$800,00 até o dia 01/08. Para mais informações, 
ligue para a Central de Atendimento da 
FENABRAVE (11) 5582-0091. NOA de SC 
reembolsará R$400,00 para os concessionários de 
sua região. 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 
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ASSOKAWA Motos Kawasaki 
A ASSOKAWA negociou um valor diferenciado 
para seus associados, de R$800,00, até o dia 
01/08. Para mais informações, ligue para a Central 
de Atendimento da FENABRAVE (11) 5582-0091. 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ABLCS Tratores LS Tractor 

A ABCLS reembolsará 1/2 (metade) de 1 inscrição 
para cada CNPJ filiado e também negociou valores 
especiais para isso, até o dia 01/08 o valor por 
participante será de R$800,00. Para mais 
informações, ligue para a Central de Atendimento 
da FENABRAVE (11) 5582-0091 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ABRACASE Tratores Case Ih Brasil 

A ABRACASE negociou um valor diferenciado para 
seus associados, de R$800,00, até o dia 01/08. 
Para mais informações, ligue para a Central de 
Atendimento da FENABRAVE (11) 5582-0091. 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 

ABRAFORTE Tratores New Holland 

A ABRAFORTE subsidiará 1 (uma) inscrição para 
seus Grupos Econômicos e também negociou 
valores especiais para demais inscrições. Para 
mais informações, ligue para a ABRAFORTE (41) 
3323-8466 

Fale com a ABRAFORTE (41) 
3323-8466 

ASSODEERE Tratores John Deere 

A ASSODEERE subsidiará 1(uma) inscrição para 
seus Grupos Econômicos associados e também 
negociou valores especiais para as demais 
inscrições. Para mais informações, ligue para a 
ASSODEERE (11) 3750-3180 

Fale com a ASSODEERE (11) 
3750-3180 

ASSOMAR Tratores Agritech 

A ASSOMAR reembolsará 1/2 (metade) de 1 
inscrição para cada CNPJ filiado e também 
negociou valores especiais para isso, até o dia 
01/08 o valor por participante será de R$800,00. 
Para mais informações, ligue para a Central de 
Atendimento da FENABRAVE (11) 5582-0091 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 
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ASSOREVAL Tratores Valtra 

A ASSOREVAL negociou um valor diferenciado 
para todos seus associados. As inscrições para o 
28º Congresso & ExpoFENABRAVE será de 
R$800,00 até o dia 01/08. Para mais informações, 
ligue para a Central de Atendimento da 
FENABRAVE (11) 5582-0091 ou entre em contato 
com a ASSOREVAL (11) 4721-1212 

Ligue e fale na Central de 
Atendimento da FENABRAVE 
(11) 5582-0091 ou na 
ASSOREVAL (11) 4721-1212 

UNIMASSEY Tratores Massey Ferguson 

A UNIMASSEY subsidiará 1 (uma) inscrição para 
seus Grupos Econômicos e também negociou 
valores especiais para demais inscrições. Para 
mais informações, ligue para a UNIMASSEY (51) 
3472-9988 

Fale com a UNIMASSEY (51) 
3472-9988 
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