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“

 Estamos iniciando uma nova gestão à frente do SINDIMETAL/PR. 
Serão, por certo, quatro anos de muito trabalho e com grandes desafios a serem 
enfrentados. Talvez o maior deles seja manter a entidade em condições de 
responder ao que dela se espera e que ela possa, cada vez mais, estar ao lado do 
seu associado. 
 A Reforma Trabalhista acabou com a Contribuição Sindical na forma 
compulsória, tal como foi criada na CLT, no governo Vargas. Esta contribuição, que 
se tornou facultativa, é que garantia os recursos necessários para a manutenção 
das atividades do sindicato.   
 A partir da Reforma Trabalhista a busca por estes recursos se torna uma 
questão de sobrevivência. Então cabe aqui um questionamento a todos os 
associados e, também, a todos os filiados:
 Qual será o papel da minha empresa nesse contexto?
 Penso que teremos dois tipos de respostas!
 1- Um primeiro grupo dirá: Vamos continuar contribuindo com o 
SINDIMETAL/PR, pois, vemos nele a entidade patronal que realmente nos 
representa, nos ajuda e sempre que a ele recorremos, fomos muito bem atendidos. 
Achamos que neste momento delicado para a entidade é que nós, empresários, 
temos que cerrar fileiras, nos unir e propiciar os recursos necessários para que o 
trabalho de representação possa continuar a ser feito e melhorado.
 2- Num outro grupo estarão aqueles que dirão: ora, se a lei diz que a 
contribuição sindical é facultativa, então não contribuirei.
 Como diria Shakespeare: “to be or not to be!”; “Ser, ou não ser!”…
 Temos todos que tomar uma decisão e esta precisa ser urgente!
 Se queremos e precisamos de uma entidade que olhe por nós, que 
lute por nós, que nos oriente e ajude  na busca de um ambiente favorável ao 
desenvolvimento de nossas empresas, sem que sejamos hostilizados pelo governo 
e pelo sindicato laboral; se buscamos a harmonia nas relações de trabalho; se 
queremos ser vistos e fazer nossos negócios melhorarem, então, é chegada a hora.
 Aos que já são nossos associados agradecemos e contamos com a 
continuidade da nossa parceria.
 Aos nossos filiados, este é o momento. Junte-se a nós. Associe-se ao 
SINDIMETAL/PR, pois, quantos mais formos mais fortes seremos. E como sempre 
afirmamos: “Juntos, iremos mais longe”!

Caminhar juntos para sobreviver

 Achamos que 
neste momento 

delicado para 
a entidade 
é que nós, 

empresários, 
temos que cerrar 

fileiras, nos 
unir e propiciar 

os recursos 
necessários para 
que o trabalho de 

representação 
possa continuar 

a ser feito e 
melhorado. ALCINO DE ANDRADE TIGRINHO  

   PRESIDENTE DO SINDIMETAL/PR



3

Memória Sindical SINDIMETAL/PR

 Durante os 58 anos de atividades do SINDIMETAL/
PR, muitas lideranças empresariais paranaenses de renome 
nacional deixaram a sua ‘assinatura’ na entidade. Um 
desses nomes foi Sérgio Marcos Prosdócimo, empresário 
paranaense, falecido no mês de maio passado, aos 76 anos. 
 Como diretor da empresa Refrigeração Paraná S/A 
(Refripar), fundada em 1949, teve uma gestão bem suce-
dida dominando o merca-
do de geladeiras e freezers 
no país. 
 Em 1970 o em-
presário criou uma das 
marcas mais representa-
tivas do setor industrial 
paranaense e do país: as 
geladeiras e os freezers 
Prosdócimo – nome fanta-
sia dos produtos da Refri-
par. Em 1996 a Refripar foi 
vendida para a sueca Elec-
trolux.
 Enquanto mem-
bro da diretoria do 
SINDIMETAL/PR, nas ges-
tões 1971, 1977, 1980 
e 1986, Prosdócimo teve participação ativa em diversas 
atividades como suplente da Diretoria, do Conselho Fiscal 
e como Representante Suplente junto à Federação das 
Indústrias do Estado do Paraná - FIEP, defendendo as suas 
ideias em prol do desenvolvimento da indústria paranaense.

