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I  O que   é o
SINDIMETAL/PR?
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    O Sindicato  das  Indústrias  Metalúrgicas,  Mecânicas  e  de  Material 
Elétrico do Estado do Paraná - SINDIMETAL/PR, é uma das mais expressivas  
entidades patronais do Estado e representa empresas dos diversos segmentos 
industriais do setor metalmecânico, categoria esta que movimenta  a economia 
paranaense.
    Fundado em 30 de novembro de 1959, com o propósito de fortalecer e 
melhorar o entendimento entre as categorias econômicas e produtoras do 
Estado, hoje o SINDIMETAL/PR tem como objetivo primordial fornecer 
apoio, representação e defesa aos interesses das indústrias do setor.
         Representa as empresas a ele � liadas junto aos poderes Legislativo, Executivo 
e Judiciário. A área de atuação do SINDIMETAL/PR compreende mais de 80 
municípios paranaenses, sendo a maior abrangência do setor no Estado, com 
sua sede instalada no município de Curitiba.
      O SINDIMETAL/PR foi um dos pioneiros no desenvolvimento de cursos 
voltados à área de segurança no trabalho e em promover discussões sobre 
qualidade, buscando  inovação  e  o  aumento  da  competitividade  em  âmbito 
internacional,  atuando sempre  com transparência, responsabilidade, e zelando 
pelos interesses da classe à qual representa. Desenvolve atividades de acordo 
com os padrões exigidos pelo sistema de gestão de qualidade (ISO/9001), o que 
demonstra o comprometimento da entidade com o atendimento de excelência.
    Promovemos e participamos da negociação coletiva de trabalho com os 
Sindicatos dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico da Grande Curitiba, de Guarapuava, de Irati e de Paranaguá.         
Também são estabelecidas negociações com Sindicatos de técnicos de 
segurança, motoristas, vendedores, técnicos industriais, entre outros, que 
fazem parte de categorias diferenciadas organizadas em sindicatos. Assim, a 
legislação a ser observada pelas empresas, especi� camente na área de relações 
do trabalho, consiste na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), legislação 
esparsa a� m e as Convenções Coletivas de Trabalho.
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II  Conheça nossa área de representati vidade

    Ser associado do SINDIMETAL/PR signi� ca ser ouvido e 
representado por quem mais entende do segmento metalmecânico 
e materiais elétricos do Paraná.   É ter representatividade e 
participar das tomadas de decisões, que criam oportunidades reais 
de desenvolvimento e inovação para o setor,  além de usufruir de 
vários serviços/benefícios, tais  como:

Abrangência territorial (84 municípios)

MAPA DO PARANÁ DIVIDIDO POR MUNICÍPIOS
Curitiba
Divisão Administrativa
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Modernas instalações com 1.600m2 de área  construída em local 
de 5.000m2.

    Ao aliar a excelência nos serviços prestados às suas instalações,  
modernas e  funcionais, o  SINDIMETAL/PR se destaca cada vez 
mais como uma referência entre os  sindicatos patronais do país.
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1  Instalações



                       de seus colaboradores,  o SINDIMETAL/PR busca atender,  
com excelência, às necessidades das empresas � liadas e associadas. 

       Para cumprir a sua missão, 
a entidade  conta  com  uma  
equipe de pro� ssionais 
altamente  quali� cada,  que  
tem como  meta melhorar 
constantemente os serviços 
prestados, tornando a entidade 
a referência na representação 
dos interesses das empresas do 
setor no Estado. Por meio da 
capacitação  

    Esses profi ssionais desenvolvem 
suas atividades em diversos setores 
como: Gerência Sindical, Gerência   
Institucional,  Dep. Jurídico,  Dep. 
de Comunicação, Dep. de Cadastro 
e Cobrança, Dep. de Tesouraria,  
Dep. de RH, Secretaria e Recepção.
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2  -  Equipe treinada para atendimento, assistência e suporte. 



                       de seus colaboradores,  o SINDIMETAL/PR busca atender,  
com excelência, às necessidades das empresas � liadas e associadas. 

