ATVPAR- ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DAS EMPRESAS DE LOCAÇÃO DE VANS
E SIMILARES

Carta ao Associado

Prezados, é com muito orgulho e respeito, em nome da nova diretoria da ASSOCIVANS,
agradecemos o apoio e a confiança de todos depositada em nós.
Estamos passando por momentos difíceis perante nossa categoria, na qual todos os
dias trabalhamos em prol de uma profissão com muitas regras e resoluções que determinam
ou limitam o nosso direito de trabalhar, mas com muita força continuamos desenvolvendo
nossa profissão com orgulho, dinamismo e competência que o mercado exige.
Nós da nova diretoria, acreditamos que juntos conseguiremos buscar melhorias para
toda a nossa categoria, mas para isso contamos com a participação de cada associado, de cada
empresário voltado ao segmento do transporte, a contribuir de forma positiva e participativa o
dia a dia da ASSOCIVANS, não basta apenas sentarmos ou afastarmos de nossas
responsabilidade, pois os benefícios alcançados serão para todos, e para isso precisamos da
sua participação nessa nova caminhada da Associação que inicia-se agora.
Neste momento, estamos reorganizando a estrutura interna da Associvans com
normativas e distribuição de obrigações e deveres entre a estrutura diretiva, com o intuito de
facilitar a aproximação entre associação e associado, buscando beneficiar a todos com ações
pertinentes à nossa categoria.
Desta forma, eu convoco a todos os associados, a participarem desse novo caminho, e
peço que acreditem na associação, que apõem as ações, que utilizem os canais da
ASSOCIVANS que serão abertos,e ajudem a transformar a minha, a sua, a nossa associação,
cada vez mais forte, somente assim conseguiremos atingir os nossos objetivos, se todos nós
acreditarmos e confiarmos em nós mesmos, seremos fortes.
Este é o momento de cada associado, a contribuir com a categoria de forma mais
participativa, este é momento de unirmos as nossas forças, esse é momento de cada
empresário dizer, eu posso, nós podemos transformar, basta querer e acreditar, e você
acredita? Se acredita venha participar, procure nossa diretoria técnica representada pelo
nosso diretor Waldiney Ruppel, o china, e descubra como contribuir de forma participativa.
Este é o momento, venha conosco e vamos fortalecer a nossa ASSOCIVANS.
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