 Deixou de participar do SINDIMETAL/PR com o sur-
gimento do SINAEES, Sindicato da Indústria Eletroeletrôni-
ca, desmembrado do SINDIMETAL/PR e que passou, a partir 
de 1986, a representar o setor da refrigeração.
 O empresário também foi sócio-fundador da “Asso-
ciação do Ferro e Aço do Paraná -  AFAPAR”, cujo objetivo era 
promover a aproximação, em todo o Estado, das indústrias 

consumidoras, transforma-
doras ou distribuidoras de 
ferro e aço, estabelecendo 
e estimulando a troca de 
informações referentes à 
produção, consumo e dis-
tribuição do ferro e do aço 
entre seus associados.
  Fundada em 
1975, a AFAPAR era uma 
entidade autônoma que  
ocupava uma sala na sede 
do SINDIMETAL/PR, uma 
vez que muitas empressas 
ligadas à AFAPAR também 
eram associadas do  
SINDIMETAL/PR.
 Assim, o  SINDIMETAL/PR 

presta sua homenagem ao grande empreendedor para-
naense, Sérgio Marcos Prosdócimo, agradecendo a honrosa 
participação como membro da diretoria desta entidade pa-
tronal, que muito se orgulha de ter o nome do empresário 
registrado na história de sucesso da entidade.

Sérgio Prosdócimo - Membro da Diretoria do SINDIMETAL/PR

Foto ao lado: 
Em 1986, durante a  gestão 

de Gilberto Borges, o 
empresário 

Sérgio Prosdócimo tem seu 
nome registrado em placa 

na sede do sindicato.
Foto Central: 

14/05/1977 - Ata de 
Posse da nova diretoria da 
entidade, na qual  Sérgio 
Prosdócimo se manteve 

como membro do Conselho 
Fiscal.

Foto: Imagem Fiep
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Especial: Cerimônia de Posse

 A sede do SINDIMETAL/PR  foi  
palco,  no dia 11 de maio, da cerimônia 
de posse da nova diretoria do sindicato, 
que irá comandar a entidade pelos 
próximos quatro anos. 
 A solenidade reuniu repre-
sentantes da Federação das Indústrias 
do Estado do Paraná, além de 
lideranças industriais e sindicais do 
Estado.
 O presidente eleito, Alcino 
de Andrade Tigrinho, oficializou o 
ato da posse assinando a ata, o que 
também se deu pelos demais diretores 
empossados durante a festividade. 
 Em seu discurso, Tigrinho 
agradeceu a presença de todas as 
autoridades e convidados e prestou 

uma grande homenagem a um 
dos diretores e ex-presidente da 
casa que mais contribuiu para o 
desenvolvimento do sindicato, Luiz 
Antonio Borges (in memorian). 
 “A vida associativa torna o 
trabalho do empresário mais leve, pois 
podemos sugerir ações de mudança e 
melhorias, dividir nossos problemas, 
aprender com as soluções dos outros e 
crescer enquanto coletividade. Dentro 
de uma entidade de representação 
empresarial não existem concorrentes 
e nem inimigos. Isso deve ficar para 
o mercado. Dentro das entidades 
deve existir parceria empresarial, na 
qual todos resolvem seus problemas 
comuns de forma coletiva. Não 

importa o tamanho da sua indústria, 
no SINDIMETAL/PR todos têm voz, vez 
e espaço”, declara. 
 Esse texto, citado por Tigrinho 
em seu discurso, foi originalmente 
escrito pelo saudoso companheiro e 
amigo Luiz Antonio Borges e publicado 
no jornal do Sindimetal em abril de 
2015. Luis faleceu em julho de 2015.
 O presidente comentou, ainda, 
sobre o momento de transição que o 
país atravessa: 
 “Estamos vivendo um perío-
do de transição. Portanto, temos que 
repensar e planejar o futuro. Apren-
demos, ao longo da nossa vida, que 
as crises podem ser transformadas em 
oportunidades. E, nesse sentido, tere-

A diretoria eleita, que estará comandando a entidade pelos próximos quatro anos foi oficialmente apresentada durante a cerimônia.

