
GUIA DE 
BENEFÍCIOS



O Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Paraná - Sigep foi 

reconhecido em 01 de julho de 1943 e a Associação Brasileira da 

Indústria Gráfica – Abigraf Regional Paraná foi fundada em 04 de 

março de 1969.

Durante esse tempo pudemos acompanhar a evolução 

tecnológica, dos processos, criação de novas ferramentas de 

gestão e capacitação profissional. É notável o progresso da 

qualidade dos produtos executados pela indústria gráfica 

paranaense, que se tornou exemplo de competitividade e está 

dentre as melhores do Brasil.

A excelência gráfica das empresas paranaenses é fruto de 

investimentos no setor, tanto da iniciativa privada quanto das 

entidades que estimulam seu crescimento.

O Sigep e a Abigraf-PR orgulham-se em serem propulsores desse 

desenvolvimento contínuo proporcionando não apenas novos 

negócios aos associados, mas também gerando conhecimento a 

toda a comunidade gráfica.

Assim, temos vários motivos para que você seja associado e 

coloque o nome de sua empresa ao lado das Entidades que 

apostam e contribuem para o profissionalismo e aperfeiçoamento 

do setor.

Afinal, sua empresa merece. 

Acredite em nossa indústria gráfica e tire proveito de todas as 

vantagens que só um associado do Sigep/Abigraf-PR usufrui!

TRABALHANDO
JUNTOS 
ALCANÇAMOS
RESULTADOS.



NEGÓCIO
Representar, assessorar e orientar o setor gráfico.

MISSÃO
Representar e fortalecer o setor gráfico valorizando e 

promovendo o desenvolvimento de seus associados.

VISÃO
Ser referência nacional de ação e representatividade 

pela união, fortalecimento e expansão do setor gráfico 

paranaense.

CRENÇA E VALORES
Ética, comprometimento e responsabilidade.

O SIGEP &
A ABIGRAF-PR



O Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Paraná - 
SIGEP é a Entidade Sindical que congrega as indústrias do setor 

gráfico no Paraná; à exceção das empresas sediadas nas cidades 

das regiões de Maringá e de Cascavel que são representadas por 

Entidades específicas.

Com sede e foro em Curitiba, é constituído para fins de estudo, 

coordenação, proteção e representação legal da categoria 

econômica das Indústrias Gráficas.

Tem como objetivo principal, além de outros, o de representar, 

perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses 

gerais de sua categoria econômica ou os interesses individuais 

de seus associados. Também, celebrar convenções ou acordos 

coletivos de trabalho e colaborar com o Estado, como órgão 

técnico e consultivo, no estudo dos problemas que se relacionem 

com a sua categoria econômica.

Colabora ainda, com os poderes públicos no desenvolvimento da 

solidariedade social e promove a conciliação nos conflitos entre o 

capital e o trabalho.

A Associação Brasileira da Indústria Gráfica - ABIGRAF 
Regional Paraná. 

Como o próprio nome já se refere, é a Entidade maior de 

representação da indústria gráfica paranaense. 

Tem como objetivos: a defesa dos interesses gerais da indústria 

gráfica; a pesquisa e o estudo dos problemas pertinentes ao setor; o 

intercâmbio com entidades nacionais e estrangeiras, no propósito 

de elevar o nível dos padrões técnicos do pessoal e do material 

empregado.

Também, a cooperação e colaboração com as várias entidades 

representativas das atividades industriais e comerciais e com 

órgãos do poder público, para os estudos concernentes à solução 

dos problemas da Indústria Gráfica.

A Entidade maior ABIGRAF NACIONAL é formada pelas associadas 

REGIONAIS (uma para cada Estado da Federação). A Regional, na 

prática, funciona como um “guarda-chuvas” em todo Estado, ou 

seja, a ABIGRAF-PR, tem por função precípua fazer a união das 

gráficas do Estado, para a busca de soluções comuns.



Curitiba
Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Paraná – SIGEP  
• Presidente: Abilio de Oliveira Santana

Associação Brasileira da Indústria Gráfica - ABIGRAF Regional Paraná
• Presidente: Jair Leite

Edifício Jorge Aloysio Weber 

Rua Augusto Severo, 1050, Alto da Glória, Curitiba-PR | CEP 80030-240 

Fone: 41 3253 7172 

e-mails: sigep@sigep.org.br | abigrafpr@milenio.com.br

Londrina
Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Paraná – SIGEP 

Associação Brasileira da Indústria Gráfica - ABIGRAF Regional Paraná  
Escritório Seccional - Criado especialmente para ser o local de encontro e debates 

dos empresários gráficos locais.

