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“
 Quando, há alguns anos, li este artigo na revista Tecnopan sobre as formas 
de matar uma entidade de classe, não pude deixar de me lembrar de uma associação da 
qual participei, que começou com muito gás, mas posteriormente teve sua causa mortis 
decretada exatamente pelos motivos abaixo enumerados.
 Cabe a todos nós, e não apenas a alguns poucos, lutar pelo sucesso e pelos ideais 
de sua entidade de classe, pois sendo legítima, a força dela será também a sua força na 
defesa dos reais interesses da classe. Vamos ao texto.
1. Não frequente a entidade mas, quando for lá ache algo para reclamar.
2. Se comparecer a qualquer atividade, encontre falhas no trabalho de quem está lutando 
pela classe.
3. Nunca aceite uma incumbência. Lembre-se é mais fácil criticar do que realizar.
4. Se a diretoria pedir a sua opinião sobre o assunto, responda que não tem nada a dizer. 
Depois espalhe como deveriam ser feitas as coisas.
5. Não faça nada além do necessário. Porém, quando a diretoria estiver trabalhando 
com boa vontade e com interesse para que tudo corra bem, afirme que sua entidade está 
dominada por um grupinho.
6. Não leia o jornal da entidade e muito menos os comunicados. Afirme que ambos não 
publicam nada de interessante e, melhor ainda, diga que não os recebe regularmente.
7. Se for convidado para qualquer cargo, recuse alegando falta de tempo e depois critique 
com afirmações do tipo: “essa turma quer é ficar sempre nos cargos...”
8. Quando tiver divergências com um diretor, procure com toda intensidade vingar-se da 
entidade e boicotar seus trabalhos.
9. Faça ameaça de abrir processo ético e envie cartas ao quadro social com acusações 
pesadas à diretoria.
10. Sugira, insista e cobre a realização de cursos e palestras. Quando a entidade realizá-los, 
não se inscreva nem compareça, alegando que as datas eram inadequadas.
11. Se receber um questionário da entidade solicitando sugestões, não preencha, e se a 
diretoria não adivinhar as suas idéias e pontos de vista, critique e espalhe a todos que é 
ignorado.
12. Após toda essa colaboração espontânea, quando cessarem as publicações, as reuniões 
e todas as demais atividades, enfim, quando sua entidade morrer, estufe o peito e afirme 
com orgulho: “Eu não disse?”

Artigo publicado na revista Tecnopan, n.º 217, da ABIP - Associação Brasileira da Indústria da Panificação.

Como matar a sua entidade de classe

 Nesta edição 
eu quero propor 
a leitura de um 

artigo de grande 
relevância 
publicado 

pela ABIP - 
Associação 

Brasileira da 
Indústria da 

Panificação que 
discorre sobre a 
“causa mortis” 

de uma entidade 
de classe.

ALCINO DE ANDRADE TIGRINHO  
   PRESIDENTE DO SINDIMETAL/PR

Bimestralmente deixo nesta página as minhas considerações e apontamentos sobre os mais diversos 
temas que impactam o setor metalmecânico. Porém, nesta edição, eu quero propor a leitura de um 
artigo de grande relevância publicado pela ABIP - Associação Brasileira da Indústria da Panificação, e 
replicado pelo sócio-diretor da empresa Berg & Cia, Ernesto Berg. Este artigo discorre sobre a “causa 

mortis” de uma entidade de classe.  Vale a pena a reflexão e a leitura. 
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Manifesto à Nação
Memória Sindical SINDIMETAL/PR