NOVA DIRETORIA       
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TOMA POSSE
Especial: Cerimônia de Posse

mos o maior desafio pela 
frente: o de reinventar a nossa 
entidade”, afirmou.
 Tigrinho também fez 
questão de agradecer todo o 
corpo diretivo da entidade, os 
colaboradores e, em especial, 
o apoio dispensado por seus 
familiares nesses oito anos em 
que preside o SINDIMETAL/PR.
 “Quero agradecer a 
minha diretoria, que esteve 
unida no enfrentamento a 
esse período difícil de lutas e 
desafios. Agradeço a equipe 
do Sindimetal pelo trabalho 
realizado. Agradeço aos novos 
diretores que aceitaram o 
convite para compor esta 
diretoria e que terão como 
responsabilidade reinventar 
o SINDIMETAL/PR – o nosso 
grande desafio. E quero, por fim, agradecer a minha família 
– vocês são os pilares que sustentam a minha vida”, finalizou 
Tigrinho.
 O vice-presidente da Fiep, Hélio Bampi, desejou 
muitas conquistas e sucesso para a diretoria eleita e 
aproveitou para presentear cada diretor empossado com 
pins ofertados pela Federação.
 “Parabéns por essa conquista, que vem por mérito 
de quem assume a presidência de um sindicato industrial e 
isso significa dedicar-se com afinco ao desenvolvimento de 
uma indústria sustentável, aumentando a sustentabilidade 
do setor e, por tudo isso, o Sistema Fiep tem orgulho de ser 
seu parceiro”, diz Bampi.
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QUEM SÃO OS DIRETORES 

Especial: Cerimônia de Posse 

 Reeleito para o seu terceiro mandato como 
presidente do SINDIMETAL/PR, Alcino de Andrade 
Tigrinho é sócio-diretor da empresa Metalus Indústria 
Mecânica Ltda. Como presidente do SINDIMETAL/
PR, vem realizando uma administração pautada no 
respeito e compromisso com as indústrias do setor 
metalmecânico.
 Administrativamente, os recursos financeiros 
foram geridos com responsabilidade e transparência. 
Do ponto de vista corporativo, primou pela valorização 
do associativismo e pelo fortalecimento do setor.
 Na área trabalhista, a entidade foi fundamental, 
garantindo suporte necessário às empresas e 
participando ativamente de questões relacionadas às 
negociações coletivas e demais questões que impactam 
nas rotinas administrativas das indústrias.
 Vislumbrando uma oportunidade de trabalhar 
a questão da logística reversa e da destinação correta 
dos resíduos sólidos do setor metalmecânico, durante 
a gestão de Tigrinho, o sindicato, juntamente com 
outros Sindimetais do Estado, estabeleceu um Plano de 
Logística Reversa do Setor Metalmecânico do Paraná, 
alinhado aos termos do Edital de Chamamento da 
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do 
Estado do Paraná (SEMA).

Atuação do presidente eleito,  
Alcino de Andrade Tigrinho

CONSELHO FISCAL

DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO À FIEP

DIRETORIA

DANNY 
BERTÉ

Presidente da 
Pefimec

JOSÉ LUIS
 RAUCH

Presidente da 
Metalkraft

 EDSEL ROLF 
SCHWARZ
Diretor da

Metalúrgica 
Schwarz

ALCINO DE 
ANDRADE
 TIGRINHO

Sócio-diretor  
da  Metalus

RUBEN RUMPI 
CAETANO

Diretor da IMB

CLEUBER LODOVICO
Diretor da Modelo

MARCELO APPI 
MARCOS

Diretor da KTR  do Brasil

EDWARD BORGO 
Diretor da 

Tecnoplating

DANTE LUIZ 
PANGRÁCIO

Diretor da Artis Matriz

BERNARDO LUIZ 
COELHO 

Diretor da Perfipar

JULIO CESAR MACIEL
(Diretor da 
CNC Seals)

CARLOS BENECKE
(Presidente da 

Benerti)

ADALBERTO BOFF 
CARDOSO

(Diretor da Magius)

DANNY BERTÉ
(Presidente da 

Pefimec)

JOSÉ LUIS RAUCH
(Presidente da 

Metalkraft)

GUIDO LARSEN
(Diretor da 

Moltec)

ALCINO DE ANDRADE
 TIGRINHO

Sócio-diretor  da  
Metalus Indústria 

Mecânica Ltda.
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Logística Reversa SINDIMETAL/PR