    As empresas  associadas ao SINDIMETAL/PR  contam com um 
espaço em nosso site para a divulgação de sua logomarca e endereço 
eletrônico de fácil acesso, bastando para isso clicar na aba Empresas 
Associadas

    O Sistema de Negócios das Indústrias Metalmecânicas é um catálogo 
online de divulgação dos produtos e serviços das empresas associadas 
e � liadas do SINDIMETAL/PR que pode ser acessado através de 
consultas simples e totalmente grátis.
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3  -  Divulgação das empresas através da inserção na 
        Lista de Associados no Site 

4  -  Sistema de Negócios online com a divulgação        
        de produtos e serviços das empresas



    O departamento jurídico é o setor responsável por prestar 
assessoria às empresas esclarecendo dúvidas  pertinentes a 
assuntos que impactam nas rotinas administrativas das indústrias, 
entre os quais:  admissão e rescisão contratual, manutenção do 
contrato de trabalho, folgas,  salários e benefícios;  compensação 
de horas;  plano de quali� cação, entre outros.  Diariamente 
são respondidas dezenas de solicitações/dúvidas dos RH´s das 
empresas e temos como meta prestar as informações e encerrar os 
atendimentos em até 1 dia útil, sem custo às empresas associadas.
    Presta, ainda, apoio e suporte nas negociações coletivas, 
além de interpor e/ou acompanhar ações judiciais de acordo 
com  determinação da  assembleia geral, ou da diretoria do 
SINDIMETAL/PR.
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5  -  Consultas/informações jurídicas via telefone,  
        e-mail, acompanhamento judicial em ações 
        de interesse da categoria



sindicais e com empregados com o objetivo de estabelecer um  equilíbrio     
no ambiente interno.

http://www.sindimetal.com.br/wp-content/uploads/2014/12/PROG_SIND_REL_TRAB.pdf 

    O SINDIMETAL/ PR  
possui o programa Sindimetal 
Empresas. Neste  programa, o  
“Módulo Relações    
Trabalhistas” visa apoiar e 
capacitar as empresas para  
atuação nas questões de 
relações trabalhistas,

    Para as empresas 
associadas o 
SINDIMETAL/PR, 
custeia o valor do 
diagnóstico, bem como 
subsidia 20% do total do 
contrato ajustado com 
a empresa que presta a 
consultoria.
Para outras informações, 
acesse:
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6  -  Consultoria subsidiada de capacitação das empresas    
        para atuação nas questões de relações trabalhistas e 
        sindicais



    A Logística Reversa é o instrumento de desenvolvimento econômico e 
social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios 
destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos  
produtivos, ou outra destinação � nal ambientalmente adequada.
    Em 20 de novembro de 2012 vários sindicatos � liados à FIEP assinaram 
Termo de Compromisso com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos -SEMA e com o Instituto Ambiental do Paraná – IAP, 
objetivando fomentar a formatação de uma agenda positiva com
vistas a estabelecer um Plano 
de Logística Reversa, alinhada 
aos termos do Edital de 
Chamamento SEMA 
nº 001/2012.

http://www.sindimetal.com.br/servicos-aos-associado/logistica-reversa/

 Os Sindicatos representativos das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de

obrigadas a cumprir diretivas vindas somente dos órgãos � scalizadores, 
o que seria muito prejudicial para o segmento.
Para outras informações, acesse:
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  Material Elétrico vislumbraram, 
na assinatura do Termo 
de   Compromisso, uma  
oportunidade de trabalhar a 
questão da logística reversa, 
pois, sem a participação ativa, as 
empresas poderiam vir a ser

7  -  Participação no plano de Logística Reversa do Setor 
        Metalmecânico



    Imagine um lugar repleto de pessoas estratégicas para os seus 
negócios. Compradores, vendedores, gestores e decisores de empresas de 
todos os segmentos. Em reuniões rápidas e sequenciais a empresa tem a            
oportunidade de apresentar seu produto ou serviço para vários deles.             
    Todos estão ali com o mesmo objetivo: fazer bons contatos. É assim 
que funciona uma rodada de negócios, evento com duração de um dia 
que reúne pessoas de várias cidades, estados ou países em busca de 
soluções, novos mercados e parcerias. 