 A década de 90 foi um período 
marcado pela descrença popular no Brasil. 
A sociedade brasileira teve que aprender, 
à força, a conviver com a insegurança 
diante de inúmeros planos econômicos, 
trocas de moedas, escândalos e 
esquemas de corrupção e, ainda, com 
as distorções nos preços provocada pela 
falta de controle da inflação, que chegou 
ao índice de 2.000%, acompanhada de 
aumentos de impostos e do desemprego.
 Fartos de tanta imoralidade 
política, social e econômica no país, em-
presários e trabalhadores paranaenses 
expressaram todo o seu descontenta-
mento no dia 24 de fevereiro de 1994, 
durante o ato “Dia de luto pelo Brasil”.
 A união de propósitos trazia 
como mote a busca por um país melhor. 
Na ocasião, houve o pronunciamento 
de representantes de várias entidades e 
a redação do documento denominado 
“Manifesto à Nação”, o qual seria en-
tregue às autoridades  governamentais, 
em Brasília. O manifesto propunha a luta 
pelo renascimento do Brasil. Segue um 
trecho do documento:
“(...) Conclamamo-nos à luta  para 
derrotarmos: 
1- a corrupção;
2- a demagogia;
3- a hipocrisia;
4- a estatização e o corporativismo;
5- os monopólios e os cartéis;
6- o excesso de tributos;
7- os juros altos;
8- a inflação;
9- a recessão;
10- a impunidade e a omissão política.
 Em síntese, à luta para 
resgatarmos a credibilidade e afas-
tarmos definitivamento do nosso meio o 
desemprego e a miséria.”
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2018

2022

ELEIÇÕES
SINDIMETAL/PR

2018-2022

 Os associados do SINDIMETAL/PR têm um importante 
compromisso no início do mês de abril: as eleições para 
composição da nova Diretoria, Conselho Fiscal e Delegação 
Representativa junto ao Conselho da Federação das Indústrias 
do Estado do Paraná, para a gestão 2018-2022.
 Conforme constou do edital publicado em 15 de 
dezembro do ano passado, o pleito ocorrerá no dia 12 de 
abril de 2018, das 09h às 19h, ininterruptamente, contando 
com uma urna fixa na sede do SINDIMETAL/PR. Está sendo 
avaliada a possibilidade de instalação de mesa coletora de 
votos itinerante, que será levada até as empresas associadas 
habilitadas ao voto, que estejam instaladas em localidades 
mais distantes da sede da entidade.
 O mandato dos novos representantes sindicais terá 
início no dia 12 de maio de 2018 estando prevista para 
acontecer, no dia 11 de maio, a cerimônia de posse dos novos 
membros da diretoria.

RESPONSABILIDADES
 Entre as responsabilidades dos novos membros 
da diretoria do SINDIMETAL/PR estão: a representação 
da entidade sindical junto a Federações e Confederações, 
Governo e entidades diversas; a representação e defesa dos 
interesses das indústrias do setor metalmecânico junto aos 
poderes Legislativo, Executivo e Judiciário; a participação nas 
reuniões mensais de Diretoria do Sindicato, entre outras.

COMPOSIÇÃO DA CHAPA
Durante o prazo estipulado no edital de convocação para 

a inscrição das chapas, apenas um grupo oficializou a 
candidatura ao pleito.
 

CONHEÇA OS CANDIDATOS

DIRETORIA:
Presidente: ALCINO DE ANDRADE TIGRINHO
1º Vice-Presidente: DANNY BERTÉ
2º Vice-Presidente: JOSÉ LUIZ RAUCH
3º Vice-Presidente: GUIDO LARSEN
4º Vice-Presidente: ADALBERTO BOFF CARDOSO
5º Vice-Presidente: CARLOS BENECKE
6º Vice-Presidente: JULIO CESAR MACIEL

As eleições para composição da nova diretoria do SINDIMETAL/PR (gestão 2018-2022) 
acontecem dia 12 de abril , na sede do sindicato.

