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Encontros de Reformadores do Estado de São Paulo 

 

 

       1º Encontro – Itupeva, 18.06.15 
 
 
 

A ARESP, com apoio da ABR e ASSOBAN, promoveu, nos meses de junho e 

julho, Encontros de Reformadores do Estado de São Paulo nas cidades de 

Itupeva, Ribeirão Preto, Marília e São José dos Campos. 

Estas edições foram prestigiadas com presença de aproximadamente 120 

reformadores de todo Estado de São Paulo, recepcionados com uma 

programação composta de informação de mercado apresentadas pelo presidente 

da ARESP, Alexandre Moreira e pelo palestrante Maurício Micheletti, diretor 

executivo da Helett Consultoria. 

 

Moreira abriu suas apresentações 

saudando os presentes, sobretudo 

pela percepção da importância 

destas reuniões, ferramentas que 

são nelas proporcionadas e pela 

exclusiva oportunidade de 

integração. Na ocasião, reforçou a 

importância de uma Associação, 

instrumentos de representação e 

defesa do setor que somente 

ocorrem mediante a participação 

de seus associados, mantenedores 

destas ações. 

2º Encontro – Ribeirão Preto, 23.06.15 
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Compartilhou com os presentes dados estatísticos inerentes ao setor de reforma 

de pneus, a luz da atual conjuntura econômica, bem como percepção do cenário 

futuro.  

 

Apresentou também informações sobre a  

importância do setor para a economia e ao  

meio ambiente, últimas atualizações sobre  

a proposta de anexo à NR12 elaborado  

pela ARESP e entidades co-irmãs,  

principais aspectos do sistema público de  

escrituração fiscal – Sped e os recentes  

impactos inflacionários sobre a atividade  

de reforma.                                                     
                                                                      3º Encontro – Marília, 25.06.15 
         
                                                                     
Dando continuidade a pauta, o Sr. Micheletti ministrou uma impactante 

apresentação sobre Gestão sistêmica em tempos de crise, traduzida em uma 

análise de cenário interno focada nos pilares de sustentação de uma empresa.  

 

 

                 4º Encontro -Truck Center Della Via – São José dos Campos, 07.07.15 

 

A programação contou também com momentos de integração e troca de 

experiências entre os reformadores presentes durante os coquetéis oferecidos ao 

término de cada edição, dando ênfase à continuidade da promoção destes 

encontros regionais. 