    A rodada de negócios facilita a aproximação entre empresas de 
diferentes portes do Brasil e do mundo. Para os empresários, uma das 
maiores  vantagens é a otimização do tempo que seria necessário para 
pesquisar e fazer contato com possíveis parceiros de negócios. 
    O SINDIMETAL/PR, em iniciativa própria, ou em parceria com 
a FIEP por meio do CIN- Centro Internacional de Negócios, pode 
proporcionar isso as empresas associadas e � liadas.
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8  -  Participação em Rodadas de Negócios com 
        ou sem subsídios



    Promover encontros visando a integração e articulação entre 
profissionais que atuam nas diversas atividades empresariais 
é a proposta do SINDIMETAL/PR, por meio dos grupos de 
estudos.
   Com encontros realizados periodicamente, estes grupos 
estimulam o debate sobre os mais variados temas, com a   
participação conjunta de gestores e empresários, sempre com 
a presença de um palestrante convidado  explanando sobre 
um tema de interesse do grupo.
    Grupo de Recursos Humanos: tem por objetivo promover 
a  troca de informações e experiências entre os profissionais 
da área de Recursos Humanos das empresas associadas 
ao SINDIMETAL/PR. O grupo realiza reuniões mensais, 
nas quais são abordados assuntos relacionados às áreas de  
recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento de 
equipes, entre outros.

    Grupo de Relações Trabalhistas e Sindicais: este grupo visa auxiliar 
as empresas quanto as questões de ordem trabalhista e sindicais, 
como negociações coletivas, por exemplo.
    Grupo de Segurança do Trabalho: O SINDIMETAL/PR mantém  
cursos e treinamentos especí� cos e periódicos com especialistas 
na área de segurança do trabalho. Nesses eventos são debatidas as 
mais recentes publicações referentes ao cumprimento de normas 
regulamentadoras (NRs) e prevenção de acidentes de trabalho.
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9  -  Troca de Experiências e informações através 
        dos Grupos de Estudos



    O clipping de notícias é uma seleção das principais notícias de economia, 
política e do setor metalmecânico, publicadas nos principais veículos de 
comunicação do país. É elaborado diariamente e divulgado por meio de 
e-mail marketing às empresas associadas e � liadas da entidade. Também é 
publicado em nosso site, o qual mantém um arquivo eletrônico das notícias 
veiculadas em ordem cronológica de data.
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10  -  Clipping diário com o resumo das principais 
           notícias  do  setor



    O clipping de RH é uma seleção das principais notícias de interesse das 
áreas de Recurso Humanos e legislação trabalhista publicadas nos principais 
veículos de comunicação do país. É elaborado diariamente e divulgado por 
meio de e-mail marketing às empresas associadas.
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11  -  Clipping diário de RH com assuntos de interesse
          das áreas de RH e gestão de pessoas



    Trata-se de um informativo online que tem por objetivo 
informar os associados e � liados sobre os principais assuntos 
divulgados na semana de interesse do setor, questões jurídicas, e 
sobre as atividades do sindicato. 
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11  -  Clipping diário de RH com assuntos de interesse
          das áreas de RH e gestão de pessoas

12  -  Informativo semanal com o resumo dos 
          principais assuntos da semana  



 Informativo em forma de revista 
diagramada e ilustrada, que pode 
ser online ou impressa, distribuído 
periodicamente, sem custos, por links 
no site, Facebook, Whatsapp, ou pelos 
correios, às empresas filiadas e associadas. 
Ressalta os principais eventos realizados 
no SINDIMETAL/PR e, também, aqueles 
que, já programados, virão a ocorrer 
futuramente. 
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13  -  Revista periódica bimestral gratuita – Jornal do  
          Sindimetal  



    Uma excelente vitrine para divulgações, homenagens e espaço para 
publicidade de empresas em geral que pode atingir um público de 
mais de 2500 empresas. As publicações em forma de anúncios podem 
ser de rodapé, um quarto de página, meia página ou página inteira 
com valores reduzidos e parcelados em até duas vezes.

  Para outros detalhes consulte: institucional@sindimetal.com.br
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13  -  Revista periódica bimestral gratuita – Jornal do  
          Sindimetal  

14  -  Espaço publicitário com valores reduzidos no
          Jornal do  Sindimetal



Formar e qualifi car profi ssionais, atendendo as necessidades das empresas,  
tem sido uma das prioridades do SINDIMETA/PR.
   Por meio de parcerias com instituicões de  ensino 
e  empresas de consultoria e treinamentos voltadas 
ao segmento industrial, a entidade oportuniza 
uma programação completa de cursos para quem 
deseja aprimorar conhecimentos nas mais diversas 
áreas empresariais. Os cursos ofertados pelo 
SINDIMETAL/PR possuem descontos especiais 
para associados e fi liados do sindicato e são abertos 
à toda comunidade.
   Todos os anos são programados novos cursos 
atendendo às exigências do mercado, com temas 
atrativos e voltados à realidade das organizações, 
em áreas como: segurança do trabalho,
recursos humanos, técnicas operacionais, 
legislação e questões trabalhistas.
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15  -  Palestras e cursos com valores abaixo do preço 
          de mercado, ou gratuitos



