
Programa Sindimetal de Qualidade de Vida 

Leia os artigos de Saúde de quem entende de saúde 

O SINDIMETAL/PR, em meados de 1996, lançou o "Programa SINDIMETAL de Qualidade de Vida no 
Trabalho" visando conscientizar empresários e trabalhadores sobre os benefícios sociais e econômicos da 
melhor qualidade de vida no trabalho, bem como promover o debate nas empresas sobre o tema, 
buscando melhorar a produtividade e aumentar a competitividade. 
 
Em março de 2001, o SINDIMETAL/PR iniciou um processo de atualização, com o relançamento do 
"Programa Sindimetal de Qualidade de Vida", desta vez sob a ótica da "Responsabilidade Social 
Corporativa", firmando fortes parcerias com entidades como a 
Fundação de Ação Social - FAS, o Serviço Social da Indústria - SESI/PR e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial - SENAI/PR. Com o intuito de agregar valor ao trabalho já existente, 
incrementando com ações voltadas para o desenvolvimento da cidadania, principalmente nas áreas de 
educação, meio ambiente, lazer, cultura, aspectos familiares, entre outras. 
 
O programa incorporou o tema da responsabilidade social corporativa desenvolvendo uma cultura 
socialmente responsável. Atualmente, vários projetos estão sendo desenvolvidos e coordenados por uma 
Assistente Social. Os Projetos envolvem, progressivamente, 
as 154 empresas associadas à entidade, seus trabalhadores e familiares, além da comunidade em que 
estão inseridas. 

PESQUISA DE "PERFIL DAS EMPRESAS" ASSOCIADAS AO SINDIMETAL/PR 
Esta pesquisa aplicada às empresas visa conhecer e descrever suas realidades sociais com o objetivo de 
oferecer propostas/projetos que venham a solucionar e/ou minimizar as necessidades identificadas. 

PROJETO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA 
O Sindimetal promove cursos mensais para as empresas associadas,e convidados, visando atender com 
temas atuais e de importância, as áreas técnica, de recursos humanos, qualidade total, segurança do 
trabalho, comportamental, ambiental, etc. 

FÓRUM DE INFORMAÇÃO 
Um evento mensal, de cunho sócioeducativo, oferecendo um espaço para debates de temas segundo a 
necessidade das empresas. O Fórum tem o objetivo de orientar, informar e esclarecer aos associados, 
questões sobre os assuntos debatidos. 
 
Temas como: Gestão Ambiental, CIPA como instrumento de Prevenção, Qualidade de Vida, Inclusão 
Social, Ergonomia - LER/DORT, entre outros. 

PROJETO DE INCLUSÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE 
TRABALHO 
Em parceria com a SETP/PR - Secretaria de Estado do Emprego e Promoção Social e a Agência do 
Trabalhador, este projeto já atende às empresas associadas com o objetivo de proporcionar a pessoa 
portadora de deficiência, através de treinamentos específicos nas empresas participantes, habilitação e/ou 
reabilitação profissional. Através deste projeto pretende-se ampliar as alternativas da incorporação da 
pessoa portadora de deficiência no mercado criando, assim, condições de melhoria no seu bem estar 
pessoal, social e econômico. 
 
A iniciativa adotada está em concordância com a política nacional para a inclusão da pessoa portadora de 
deficiência. 

FORMAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. 
Através das parcerias com a SETP/PR, Agência do Trabalhador, Empresa Robert Bosch e o 
SENAI/PR, o projeto prevê a realização de cursos na área metalmecânica, oferecidos às pessoas 
portadoras de deficiência como forma de preparação técnica para o mercado de trabalho. 
 
Com isso, as empresas poderão contratar, atendendo à legislação, mão-de-obra tecnicamente qualificada. 
A parceria entre BOSCH, SENAI-CIC e SINDIMETAL/PR iniciou com 
a primeira turma piloto do Curso de Mecânica Básica, da qual 100% das pessoas portadoras de deficiência 
formadas, foram colocados no mercado de trabalho. 

PROJETO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 
Com a aliança estratégica firmada em novembro/2001 com o INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E 
RESPONSABILIDADE SOCIAL, uma das mais conceituadas organizações no setor. Este projeto tem o 
objetivo de sensibilizar, mobilizar e engajar as empresas associadas para adoção de práticas de 



responsabilidade social. 
 

PROJETO QUALIDADE DE VIDA 
Campanhas preventivas informativas e de esclarecimento sobre diversos temas: dengue, saúde bucal, 
hipertensão, diabetes, stress, osteoporose, alimentação saudável, exercitar-se faz bem, combate ao fumo, 
prevenção ao câncer de mama, prevenção ao câncer de 
próstata, e outros. 

PROJETO SEGURANÇA TOTAL 
Em parceria com uma empresa de consultoria em segurança no trabalho, o SINDIMETAL/PR estará 
assessorando as empresas associadas nesta área, com o objetivo de informar, esclarecer , abordar 
conhecimentos em segurança, sensibilizar para o assunto, fazer com que as empresas percebam a 
necessidade de implantação de medidas preventivas, demonstrando a relação custo x benefício da adoção 
de práticas seguras. 
 
O projeto tem como etapa inicial realizar um levantamento de dados junto a empresas associadas com o 
objetivo de elaborar um relatório que mostre a realidade na área de segurança (criar indicadores) criando 
condições de apresentar propostas de futuros projetos. 
 
Já foram visitadas 100 empresas associadas ao sindicato, onde foram aplicados check-list para 
levantamento de dados referentes a área de segurança. 
 
Outra atividade do projeto são os plantões de atendimento nas quintas-feiras,das 14h00 às 18h00,na sede 
do sindicato, para as empresas associadas discutirem o assunto. As empresas também poderão utilizar o 
endereço eletrônico seguranca@sindimetal.com.br para apresentar seus questionamentos. 
- Grupos de Estudos em Segurança no Trabalho 
- Reuniões mensais 
- Cursos de CIPA 

PROJETO LAZER E CULTURA 
Com atividades de lazer e cultura, realizadas com o objetivo de integrar as empresas, seus trabalhadores e 
familiares, o projeto já promoveu: 
1ª Mostra de Talentos e Campeonato de Futebol em Grama Sintética por 03 anos consecutivos. 
 

ALIANÇAS ESTRATÉGICAS 
• Fundação de Ação • Social - FAS/PR 
• Serviço Social da Indústria - SESI/PR 
• Serviço Nac. de Aprendizagem Industrial - SENAI/PR 
• Sec. de Estado do Emprego e Prom. Social - SETP/PR 
• Secretaria Municipal de Educação - SME/PR 
• Fundação CERTI/SC 
• Instituto Euvaldo Lodi - IEL/PR 
• Secretaria de Estado da Educação - SEED/PR 
• Agência de Apoio Social e Ambiental - ELO 
• Ministério Público do Trabalho - MPT/PR 
• Consultoria e Desenvolvimento - STF 
• Consultoria Empresarial - ProQuality 

O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado do Paraná, o 
SINDIMETAL/PR, com este programa, busca estimular as empresas e os empresários a participar, criar e 
apoiar organizações empresariais que, com o mesmo intuito, buscam promover o bem-estar social. 

Maiores informações poderão ser solicitadas pelo endereço eletrônico servicosocial@sindimetal.com.br 

 