 O coordenador de Resíduos 
Sólidos da Secretaria do Estado de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
do Paraná (SEMA), Vinicio Bruni, 
foi a autoridade convidada para 
participar da oitava reunião do Comitê 
Gestor de Logística Reversa do setor 
metalmecânico,  a segunda realizada 
no ano de 2018. 
 O evento aconteceu no dia 
16-05-2018, na sede do SINDIMETAL/
PR, e contou com a presença dos 
representantes dos SINDIMETAIS no 
Estado.
 A reunião teve por objetivo 
esclarecer questões relacionadas ao 
Plano de Logística Reversa do setor, 
sanando dúvidas quanto à forma de 
atender ao Termo de Compromisso 
assinado pelos sindicatos.
 Durante a reunião, Bruni 
ressaltou que “em primeiro lugar, 
é preciso que haja uma integração 
entre os sindicatos que representam 
o setor com o propósito de criar um 
cronograma de trabalho, formulando 
um projeto de logística reversa com 
informações tais como: os produtos 
colocados no mercado pelas empresas, 
o gerenciamento deste material ao 

final da sua vida útil, e posteriormente, 
informações sobre os resultados do 
trabalho”.
 

Segundo Bruni, os dados encaminhados 
pelo setor produtivo à SEMA serão 
lançados em um software que 
transformará os relatórios obtidos pela 
indústria em um mapa eletrônico, cujo 
objetivo será acompanhar a evolução 
do trabalho de cada segmento da 
cadeia produtiva, considerando o Plano 

Estadual de Resíduos.
 “Hoje, as empresas ainda veem 
a logística reversa como um problema, 
porém, ela precisa ser encarada como 
um negócio que tenha por objetivo 
dar destinação correta para o produto, 
satisfazendo as exigências das leis 
vigentes no país e criando, sobretudo, 
oportunidades de ganho com a coleta 
desses resíduos. Mas, para que isso 
aconteça, é preciso diálogo e bom 
senso entre todos os envolvidos”, 
finaliza.

Coordenador de resísuos sólidos da SEMA participa da 8ª Reunião 
do Comitê Gestor de Logística Reversa do Setor Metalmecânico

Reunião com Vinicio Bruni teve por objetivo esclarecer questões relacionadas ao Plano de Logística Reversa do setor.
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Primeira reunião do ano dos Grupos de RH e Segurança no Trabalho traz 
o tema eSocial e o Impacto na NR12

 “O eSocial e o impacto na 
NR12” foi o tema da primeira reunião 
do Grupo de RH, realizada em conjunto 
com o Grupo de Estudos de Segurança 
do Trabalho – GEST, que aconteceu no 
dia 16 de maio, na sede do SINDIMETAL/
PR.
 Para tratar do tema foram 
convidados dois especialistas no 
assunto, ambos Engenheiros de Segu-
rança do Trabalho: Júlio Cezar Doneda, 
pós-graduado em ergonomia industrial 
pelo Conservatório Nacional de Artes 
e Ofícios da França (CNAM), e José 
Eduardo Duarte Minho, professor 
de Engenharia de Manutenção do 
Instituto de Engenharia do Paraná (IEP/
IDD/LM Lab).
 Durante a reunião, os 
especialistas apresentaram aos 
participantes os possíveis impactos 
causados às empresas pelo eSocial 
– instrumento de unificação das 
informações referentes à escrituração 
das obrigações fiscais, previdenciárias 
e trabalhistas – consideradas 

as determinações da Norma 
Regulamentadora 12 (NR12).
 Os especialistas trouxeram 
dados do Observatório Digital de Saúde 
e Segurança do Trabalho, desenvolvido 
pelo Ministério Público do Trabalho 
(MPT) e pela Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), que posiciona o 
Brasil na quarta colocação no ranking 
dos índices de acidentes de trabalho 
ocorridos no mundo.
 Ainda, de acordo com o 
observatório, entre 2012 e 2017 a 
Previdência Social gastou mais de R$ 
26,2 bilhões com o pagamento de 
auxílios-doença, aposentadorias por 
invalidez, auxílios-acidente e pensões 
por morte de trabalhadores.
 Diante desses dados impres-
sionantes, José Duarte Minho afirma 
que o trabalho da fiscalização nas 
empresas será rigoroso, verificando 
se as informações enviadas pelas 
empresas ao eSocial estão corretas.
 “O objetivo da fiscalização é 
averiguar as informações apontadas 

pela empresa ao eSocial, em questões 
relacionadas à saúde e segurança do 
trabalhador, bem como relativas à 
adequação dos maquinários, entre 
outros. Vale destacar que a inserção 
incorreta das informações trará riscos 
para a empresa, como multas e ações 
judiciais. A fiscalização terá ferramentas 
e dados para garantir a aplicação e o 
cumprimento da lei”, diz Minho.
 Para minimizar o risco da 
empresa, Júlio Cezar Doneda enfatiza 
a importância de capacitar a equipe 
envolvida.
 “A implantação do eSocial 
acarreta impactos para toda a 
organização, alterando a estrutura 
organizacional da empresa. Nesse 
sentido, é necessária a integração e 
capacitação de todos os profissionais 
para que a legislação seja cumprida 
e o sistema seja alimentado com 
informações corretas. Só assim a 
empresa não ficará exposta e não 
correrá riscos de ser autuada pela 
fiscalização”, finaliza Doneda. 