     EFETIVOS:
EDWARD BORGO

DANTE LUIS PANGRÁCIO
BERNARDO LUIZ COELHO

SUPLENTES
     RUBEN RUNPI CAETANO

CLEUBER LODOVICO
MARCELO APPI MARCOS

CONSELHO FISCAL

DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO À FIEP

     EFETIVOS:
ALCINO DE ANDRADE TIGRINHO

DANNY BERTÉ

SUPLENTES
     JOSÉ LUIZ RAUCH

EDSEL SCHWARZ

Especial Eleições  SINDIMETAL/PR

Participe da sua entidade e exerça o seu direito de voto! Para 
confirmar se sua empresa está habilitada a votar nas eleições 
do SINDIMETAL/PR, contate o Sindicato.
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SINDIMETAL/PR: PRESTANDO 
CONTAS - GESTÃO 2014/2018

 Com a apresentação e 
aprovação do relatório de prestação 
de contas referente ao ano de 2017 na 
assembleia realizada no último dia 27 
de março a diretoria do SINDIMETAL/
PR, eleita para o mandato 2014/2018, 
ruma para o final da gestão com o 
sentimento de dever cumprido.
 Eleita em 2010 e reeleita 
para um segundo período à frente da 
Entidade a diretoria atual, presidida 
por Alcino de Andrade Tigrinho, 
realizou uma administração pautada 
no respeito e compromisso com as 
indústrias do setor metalmecânico e 
com a história daqueles que, com muita 
dedicação, fundaram o SINDIMETAL/
PR.
 Administrativamente, a dire-
ção geriu os recursos financeiros com 
responsabilidade e transparência, e 
consolidou a modernização da sede da 
entidade, trazendo mais comodidade e 
conforto a todos que dela se utilizam.
 Do ponto de vista corporativo 
a diretoria primou pela valorização do 
associativismo e pelo fortalecimento 

do setor, objetivos estes que foram 
se solidificando cada dia mais e que 
contribuíram para completar com 
satisfação esse 58º ano de atividade 
sindical.
 Esta gestão, que está prestes a 
terminar, continua acreditando que o 
caminho mais eficiente para enfrentar 
os momentos de adversidades no país 
e superar as dificuldades é o associa-
tivismo.
 Nesse sentido, identificar as 
ações com potencial de alavancar 
o setor, assim como 
minimizar os impactos 
que situações adversas 
possam causar exige, 
sobretudo, a partici-
pação mais efetiva das 
empresas no interesse 
e defesa do bem co-
mum.  Foram muitos 
os esforços dispendi-
dos para aproximar as 
empresas da entidade. 
Várias atividades foram 
desenvolvidas com o 

propósito de auxiliar as empresas na 
busca por produtividade e competitivi-
dade.

CAFÉ DA MANHÃ EMPRESARIAL 
SINDIMETAL/PR

  Defendendo o conceito de 
que o associativismo e a união de 
forças entre a categoria impulsionaria 
o crescimento do setor no Paraná, a 
direção promoveu duas edições do 
evento denominado Café da Manhã 
Empresarial.

Esta diretoria realizou uma administração pautada no respeito e compromisso com as indústrias do segmento metalmecânico.  

A gestão consolidou a modernização da sede do  sindicato.

Especial Eleições  SINDIMETAL/PR
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 O grande objetivo dos encontros foi estreitar 
laços entre os industriais da cadeia produtiva do setor 
metalmecânico e a entidade sindical que os representa.
 Nesses dois encontros temas de grande relevância 
aos empresários foram debatidos, tais como: Cenários e 
Desafios para  Pequenos Negócios, Terceirização, Negociação 
Coletiva, entre outros. 
 Além disso, foi realizado o lançamento de outro 
projeto desenvolvido por essa  gestão, o Cadastro de 
Fornecedores, cujo objetivo  é a formação de um cadastro 
completo de produtos e serviços das empresas do setor 
impulsionando, assim, a interação, união e a colaboração 
entre as indústrias, em prol do crescimento e fortalecimento 
do setor no Estado.