Formar e qualifi car profi ssionais, atendendo as necessidades das empresas,       Com o objetivo de fornecer aos seus associados e � liados um ambiente 
empresarial moderno, so� sticado e acolhedor, o Centro de Eventos 
SINDIMETAL/PR oferece uma área especialmente construída para a 
realização de eventos empresariais tais como: exposições, palestras, 
treinamentos, workshop, seminários, reuniões de negócios, entre 
outros. O local possui:
• Auditório
• Átrio
• Área de Convivência
• Sala de Reuniões
• Sala de Treinamentos
• Estacionamento

Equipado com poltronas retráteis com 
pranchetas, palco, púlpito, caixas de 
som, tela de projeção retrátil automática 
de 150” (cento e cinquenta polegadas), 
cabine de som, mesa de som 12 (doze) 
canais, microfones, pedestais, projetor 
multimídia, WI-FI e sistema de ar 
condicionado.

Auditório: capacidade para no máximo 200 (duzentas) pessoas.

Átrio: Capacidade para 
até 200 (duzentas) pessoas 
com palco reversível para o 
auditório.
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15  -  Palestras e cursos com valores abaixo do preço 
          de mercado, ou gratuitos

16  -  Valores diferenciados/reduzidos para locação 
          do Centro de Eventos



Área de Convivência: Capacidade máxima para 42 (quarenta e duas) pessoas 
Equipada com 7 (sete) mesas 42 (quarenta e duas) cadeiras, churrasqueira, 2 
(duas) grelhas, 4 (quatro) espetos, micro-ondas, 2 (duas) pias, fogão e 2 (duas) 
geladeiras.

Sala de Reunião: Capacidade máxima para 18 (dezoito) pessoas – Equipada 
com  mesa de reunião, 18 (dezoito) poltronas e 6 (seis) cadeiras auxiliares, projetor 
multimídia, ar condicionado, WI-FI.

21



Sala de Treinamentos: capacidade 
modular de 10 (dez) a 32 (trinta e 
duas) pessoas – Equipada com até 16 
(dezesseis) mesas, 32 (trinta e duas) 
cadeiras, tela de projeção retrátil, 
quadro branco, projetor multimídia, 
caixas de som, ar condicionado, WI-FI.

  Estacionamento: Vagas para 70 (setenta) veículos com portaria e vigilância 
noturna
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     Diariamente, é abastecido e atualizado o site (http://www.sindimetal.com.br)  bem 
como as redes sociais da entidade (Facebook, Issuu, Youtube) com informações 
sobre as atividades e eventos que acontecem no sindicato.

    O SINDIMETAL/PR  elabora e 
divulga, gratuitamente, pesquisas 
sobre temas de interesse das empresas 
associadas nas áreas de RH, meio 
ambiente, relações trabalhistas e 
sindicais, entre outras.
Para outros detalhes consulte:
gerencia@sindimetal.com.br

Para outros detalhes consulte: gerencia@sindimetal.com.br

  O SINDIMETAL/PR elabora 
e divulga, em condições 
subsidiadas, pesquisa salarial 
totalmente focada nos cargos 
e benefícios praticados 
pelas empresas da categoria 
metalmecânica.

23

17  -  Acesso às informações pelo site, e-mail e mídia 
          social (Facebook)

19  -  Acesso às informações da Pesquisa Salarial de 
          forma subsidiada

18  -  Acesso a resultados de pesquisas de interesse 
          das empresas
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     O ProgramaVisita  Didática é uma iniciativa inovadora do SINDIMETAL/
PR e visa contribuir com a formação pro� ssional dos  empregados das 
empresas associadas à entidade, e também do próprio industrial que queira 
participar. Por meio de visitas a indústrias e feiras, conferências e congressos 
realizados em âmbito nacional, os participantes do programa trocam infor-
mações sobre as novidades do setor industrial.

17  -  Acesso às informações pelo site, e-mail e mídia 
          social (Facebook)

20  -  Novas experiências através das feiras e visitas 
           didáticas

19  -  Acesso às informações da Pesquisa Salarial de 
          forma subsidiada

18  -  Acesso a resultados de pesquisas de interesse 
          das empresas



    Parcerias estabelecidas com empresas 
de diversos segmentos proporcionam 
descontos para as empresas associadas, e 
seus empregados e familiares.
    Os convênios � rmados podem ser no 
âmbito da saúde e qualidade de vida,    
lazer, educação etc.