Ciclo de Palestras, Debates e Reuniões
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 O presidente do SINDIMETAL/
PR, Alcino de Andrade Tigrinho, foi 
agraciado, no dia 15 de maio, com o 
título de Cidadão Honorário de São José 
dos Pinhais, uma das mais importantes 
honrarias oferecidas pelo legislativo 
municipal.
 Concedido pela Câmara 
Municipal, por iniciativa do Vereador 
Professor Marcelo e com aprovação 
por unanimidade dos demais parla-
mentares, o título é uma deferência 
aos relevantes serviços prestados por 
Tigrinho em prol do desenvolvimento 
do município e atendimento a causas 
da comunidade.
 A solenidade ocorreu no 
Plenário Segismundo Salata, na Câmara 
Municipal de São José dos Pinhais, e 

reuniu familiares, amigos, lideranças 
empresariais e políticas da cidade, 
além de diretores do SINDIMETAL/PR.
 Acompanhado da esposa, 
Luiza Helena Setti Tigrinho e das 
filhas, Ana Carolina Tigrinho Fagundes 
e Araceli Tigrinho, o empresário 
comentou sobre a alegria e satisfação 
em ser homenageado pelo legislativo 
municipal.
 “Fiquei surpreso e, ao 
mesmo tempo, muito feliz por esse 
reconhecimento, pois, como men-
cionei, minha ligação com São José dos 
Pinhais vem de quase 50 anos. Aqui 
tenho muitas amizades e interesses 
econômicos, tendo em vista a instalação 
de nossas empresas nessa cidade que 
contribuem para o município, por 
meio da arrecadação de impostos e 

geração de empregos. Aqui também 
conheci e participei da fundação do 
Rotary Clube de São José dos Pinhais 
Afonso Pena. Através do Rotary me 
fiz mais partícipe da comunidade 
São Joseense, conhecendo suas 
necessidades e procurando trabalhar 
para minorar os problemas desta 
comunidade”, declara.
 Natural de Campo Largo, 
Tigrinho é diretor da empresa 
Metalus Indústria Mecância Ltda, 
instalada em São José dos Pinhais 
desde 1995. 
 É Formado em Administração 
de Empresas pela Universidade 
Positivo e pós-graduado em 
Administração de Produção pela 
Faculdade de Administração e 
Economia- FAE. 
 Foi escolhido para ser o 
governador de Rotary International 
no Distrito 4730 (gestão 2009/2010).

 Tigrinho também é 
presidente do Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Mate-
rial Elétrico do Estado do Paraná 
(SINDIMETAL/PR), uma das mais 
expressivas entidades patronais do 
Estado, representante de empresas 
dos diversos segmentos industriais do 
setor metalmecânico.
 Recém empossado no último 
dia 11-05-2018 para comandar a 
entidade pelos próximos quatro 
anos, este já é seu terceiro mandato 
como presidente do sindicato,  o 
que comprova a qualidade e o 
reconhecimento do seu trabalho por 
parte dos empresários do setor.

Fotos: Rafael Freire Comunicação e Marketing

Presidente do SINDIMETAL/PR recebe título de Cidadão Honorário

Evento Externo
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Cursos SINDIMETAL/PR

 O SINDIMETAL/PR informa que a 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) firmada com 
o SINTESPAR (Sindicato dos Técnicos de Segurança 
do Trabalho no Estado do Paraná) já se encontra 
firmada e devidamente registrada no Ministério do 
Trabalho e Emprego.
 O documento também poderá ser acessado 
no site do SINDIMETAL/PR, área reservada às 
Convenções Coletivas, em Categorias Diferenciadas.
 Mais informações podem ser obtidas no 
departamento jurídico do SINDIMETAL/PR, com 
Luciana Rocha Lopes ou Eliziane de Medeiros 
Maciel, através do telefone (41) 3218-3935, ou 
e-mail gerencia@sindimetal.com.br/assistente.
juridico@sindimetal.com.br .