• Diretor da Seccional Londrina: Edson Benvenho 

Rua Maranhão, 314 – sala 51 – Centro - Londrina – PR – 86010-904 

Fone: 43 3321-7534  | e-mail: londrina@sigep.org.br

 www.sigep.org.br
 facebook/sigepabigrafpr

CONHEÇA 
NOSSA
ESTRUTURA



AUDITÓRIO
Um auditório climatizado e sonorizado: completo e elegante para 80 pessoas.

SALA DE REUNIÃO
Sala para grupos pequenos de até 10 pessoas, mediante pré-reserva.

DECK
Um espaço charmoso para recepcionarmos os associados

CHURRASQUEIRA
Um local agradável para confraternização

SALÃO DE EVENTOS
Espaço amplo para receber convidados.

SALA DE TREINAMENTO
Equipada para 25 alunos e visando a eficácia dos cursos e treinamentos.



GUIA DE

BENEFÍCIOS AOS

ASSOCIADOS

Ser associado do Sigep/Abigraf-PR é ser ouvido e representado 

por quem mais entende do segmento gráfico paranaense. É ter 

representatividade e participar das tomadas de decisões, que criam 

oportunidades reais de desenvolvimento e inovação para o setor, elo 

fundamental na cadeia produtiva de comunicação.

Além de promovermos a negociação coletiva de trabalho com os 

Sindicatos de Trabalhadores das Indústria Gráfica (Curitiba e Londrina) 

e também com outras categorias diferenciadas de trabalhadores 

(p.ex.: secretárias, contadores, motoristas, vendedores, técnicos em 

segurança, desenhistas, etc.), representamos o setor promovendo 

alguns serviços, disponibilizados aos associados, tais como:



ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, PARECER 
TÉCNICO E OUTROS
Documentos fornecidos à empresa associada e em dia com suas contribuições, para 

viabilizar sua participação em licitações e concorrências públicas.

ATUAÇÃO NA REDUÇÃO DE IMPOSTOS
O SIGEP/ABIGRAF-PR atua de forma efetiva no processo de construção e de 
implementação de tratamento tributário adequado ao funcionamento dos negócios 
da indústria gráfica paranaense, como a redução do ICMS das indústrias; a adoção 
de mecanismos tributários de proteção às indústrias paranaenses; a instituição de 
programas de incentivo fiscal-financeiro para implantação, expansão, modernização 
e a reativação de indústrias; a preservação, no SIMPLES Nacional, do mesmo 
tratamento de ICMS que, anteriormente, era atribuído às microempresas e empresas 

de pequeno porte enquadradas no Simples PR.

CERTIFICADO DE ATIVIDADE GRÁFICA
Documento exigido à empresa gráfica quando da participação em licitações e 
concorrências públicas. Sem qualquer custo para empresas em dia com suas 

contribuições.

CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO
Aproveitem esse evento para confraternizar e brindar as conquistas do ano que se 
encerrou e o novo ano que se aproxima juntamente com seus familiares, amigos e 
fornecedores.

CONSULTORIA JURÍDICA
Contrato com o escritório de advocacia Zolandeck Advogados Associados, de Curitiba e 
Paliarini & Pinhatari Advogados Associados em Londrina. Os associados terão consultas 
gratuitas e ilimitadas para suas necessidades. Zolandeck Advogados Associados e 
Paliarini & Pinhatari Advogados Associados estão aptos a atuar nas áreas do Direito 
Empresarial, Tributário, Financeiro, Responsabilidade Civil, Contratos, Obrigações, 

Consumidor, Trabalhista Patronal, Penal e Econômico.

CURSOS EXCLUSIVOS
Temas e assuntos específicos para atualização e treinamentos técnicos de empresários 

e seus colaboradores.