SETOR DE COMUNICAÇÃO

 Com o intuito de ampliar a oferta de serviços aos 
associados e filiados, durante essa gestão foi implantado o 
setor de comunicação no sindicato.
 Entre as atividades de maior relevância nesse sentido 
estão a confecção de clipping diário de notícias e boletim 
informativo semanal, ambos enviados aos associados e 
filiados apresentando os destaques do setor metalmecânico, 
assim como informações sobre economia e política que 
impactam as indústrias nacionais.
 Além disso, é de responsabilidade do setor a  
elaboração do Jornal SINDIMETAL/PR - publicação de perio-
dicidade bimestral que oferece informações importantes 
e aprofunda temas relevantes sobre o segmento, além de 
divulgar notícias e atividades desenvolvidas pela entidade.

Especial Eleições  SINDIMETAL/PR

Nas duas edições do Café Empresarial SINDIMETAL/PR, os empresários estreitaram laços com a entidade sindical.

O jornal  SINDIMETAL/PR traz informações importantes sobre 
temas relevantes do segmento metalmecânico

Cadastro de Fornecedores  SINDIMETAL/PR
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 Fruto do bom trabalho executado por essa 
gestão, 2016 foi um ano de reconhecimento à diretoria do  
SINDIMETAL/PR.  A entidade  foi premiada e indicou um dos 
sócios-fundadores do sindicato à premiação Benemérito da 
Indústria.
 Nessa ocasião, o SINDIMETAL/PR foi condecorado 
pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) 
com o prêmio “Melhores Práticas Sindicais 2016”, em razão 
da ação intitulada “Encontro Internacional de Negócios do 
Setor Metalmecânico 2016”.  
 Idealizado pelo SINDIMETAL/PR e realizado em 
parceria com Centro 
Internacional de Negócios 
(CIN/PR), a rodada abriu uma 
nova perspectiva de mercado 
para empresas locais e 
compradores internacionais.
 O ineditismo do  
evento, por se tratar do 
primeiro encontro de negó-
cios voltado ao segmento 
metalmecânico no Estado, 
promoveu a integração de to-
dos os sindicatos da categoria 
das demais regiões do Pa-
raná, que se uniram em prol 
do reerguimento das indústri-
as diante de uma grave crise 
político-econômica no país. 
 A rodada de negócios 
teve a participação de 14 
compradores internacionais 

oriundos de 07 países 
l a t i n o - a m e r i c a n o s , 
que estreitaram laços 
comerciais com 30 
empresas do estado do 
Paraná
 Atualmente, o En-
contro Internacional de 
Negócios do Setor Metal-
mecânico foi incorporado 
ao calendário oficial de 
eventos da FIEP.

Prêmio Benemérito
da Indústria 2016

 Por meio da indi-
cação feita pelo SINDI-
METAL/PR, o sócio-dire-
tor da empresa         FGVTN,  
empresário Walther Tig-
ges  (in memorian), rece-

beu da FIEP o prêmio “Benemérito da Indústria-2016”.
 Esta condecoração - criada em 1975 - é concedida 
pela federação como homenagem “post mortem” às 
personalidades empresariais que prestaram serviços de 
relevância à indústria paranaense.
 Para a direção do SINDIMETAL/PR foi uma justa 
homenagem  a todo o trabalho realizado pelo empresário, 
que muito contribuiu para  o fortalecimento da indústria 
paranense.

    Prêmio Benemérito da Indústria.

Premiações e destaques do SINDIMETAL/PR
Especial Eleições  SINDIMETAL/PR
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Investindo na qualificação dos associados 
 Nessa gestão o  SINDIMETAL/PR investiu fortemente 
em diversas atividades como cursos de qualificação, 
consultorias, workshops, capacitações e visitas didáticas as 
grandes indústrias nacionais, preparando os associados para 
alcançar melhores resultados e atingir a competitividade.
 Nos grupos de estudo, nas áreas de Recursos 
Humanos, Relações Trabalhista e Sindical e Segurança do 
Trabalho, foram abordados temas como: NR12, comunicação 
nas relações trabalhistas,  e-Social, saúde mental do 
trabalhador, entre outros.