SINDIMETAL/PR e Sindicato de Técnicos de Segurança 
fecham CCT 2018

 Para manter uma linha de produção ativa é 
fundamental que a empresa atue, de maneira eficiente, no 
processo de gestão de estoques.
 No entanto, muitas vezes as organizações não 
percebem que a falta de domínio acerca desse processo 
pode acarretar uma série de problemas, tais como: perda de 
vendas por falta de produtos, ou de matéria-prima ou, ainda, 
perda financeira devido ao excesso de itens estocados, sem 
demanda para consumi-los.
 Assim, com o objetivo de aprimorar os conhecimentos 
dos participantes em questões relacionadas à gestão de 
estoques, o SINDIMETAL/PR, em parceria com o Senai, 
promoveu, nos dias 23, 24 e 25 de maio, o curso “Gestão de 
Estoques”.

 Durante o curso, a instrutora do Senai, Helen 
Mara Zarur dos Santos, realizou atividade prática com os 
participantes e alertou para o correto gerenciamento do 
estoque, abordando temas como: a diferença básica entre 
almoxarifado e estoque; modalidade de transporte; compra; 
recebimento; armazenamento e movimentação do estoque, 
entre outros.
 Segundo a instrutora, para realizar uma boa gestão 
de estoque é preciso estar atento a todo o processo. “Para 
evitar erros na gestão é importante fazer um inventário dos 
produtos, realizar a quantificação correta de todos os itens, 
ter uma estrutura organizada, classificar o estoque, fazendo 
uma previsão de demanda. Esses são os pontos principais 
para realizar um bom trabalho”, finaliza.
 Ao final do curso foram certificados 17 profissionais 
das empresas associadas e filiadas ao sindicato.

Curso no SINDIMETAL/PR ensina a manter uma gestão 
eficiente de estoque

Informe Jurídico
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PROGRAMAÇÃO DE CURSOS SINDIMETAL/ PR

aAdministração de Materiais, Logística  e 
Suprimentos

JULHO 2018
aLiderança e Gestão de 

Equipes

SINDIMETAL/PR forma turma no 
curso “Ferramentas da Qualidade”
 Manter um serviço de excelência diante de um 
mercado cada dia mais competitivo exige das empresas 
uma boa dose de dedicação e qualificação. Nesse sentido, 
torna-se primordial que as organizações trabalhem com 
ferramentas de qualidade que possibilitem o reconhecimento 
e a valorização da marca, atuando ativamente na fidelização 
do cliente – fator esse tão ou mais importante para o sucesso 
do negócio quanto conquistar novos clientes.
 Observando essas exigências do mercado, o 
SINDIMETAL/PR, em parceria com o Senai, promoveu o curso 
“Ferramentas da Qualidade”. As aulas aconteceram nos dias 
26 e 27 de abril, na sede do Sindicato, e tiveram por objetivo 
ensinar os profissionais a aplicarem as principais ferramentas 
da qualidade de forma a contribuir com o processo produtivo 
da empresa.
 Durante o curso, a instrutora do Senai, Samaira Carla 
Wuicik, trabalhou com atividades práticas, trouxe conteúdos 
referentes à norma ISO 9000 e tratou da aplicabilidade dos 
7 princípios que compõem as ferramentas da qualidade 
nas empresas, instrumentos esses capazes de auxiliar na 
elaboração de estratégias para enfrentar as dificuldades do 
mercado.
 De acordo com Samaira, para obter um processo 
produtivo de qualidade é fundamental o engajamento da 
equipe em todos os processos industriais.
 “Qualquer sistema em processo de transformação 
exige o comprometimento de todos os envolvidos, tanto que 
o engajamento de pessoas é um dos princípios fundamentais 
da qualidade. Quanto maior for o conhecimento sobre os 
instrumentos que contribuem para o aumento da qualidade 
e produtividade, menores serão as ocorrências de falhas na 
produção”, declara.
 Ao final do curso foram certificados 11 profissionais 
das empresas associadas e filiadas ao  SINDIMETAL/PR.