DESCONTO EM SOFTWARE GRÁFICO COM A 
ZÊNITE SISTEMAS
A parceria ABIGRAF X ZÊNITE, proporciona às gráficas de pequeno porte a possibilidade 
de manter um sistema para levantamento de Custos e Cálculos de Orçamento, Emissão 
Ordem de Serviço, Controle de Contas a Pagar e Receber e Nf-e.  O sistema atende os 
segmentos de Offset Plana até impressoras bicolores formato 2, Comunicação Visual, 
Digital Copiadora e Serigrafia, seu valor mensal independe do número de usuários, 
treinamento via web, suporte ilimitado via telefone e e-mail sem custo adicional, 
elaboração e atualização do mapa de custos gratuitamente. A Zênite também possui 
sistemas para Médias e Grandes empresas, solicite uma demonstração.

Contatos: (31) 3419-7300 | vendas@zsl.com.br – www.zsl.com.br 

DESCONTOS EM SOFTWARE GRÁFICO COM A 
BREMEN SISTEMAS
A parceria ABIGRAF x Bremen Sistemas proporciona as gráficas associadas à

possibilidade de adquirir o Wingraph* com valores diferenciados sem limitações

nas funcionalidades do sistema, com cadastros e operações ilimitadas.

MÓDULOS: Orçamento Gráfico, Gestão Financeira, Tecnologia e Serviços.

A Bremen Sistemas também possui sistemas para médias e grandes empresas com o 
melhor custo benefício do mercado. Para maiores informações:
47 3035-1022 | comercial@bremen.com.br | www.bremen.com.br

CONHEÇA AS SOLUÇÕES

DO SIGEP/ABIGRAF - PR



InformAÇÃO
É o Fórum Paranaense de Tendências para a Indústria Gráfica. Trata-se de fórum 
para debates e atualizações com os mais diversos assuntos do setor e renomados 
palestrantes/especialistas. Realizado anualmente na semana que antecede o prêmio 

de excelência gráfica, em junho.

NEGOCIAÇÃO SALARIAL E DE CONDIÇÕES DE 
TRABALHO
O processo envolve várias rodadas de negociações com os sindicatos laborais a fim de 
pactuar em Convenção Coletiva de Trabalho, reajustes salariais e demais obrigações 

e deveres nas relações de trabalho.

PALESTRAS EXCLUSIVAS
O Sigep/Abigraf-PR organizam vários eventos voltados para o aperfeiçoamento 
e valorização desta cadeia produtiva e também em parceria com empresas 
fornecedoras e patrocinadoras do setor. Os associados poderão participar dessa 
exclusividade na sede de Curitiba e Londrina.

DESCONTO NAS INSCRIÕES PARA O PRÊMIO 
BRASILEIRO DE EXCELÊNCIA GRÁFICA 
FERNANDO PINI 
Considerado um dos maiores prêmios da América Latina, o Prêmio Fernando Pini 
revela os melhores produtos gráficos desenvolvidos durante o ano.
O Prêmio, além de reconhecer o esforço das empresas gráficas, é um mecanismo 
de incentivo para a melhoria da qualidade e inovação no setor gráfico. A festa de 
premiação é reconhecida como a maior festa da Indústria Gráfica reunindo mais de 
1.500 pessoas.

Para mais informações, ligue para (11) 2797-6700. Acesse www.abtg.org.br

PRÊMIO PARANAENSE DE EXCELÊNCIA GRÁFICA 
OSCAR SCHRAPPE SOBRINHO
Criado para estimular a qualidade e incentivar a criatividade e as inovações 
tecnológicas das gráficas do Paraná, consolidado como um dos principais do Brasil 

em sua área. Trouxe expressivo reconhecimento às gráficas premiadas, projetando-
as em diversas mídias nacionais e internacionais. Gratuidade e desconto especial 
para associados. Os produtos vencedores e finalistas no Prêmio Paranaense terão as 
inscrições gratuitas no Prêmio Brasileiro de Excelência Gráfica Fernando Pini. Outros

produtos inscritos tem desconto de 20% no Prêmio Fernando Pini.

REVISTA PRÉ-IMPRESSÃO
A Revista Pré-Impressão é um periódico bimestral informativo e de negócios.
Gratuita e dirigida aos associados do SIGEP/ABIGRAF-PR, autoridades, agências de 
comunicação e marketing e fornecedores do setor. Tiragem: 1500 mil exemplares. 
Possui colunas de eventos, agenda, carreira, serviços, página de compra e venda de 
equipamentos (para anúncios), responsabilidade sócioambiental, matérias e artigos 
de empresas associadas, assuntos jurídicos, benefícios aos associados, notas sobre o 
setor, dicas de turismo e etc. Possui a versão impressa e eletrônica. www.sigep.org.br 

SERASA
Consultas de restrições comerciais para subsidiar tomada de decisões para

fechamento de negócios. O associado, em dia, tem direito a até quatro consultas 

gratuitas ao mês. 