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO 

 Por meio de parceria com o Senai/PR e empresas de 
consultorias a entidade ofereceu uma programação completa 
de treinamentos voltados ao segmento industrial, com o 
objetivo de aprimorar conhecimentos nas mais diversas 
áreas empresariais. Foram qualificados, nesses quatro anos 
de gestão, mais de 500 profissionais nos cursos promovidos 
pelo sindicato.

PALESTRA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

 O SINDIMETAL/PR investiu, ainda, em palestras e 
workshops que abordaram assuntos  importantes e atuais 
como: Terceirização, e-Social, Bloco K, Indústria 4.0, Eficiência 
Energética, Exportação, Kaisen Zero, entre outros.
 Para esclarecer os industriais acerca das mudanças 
na legislação trabalhista, essa diretoria convidou uma das 
mais expressivas autoridades no assunto - o juiz do trabalho 
Marlos Augusto Melek, que atuou na formulação do texto da 
Lei da Reforma Trabalhista. 
  Na oportunidade, o magistrado abordou temas como 
compensação de horas, assédio moral e sexual nas relações 
do trabalho e rescisão do contrato de trabalho e, ainda, houve 
a sessão de autógrafos de seu livro “ Trabalhista! E agora?”.

VISITAS DIDÁTICAS
 Nesses quatro anos, o  SINDIMETAL/PR também 
promoveu a troca de experiências por meio do Programa 
Visitas Didáticas,  projeto que visa contribuir com a formação 
profissional dos empregados das empresas associadas, 
filiadas à entidade, e também do próprio industrial. 
 Nessa gestão  os  associados visitaram umas das 
mais modernas  unidades de transformação de aços planos 
no mundo,  a empresa ArcelorMittal Vega, unidade São 
Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina.
 Também foi oportunizada a participação em 
importantes feiras destinadas ao setor metalmecânico como: 
Feira Internacional da Mecânica, Intermach,  Feira Corte e 
Conformação, entre outras.

Especial Eleições  SINDIMETAL/PR

Curso de Qualificação Profissional

Workshop Terceirização

Palestra Legislação Trabalhista

Visita Didática à empresa ArceloMittal Vega
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 Uma das atividades de maior destaque no sindicato 
e que se manteve atuante nessa gestão é o Departamento 
Jurídico, o qual exerce papel fundamental na defesa dos 
interesses da classe empresarial. 
 Diante da complexidade do ordenamento jurídico 
brasileiro o departamento busca estar sempre atento 
às alterações legislativas que possam impactar o setor 
metalmecânico, atuando proativa e preventivamente em prol 
das empresas representadas pelo sindicato.
 Entre as atividades desenvolvidas nessa gestão 
destacaram-se a participação essencial nas negociações 
de convenções coletivas de trabalho junto aos sindicatos 
laborais.
 A partir da experiência e profundo conhecimento 
sobre a realidade do setor industrial, os profissionais  
garantiram todo o suporte necessário às empresas e 
participaram ativamente dos diálogos entre estas e o sindicato 
dos trabalhadores, sempre em busca do equilíbrio nas 
relações de trabalho e com papel fundamental na construção 
dos acordos firmados.
 Durante a atual gestão também foram oferecidas 
assessoria e orientações jurídicas às empresas associadas, 
esclarecendo dúvidas e buscando junto aos empresários 
alternativas e soluções para as questões que impactam nas 
rotinas administrativas das indústrias, tais como: admissão 
e rescisão contratual, manutenção do contrato de trabalho,  
salários e benefícios; compensação de horas; plano de 
qualificação, entre outros.
 A partir das atividades desenvolvidas com ética e 
comprometimento, o departamento jurídico do SINDIMETAL/
PR busca atuar ativamente em favor do  desenvolvimento das 

indústrias metalmecânicas paranaenses.