 Aprimorar a forma de produção, otimizando 
processos e evitando desperdícios, tem sido um dos grandes 
desafios das organizações. Nesse sentido, técnicas que 
proporcionem ganhos na produtividade serão sempre bem 
aceitas no ambiente laboral.
 Pensando em apresentar conceitos relacionados 
à manufatura enxuta, o SINDIMETAL/PR, em parceria com 
o Senai, promoveu, nos dias 05 e 06 de abril, o curso Lean 
Manufacturing. O curso, realizado na sede do sindicato, 
proporcionou aos participantes uma melhor compreensão 
sobre as ferramentas que compõem o sistema de manufatura 
enxuta.
 De acordo com a instrutora do curso, Helen Mara 
Zarur dos Santos, o Lean Manufacturing é uma filosofia que 
engloba uma série de técnicas que, usadas em conjunto, 
permitem eliminar diferentes tipos de desperdícios em 
todos os setores da empresa.
 “No sistema lean a empresa trabalha com estoque 
mínimo, que é o de matéria prima, e as peças são produzidas 
mediante a solicitação do cliente”, diz.
 Porém, a aplicação dessa filosofia, segundo a 
instrutora, exige conscientização coletiva, um engajamento 
que deve passar pelo chão de fábrica chegando até a alta 
direção. “Fazendo poucas mudanças, por meio dessa 
filosofia, a redução de custos será significativa”, afirma a 
instrutora.
 Durante o curso, os participantes aprenderam, na 
prática, como funciona o sistema lean manufacturing. “Nas 
atividades práticas, os participantes criaram uma empresa 
fictícia e desenvolveram uma linha de produção enxuta, 
trabalhando todo o conceito teórico aplicado em aula. Esse 
treinamento irá auxiliá-los na implantação dessa filosofia 
nas empresas onde trabalham”, finaliza.
 Ao final do curso foram certificados 9 profissionais 
das indústrias associadas e filiadas ao sindicato.

Curso ensina aos participantes 
a filosofia  Lean manufacturing
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1- Divulgação sem custo
 Conte com o Sistema de Negócios das Indústrias 
Metalmecânicas, um catálogo online de divulgação dos 
produtos e serviços das empresas associadas e filiadas do 
Sindimetal-PR que pode ser acessado através de consultas 
simples e totalmente grátis.

2- Página exclusiva da sua empresa
 Ao se cadastrar, disponibilizamos um espaço exclusivo 
onde você divulga seu negócio de forma personalizada, 
incluindo seu próprio texto de apresentação e logomarca, 
permanecendo em nosso catálogo online durante todo seu 
período associado ao Sindimetal.

3- Buscas Indexadas
 Todas as pesquisas em nosso cadastro estão 
indexadas por palavras-chaves, facilitando assim a localização 
do seu negócio, seja pelo nome da empresa, atividade, 
equipamentos, produtos, serviços ou certificação de 
qualidade.

 4- Visibilidade e novos negócios
 Essa nova facilidade visa gerar oportunidades e 
troca de indicações, além de ampliar a sua rede de contatos. 
Aproveite agora e faça seu cadastro gratuito.
 Siga esse passo a passo para se cadastrar:
 - Acesse o link: www.sindimetal.com.br/sistema
 - No canto inferior direito clique em “Quero cadastrar 
minha indústria no catálogo de produtos e serviços”;
 - Insira as informações da sua empresa;
 - No campo “Texto sobre sua empresa”, coloque 
algum descritivo ou, se preferir, copie o que já tem descrito 
no seu site e cole nesse campo;
 - No campo “Dados de acesso” insira um email que 

será seu login futuro e defina uma senha também;
 - Adicione sua logomarca e faça a impressão do 
formulário, que deverá ser datado, assinado e carimbado; 
 - Envie o formulário via email para que possamos 
ativar o seu cadastro. PRONTO!

Conheça os benefícios do Sistema de Negócios das Indústrias 
Metalmecânicas

Negócios SINDIMETAL/PR

O SINDIMETAL/PR  passou a a ter maior visibilidade e vínculo com os 
associados por meio das redes sociais Facebook, Issuu e Youtube. Com 
as redes implantadas, o nosso sindicato passa a agilizar cada vez mais o 
acesso à informação sobre fatos relevantes do setor,  promovendo um 

aumento na interação entre as empresas e o sindicato. 
FACEBOOK:

https://www.facebook.com/sindimetalpr
YOUTUBE:

https://www.youtube.com/channel/UCTbqZJpKqeuy87lRQZlgzDw
SITE:  

www. sindimetal. com. br
ISSU: 

http://issuu.com/sindimetalpr/docs/jornal8_sindimetal