ASSUNTOS LEGISLATIVOS
Acompanhamento e ação sobre todos os Projetos de Leis de interesse da indústria

em nível Federal, Estadual e Municipal. O objetivo é monitorar as proposições 

legislativas formulando alternativas de acordo com os interesses do setor industrial 

gráfico.

AUDITÓRIO E SALA DE REUNIÕES GRATUITAS
Oferece espaços gratuitos para realização de seu evento empresarial. O auditório tem 

capacidade para 80 pessoas, possui ar condicionado, telão, sistema de som e projetor. 

O Sigep/Abigraf-PR para maior conforto e comodidade dos seus associados, oferece 

gratuitamente salas para a realização de reuniões e encontrontros empresariais
Para mais informações, ligue para (11) 3232-4500 / (41) 3253-7172  ou envie um 
e-mail para rcamilo@abigraf.org.br / marketing@sigep.org.br



ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ECONÔMICAS DO 
SETOR (ÁREA RESTRITA)
Para ser cada vez mais competitivo no mercado, é preciso entender toda a sua 
conjuntura. O Departamento de Estudos Econômicos da Abigraf desenvolve um 
levantamento especializado para oferecer um panorama econômico sob medida 
para o setor, com análise mensal do emprego e da balança comercial, além de um 
boletim de atividade industrial e um resumo de bolso mensal.

Empresas associadas podem solicitar dados estatísticos personalizados conforme 
seu interesse.

Para saber mais acesse o portal: www.abigraf.org.br

CONHEÇA AS SOLUÇÕES

DO SISTEMA ABIGRAF NACIONAL

TELEFONE
41 3253-7172

E-MAIL
abigrafpr@milenio.com.br

marketing@sigep.org.br

financeiro@sigep.org.br

PARA ACESSAR 
ESSES BENEFÍCIOS, 
INFORME-SE PELOS 
SEGUINTES MEIOS:



UNIVERSO LICITAÇÕES
A ABIGRAF possui um serviço que pode trazer muitas oportunidades para sua gráfica. 

Os Associados da ABIGRAF recebem diariamente, por e-mail, a relação das licitações 

de serviços gráficos abertos no seu Estado. Aproveite essa vantagem e aproxime sua 

empresa de um grande cliente potencial: o governo.

Para mais informações, ligue para 11 3232-4500 ou envie um e-mail para: 

jsoares@abigraf.org.br

DESCONTO EM CONSULTORIA TÉCNICA DA ABTG
Os associados possuem valores especiais ao solicitar uma consultoria técnica da 
ABTG, visando à correção de problemas e o aperfeiçoamento de sua gráfica. A 
principal vantagem é ter professores e especialistas de comprovado renome no 
mercado, que realizam melhorias para sua empresa, buscando soluções e planos de 
trabalho adequados para cada caso. São diversas possibilidades como treinamentos, 
verificação e testes de equipamentos, indicação de fornecedores, certificação, gestão 
de qualidade, entre outras ações que fazem toda a diferença no mercado gráfico.

Para mais informações, ligue para (11) 2797-6700

DESCONTOS EM POUSADAS, HOTÉIS E CHALÉS 
COM CLUB DE FÉRIAS
O Club de Férias disponibiliza hospedagem em pousadas, chalés, hotéis e colônias 

de férias de todo o Brasil. O benefício é válido para empresários, funcionários e 

dependentes das empresas associadas. As opções de destinos e valores estão 

disponíveis no site: www.clubdeferias.com.br

Mais informações: (11) 3101-0002/3104-5644/2851-1636/3867-5443 ou envie 

um e-mail para clubdeferias@clubdeferias.com.br

DESCONTOS EM PRODUTOS ATRAVÉS DO 
HOTSITE DO WALMART
Associados da ABIGRAF, agora sua empresa, seus colaboradores e dependentes tem 

mais um motivo para comemorar, descontos imperdíveis na rede WalMart.

15% de desconto na categoria utilidade doméstica

10% de desconto na categoria móveis

5% de desconto nas demais categorias do site

COMO APROVEITAR ESTE BENEFÍCIO?
As compras devem ser feitas pelo site www.walmart.com.br/abigraf/wm ou por 

telefone 11 3003-6000 (mencionar o código ABIGRAF).