PLANO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

 Por dois anos consecutivos, a direção do  SINDIMETAL/
PR dedicou especial atenção à elaboração do Plano de 
Qualificação Profissional destinado às empresas.
 Plantões de orientações foram realizados na sede 
do sindicato e sanaram dúvidas quanto às condições 
estabelecidas na CCT para a produção de um plano que 
atendesse às solicitações do sindicato laboral, bem como 
respeitasse os percentuais de pagamento do fundo de 
qualificação.
 A consultoria do SINDIMETAL/PR ainda esclareceu 
dúvidas quanto à adequação ideal de cursos oferecidos pelas 
empresas e também sobre a cláusula 75 da CCT que trata da 
porcentagem de contribuição dos empregados para a prática 
de ações voltadas à requalificação do profissional.

  
 

Atuação do Departamento Jurídico do  SINDIMETAL/PR
Especial Eleições  SINDIMETAL/PR

Plantão de orientações sobre o Palno de Qualificação Profissional
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Especial Eleições  SINDIMETAL/PR

 A preocupação com 
o meio ambiente também é 
um dos pilares das atividades 
desenvolvidas pelo sindicato 
nessa gestão.
 Nesse sentido, 
em novembro de 2012 o 
SINDIMETAL/PR  deu início 
à discussão e formatação 
de uma agenda positiva 
com vistas a estabelecer um 
Plano de Logística Reversa, 
alinhado aos termos do 
Edital de Chamamento da 
Secretaria de Meio Ambiente 
e  Recurso Hídricos do Estado 
do Paraná (SEMA).
 Por meio da 
assinatura do Termo de  
Compromisso firmado 
com a SEMA e com o 
Instituto Ambiental do 
Paraná - (IAP), a diretoria do  
SINDIMETAL/PR vislumbrou 
uma oportunidade de 
efetivamente trabalhar a 
questão da logística reversa 
e da destinação correta dos 
resíduos sólidos do setor 
metalmecânico.
 Foi criado, então, o 
Conselho Gestor de Logística 
Reversa, formado pelos 
sindicatos da categoria 
patronal no Estado, o qual 
tem como missão coordenar, 
implantar e executar o Plano 
de Logística Reversa no 
Paraná.
 Desde então o sin-
dicato busca sensibilizar as 
empresas do setor para a im-
portância de ações que visem 
a proteção ambiental, como 
a prática da logística reversa, 
através de uma agenda de 
ações que vêm sendo grada-
tivamente realizadas.

CONSTRUINDO  O FUTURO  CUIDANDO 
DO  MEIO AMBIENTE

LOGÍSTICA REVERSA SINDIMETAL/PR

 Recentemente, a di-
retoria do SINDIMETAL/PR 
criou o Informativo Logística 
Reversa, que traz as princi-
pais notícias sobre o descarte 
de resíduos sólidos no Brasil 
e no mundo.
 Uma página voltada 
ao assunto também está 
sendo produzida no site do 
SINDIMETAL/PR, trazendo 
uma série de notícias, leis, 
documentos e cartilhas expli-
cativas sobre LR . 
 Uma relação de em-
presas que recolhem resídu-
os sólidos no Paraná também 
foi disponibilizada no site 
com o objetivo de orientar o 
industrial sobre o local ade-
quado de destinação de seu 
resíduo, de forma a ser de-
volvido à cadeia produtiva. 

 Desta forma, o SIN-
DIMETAL/PR demonstra o 
seu comprometimento com 
a preservação do meio am-
biente. Afinal, em um mun-

do cada vez mais atento às 
questões ambientais, o setor 
industrial também necessita 
acompanhar essa tendência. 

Representantes do Comitê Gestor de Logística Reversa com o coordenador de 
resíduos sólidos da SEMA, Vinício Bruni.
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 A convivência entre pessoas de gerações e 
personalidades diferentes dentro de uma organização não 
é tarefa fácil, pois a diversidade de opiniões, preferências 
e formas de agir podem causar uma série de problemas no 
relacionamento entre os funcionários.
 Assim, saber lidar com tais questões, gerenciando 
eventuais conflitos de maneira satisfatória e mantendo 
saudável o ambiente de trabalho, demanda grande habilidade 
do gestor.