   As parcerias realizadas pelo 
SINDIMETAL/PR prezam pelo 
bom atendimento e vantagens 
signi� cativas para os nossos 
associados.
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21  -  Convênios com valores diferenciados para as 
          empresas



EDUCAÇÃO BÁSICA - Colégio Sesi 
  O Colégio Sesi é a maior rede de ensino médio particular do Paraná, com mais de 50 
unidades no estado e em torno de 13 mil alunos. Criado em 2005, estimula os alunos a terem 
mais autonomia, preparando-os para o mercado com o desenvolvimento de competências 
como o trabalho em equipe e a resolução de problemas, por meio de aulas interdisciplinares 
e interseriadas. Desde 2014, conta também com o Colégio Sesi Internacional, que oferece 
ensino bilíngue em português e inglês, aulas de esportes, fotografi a, música e teatro no contra 
turno, além da possibilidade de intercâmbio para diversos países.

Preços diferenciados para trabalhadores da indústria.
Outras informações: www.colegiosesi.com.br

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
  Um jeito rápido para quem não terminou o ensino fundamental ou médio começar a  mudar 
de vida. As aulas são à distância e os alunos podem estudar em qualquer hora e lugar. E tem 
mais: para trabalhadores da indústria, os cursos são gratuitos.

Outras informações: www.sesipr.org.br/eja

SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO
Vacina contra gripe- Campanha de vacinação anual com valores  subsidiados.

Cursos de CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – nas unidades do SESI ou 
in company   

SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – in company
Outras informações:  www.sesipr.com.br/para-empresas/seguranca-e-saude-no-

trabalho

  Consultoria em Higiene Ocupacional:  avaliações quantitativas realizadas conforme a 
existência de agentes nocivos à saúde dos trabalhadores, que possam ser quantifi cados de 
acordo com os agentes físicos: ruído, calor, vibração e frio e químicos: gases, poeiras, névoas, 
vapores e fumos metálicos existentes no ambiente de trabalho. O serviço serve de subsídio 
para levantar a real necessidade de se pagar, ou não, o adicional de insalubridade e traz 
resultados que auxiliam na escolha correta dos EPIs para cada função.
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Soluções  do Sistema FIEP com condições diferenciadas para associados:21  -  Convênios com valores diferenciados para as 
          empresas

22  -  SESI – Serviço Social da Indústria



   Realização de laudos técnicos para o  cumprimento da legislação 
trabalhista (insalubridade e  periculosidade) e previdenciária  (LTCAT 
– Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho), através da 
inspeção no local de trabalho, avaliações qualitativas ou  quantitativas e 
parecer técnico emitido por um  engenheiro de segurança no trabalho. 
Realização do PPRA–Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, 
PCMSO–Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PPP –  Perfi l 
Profi ssiográfi co Previdenciário,  PCMAT-Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil,  PPR-Programa de 
Proteção Respiratória,  AET-Análise Ergonômica dos Postos de Trabalho, 
PGR-Programa de Gerenciamento de Riscos.

CARTÃO VIVA +

   O Cartão Viva +  é uma ferramenta de gestão de benefícios que vai transformar 
a relação da sua empresa com a saúde de seus colaboradores e dependentes. Com 
ele é possível proporcionar o acesso a serviços odontológicos, consultas e exames 
médicos com preços acessíveis, além de convênios com farmácias, academias, 
óticas,   livrarias, serviços para o bem-estar, supermercados, cultura e educação.
Principais Benefícios: atendimento odontológico, consultas e exames médicos com 
preços atrativos; orientação e acompanhamento via 0800 ou chat on-line, 24 horas 
por dia, 7 dias por semana; estímulo a atividades saudáveis; atendimento para toda 
as família (cônjuge e fi lhos de até 21 anos); facilidade de pagamento; ampla rede 
credenciada; redução de prejuízos causados pelo absenteísmo.  

