SUA INDÚSTRIA BEM REPRESENTADA!
Participe e dê voz para a sua empresa.
Ser empresário nem sempre é fácil, mas essa jornada não precisa ser
solitária. Quando você paga sua Contribuição Sindical Patronal, torna-se
parte de um grupo forte de empresários representados pelo Sinduscon
Paraná Norte, entidade legítima que defende seus interesses, assessora
juridicamente e realiza negociações coletiva de trabalho em favor da
categoria econômica da indústria da construção civil.
O Sinduscon Paraná Norte – Sindicato Patronal da sua categoria é o elo com a
Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP e a Confederação
Nacional da Indústria – CNI.
Como é do seu conhecimento, a partir do ano de 2018 a Contribuição Sindical
Patronal passa a ser facultativa, conforme os artigos 578 e 579 da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que foram alterados pela Reforma
Trabalhista, Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Isso significa que as
atividades do sindicato que defende os seus interesses podem se tornar
inviáveis, comprometendo a representatividade da sua categoria profissional.
A Contribuição Sindical Patronal é um importante aporte financeiro que o
Sinduscon Paraná Norte tem para representar e lutar pela sua empresa nos
ambientes públicos e privados, no âmbito municipal, estadual e nacional.
Responsabilidade, zelo e competência. Esse é o método que escolhemos para
trabalhar. E porque acreditamos que estes valores são tão essenciais para
nós como para você, contamos com a sua participação para continuarmos
lutando pelo setor da construção civil. Somente com a união de nossas forças
seremos capazes de retomar o ciclo de crescimento do setor, contribuindo
para a construção de um país verdadeiramente melhor.
Londrina, janeiro de 2018.
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SUA INDÚSTRIA DEFENDIDA NA PRÁTICA
Representatividade
O que é
Defesa de interesses junto a entidades públicas e privadas,
conselhos temáticos, eventos setoriais e nacionais.
Benefícios
Modernização CLT;
Negociação coletiva de trabalho;
Proposta para reforma tributária;
Redução de custo logístico;
Proposta para linhas regionais de subsídios;
Acesso a mercados internacionais;
Negócios sustentáveis.

Seconci Paraná Norte Saúde e Segurança do Trabalho

Assessoria

O que é
Serviço de atendimentos médico, odontológico e social,
criado para melhorar a qualidade de vida do trabalhador
da indústria da construção civil.
Benefícios
Atendimento com hora marcada;
Assistência odontológica;
Assistência médica;
Assistência social;
Medicina ocupacional;
Programas: PCMSO, PPRA, LTCAT, PCMAT;
Treinamentos NR-18.

O que é
Jurídica e Legislativa
Analises e monitoramento legislativo;
Consulta e ações em diversas aéreas.
Benefícios
Eventos e confecções de materiais sobre a modernização
trabalhista;
Agenda Legislativa da Indústria Paranaense, com o
posicionamento da FIEP sobre os principais projetos de lei;
Ações de mobilização e influência na Assembléia
Legislativa.

Competitividade Industrial

Sustentabilidade

O que é
Consultorias e soluções customizadas de curto, médio e
longo prazo para a indústria paranaense.
Benefícios
Projetos e consultorias para atender rapidamente as
demandas industriais;
Atendimento às empresas;
Ferramentas de gestão;
Programas de beneficiamento às indústrias;
Capacitação sobre temas importantes do setor industrial.

O que é
Logística reversa e meio ambiente, oportunizando
negócios e aumentando a competitividade industrial.
Benefícios
Transforma a sustentabilidade em oportunidades;
Seminários e Palestras;
Formação de grupos de trabalho para revisão e
aprimoramento de portarias e resoluções sobre o meio
ambiente.
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