 Para auxiliar nessa tarefa o SINDIMETAL/PR, em 
parceria com o Senai, promoveu o curso “Gestão de Conflitos”, 
realizado no dia 23 de fevereiro, na sede do sindicato, abrindo 
a programação de cursos 2018.
 Durante o curso  os participantes puderam aprimorar 
conhecimentos em assuntos como: formas de administrar 
conflitos, confrontação de conflito, modelos de resolução de 
conflitos e qual deve ser a postura do mediador.
 De acordo com a instrutora do Senai, Lilian Renata de 
Souza Campos Ferreira, para gerir um conflito o profissional 
precisa manter-se assertivo diante das opiniões dos 
funcionários, conciliando as duas ideias e mostrando que 
juntas elas podem ser melhor aplicadas.
 “A  função do mediador diante dos conflitos é 
perceber a forma como cada profissional absorveu o 
problema, respeitando o ponto de vista de cada um. O gestor 
precisa saber ouvir, considerar os pontos positivos e negativos 
de cada opinião e tomar a decisão mais assertiva possível”, 
finaliza.
 Participaram do curso 12 profissionais das empresas 
associadas e filiadas ao SINDIMETAL/PR.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS SINDIMETAL/ PR

aADMINISTRAÇÃO DO TEMPO

MAIO 2018

Curso no  SINDIMETAL/PR ajuda a minimizar conflitos dentro das 
organizações

Especial Eleições  SINDIMETAL/PR
O   cenário político-econômico nacional e o posicionamento do   
SINDIMETAL/PR diante dos acontecimentos

  Nesses quatro anos de 
gestão, a diretoria da entidade atuou 
defendendo suas convicções sobre fa-
tos recentes da história deste país.
  Um cenário de incertezas 
promovido por uma intensa crise 
político-econômica assolou o país nos 
últimos anos. Pessoas saíram às ruas 
manifestando repúdio contra os des-
mandos do governo, os escândalos de 
corrupção e os impactos à economia 
do país, clamando por justiça e de-
fendo a necessidade de novos rumos 
para o Brasil.
  A diretoria do SINDIMETAL/
PR e mais de 100 representantes de 

outras instituições definiram a elaboração de um manifesto 
conjunto intitulado “É HORA DE TRANSFORMAR O BRASIL”.
  Este documento, publicado nos principais 
veículos de comunicação do Paraná, trouxe toda a insatisfa-
ção da classe produtora nacional sobre a devastadora crise 
nos âmbitos social, político e econômico do país.
  Os representantes das indústrias solicitaram 
dos parlamentares eleitos pelo voto direto,  que assumissem 
o papel que lhes foi conferido nas urnas, atuando no com-
bate à corrupção e na promoção das reformas para a reto-
mada da atividade econômica.
  E, assim, essa gestão, mais uma vez, cumpriu 
rigorosamente com seu propósito de lutar pelos interesses 
da classe industrial  paranaense, na certeza de que fez a sua 
parte em defesa do processo industrial no Estado.

aGESTÃO DE ESTOQUES

Cursos 2018  SINDIMETAL/PR
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Eleições  SINDIMETAL/PR

 Anuncie a sua empresa ou o seu produto no Jornal SINDIMETAL/PR. 
Aqui, a sua marca é visualizada por mais de 2.500 empresas do setor 

metalmecânico paranaense.  Não perca tempo! Atraia novos clientes!

Rodapé: 
R$ 800,00 
por edição. 

¼ de página 
R$ 1.200,00
por edição

 ½ de página 
R$ 1.920,00 
por edição

1 página 
R$ 3.456,00 
por edição

Entre em contato
 pelo tel.: (41) 3218-3935 ou 

Anuncie
 já!

E-mail: institucional@sindimetal.com.br

QUER

VISIBILIDADE
DO SEU  NEGÓCIO?

AUMENTAR
A

DESCONTO PROMOCIONAL PARA  A 
PRÓXIMA EDIÇÃO