Outras informações: www.sesipr.org.br/cartaovivamais-pr
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Laudos Técnicos:
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                                                     Cursos Técnicos
   São a escolha ideal para quem procura novas perspectivas para a carreira 
ou ainda mais oportunidades para se desenvolver em áreas industriais. São 
ofertados nas modalidades presencial e semipresencial com a vivência em 
laboratórios que simulam a indústria. Ao fi nal de 2 anos os alunos têm um 
diploma SENAI que é referência mundial em educação profi ssional e 70% 
deles garantem uma vaga no mercado de trabalho.
Outras informações: www.senaipr.com.br/cursostecnicos

Cursos Rápidos
   Cursos de curta duração que auxiliam quem está começando a encontrar 
uma vocação e quem já possui experiência a atualizar conhecimentos e 
dominar novas técnicas. São mais de 30 áreas com cursos disponíveis, além 
de opções customizadas.
Outras informações: www.senaipr.org.br/cursosrapidos

FORMAÇÃO EXECUTIVA PARA EMPRESAS
   O IEL no Paraná oferece programas de educação executiva para a capacitação 
de gestores com novas ferramentas de gestão que desenvolvem uma forma de 
pensar inovadora, partindo dos conceitos de diferenciação e qualidade como 
forma de aumentar a vantagem competitiva.
 As capacitações são oportunidades de fortalecimento da indústria 
paranaense e procuram desenvolver competências para gestão empresarial, 
� nanças, marketing, logística, custos, liderança, entre outros. Para 
adequação aos diversos públicos e interesses, os cursos podem ser intensivos 
(de curta duração) ou com duração mais extensa (modalidades aberta e/ou 
in company).
Outras informações: www.ielpr.com.br

23  -  SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem
           Industrial

24  -  IEL – Instituto Euvaldo Lodi



EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO 
  As Faculdades da Indústria preparam o aluno para conquistar as melhores 
oportunidades na carreira. Com cursos criados em parcerias com as  
indústrias, voltados para áreas tecnológicas e de gestão  empresarial,           
metodologia  diferenciada, parcerias internacionais e professores que fazem 
parte do  mercado, a instituição é a escolha certa para quem busca teoria e 
prática em uma formação reconhecida e valorizada pelas empresas.

PÓS-GRADUAÇÃO e EXTENSÃO
  Os cursos de pós-graduação e extensão das Faculdades da Indústria 
proporcionam aos alunos o conhecimento necessário para ampliar seu 
repertório e se destacar cada vez mais no mercado de trabalho. Para você 
que está buscando melhorar o seu currículo, ser reconhecido no trabalho e 
conquistar uma promoção, escolha as Faculdades da Indústria. 
  Outras informações: www.faculdadesdaindustria.org.br
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25  -  FACULDADES DA INDÚSTRIA SISTEMA FIEP
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  Os empregados das empresas associadas ao SINDIMETAL/PR podem 
desfrutar suas férias nas belas praias de Guaratuba/PR com baixo custo 
de hospedagem e utilizando-se da estrutura funcional e aconchegante da 
Colônia de Férias da ABESSFI - Associação Bene� cente dos Servidores do 
Sistema FIEP.
  Para isso, basta a empresa associada, através do seu RH, preencher um 
formulário de reserva e encaminhar ao SINDIMETAL/PR. O sindicato
encaminhará à ABESSFI para concorrer ao sorteio de vagas nas altas 
temporadas e/ou reservas imediatas na baixa temporada.
  Os valores são diferenciados e acessíveis a todos.
  Outras informações: sindimetal@sindimetal.com.br

26  -  Descontos na Colônia de Férias ABESSFI  de 
Guaratuba 



25  -  FACULDADES DA INDÚSTRIA SISTEMA FIEP

26  -  Descontos na Colônia de Férias ABESSFI  de 
Guaratuba 
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III - ASSOCIEM-SE!

  Continuamos acreditando que o caminho mais e� ciente para 
enfrentar os momentos de adversidades no país e superar as 
di� culdades é o associativismo.
  Nesse sentido, identi� car as ações com potencial de alavancar o 
setor, assim como minimizar os impactos que situações adversas 
possam causar exige, sobretudo, a participação mais efetiva das 
empresas no interesse e defesa do bem comum. 
  Aos que já são nossos associados agradecemos e contamos com 
a continuidade da nossa parceria.
  Aos nossos � liados, este é o momento. Juntem-se a nós. 
  Associem-se ao SINDIMETAL/PR, pois, quantos mais formos, 
mais fortes seremos

E como sempre afirmamos: “Juntos, iremos mais longe”

Informações sobre associação pelo telefone (41) 3218-3935 
e pelo e-mail cadastro@sindimetal.com.br

ou acesse o link através do banner “Associe-se” em nosso site: 
http://www.sindimetal.com.br
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