As condições deste e-mail estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para mais 

informações, ligue para (11) 3232-4500 ou rcamilo@abigraf.org.br

DIVULGAÇÃO DA EMPRESA NO ANUÁRIO 
BRASILEIRO DA INDÚSTRIA GRÁFICA
O Anuário Brasileiro da Indústria Gráfica é a principal fonte de referência do setor no País. Traz 

em suas centenas de páginas:

• Diretório da Indústria Gráfica, com informações completas de mais de 2.002 empresas, de 

565 cidades de todo o País.

• Guia de Fornecedores Gráficos, composto pelos dados de mais de 554 fabricantes e 

representantes de equipamentos, insumos, matérias-primas, sistemas e prestadores de 

serviços.

• Análise econômica dos diversos segmentos que compõem a indústria gráfica brasileira.

• Tabelas com os números da balança comercial do setor.

• Endereço de aproximadamente 107 organizações ligadas ao setor como escolas, sindicatos 

e entidades.

Para mais informações, ligue para (11) 3232-4500 ou envie um e-mail para  

dmark@abigraf.org.br

PARCERIA ADOBE
Através dessa parceria, o associado ABIGRAF tem desconto progressivo nas soluções 

ADOBE, além de condições diferenciadas de pagamento.

A ABIGRAF possui contrato CLP – Contrato de Licenças Cumulativas que promove 

descontos de até 40% na compra de licenças de softwares da ADOBE como Acrobat, 

Illustrator, Photoshop, entre outros. 



Pontualmente promovemos campanhas que oferecem descontos superiores aos 

tradicionais.  Para mais informações, ligue para (11) 3232-4500   ou envie um e-mail 

para jsoares@abigraf.org.br

PLATAFORMA WEB-TO-PRINT ISIDORA
Web-to-print é uma ferramenta de vendas através da internet com sites de conexão 

exclusiva gráfica-cliente (negócio a negócio) ou loja aberta ao mercado (gráfica-

consumidor). Associados Abigraf tem 12% de desconto no valor de instalação da 

plataforma. Para maiores informações envie um e-mail para info@isidora.com.br 

ou ligue para (11) 5093-0734.

POSITIVO INFORMÁTICA
Associados à ABIGRAF tem 10% de desconto na compra de computadores, 

notebooks, tablets, celulares, servidores e outros produtos da Positivo Informática, 

além da facilidade de comprar sem sair do escritório. Para usufruir desse excelente 

benefício, o associado deve entrar em contato com a ABIGRAF e solicitar seu login e 

senha. Para mais informações, ligue para (11) 3232-4524 ou envie um e-mail para 

jsoares@abigraf.org.br

Acesse www.revendedorpositivo.com.br

PROJETO DE EXPORTAÇÃO NO PROJETO 
IMPRINT BRASIL
Após passar por um processo de reforma da marca, o projeto de exportação da 

ABIGRAF NACIONAL passa a se chamar IMPRINT BRASIL. Este projeto iniciou suas 

atividades no segundo semestre de 2003, como resultado da parceria estabelecida 

entre a ABIGRAF Nacional (Associação Brasileira da Indústria Gráfica) e a APEX-Brasil 

(Agência de Promoção de Exportações e Investimentos). A IMPRINT BRASIL incentiva 

às exportações do setor gráfico, atuando na promoção comercial para empresas 

associadas da entidade que fazem parte do projeto.

A IMPRINT BRASIL apoia seus membros em todo o processo de exportação, oferece 

consultoria gratuita, através do PEIEX, com foco em competitividade, realiza eventos 

internacionais como feiras e rodadas de negócios, convida potenciais clientes 

e formadores de opinião ao Brasil para visitar a indústria e fomentar negócios 

internacionais, prospecta potencias clientes, abre e desenvolve novos mercados, 

através do suporte de profissionais qualificados e especializados em Comércio 

Exterior. Para mais informações sobre a IMPRINT BRASIL: (11) 3232-4504 ou 

www.imprintbrasil.com

REDE DE PERMUTAS TRADAQ
Para aumentar os lucros e reduzir os gastos dos associados oferecemos um conceito 

inovador realizado pela Tradaq, a maior rede de permutas do Brasil. Por meio de 

milhares de operações, entre centenas de empresas, o serviço possibilita que você 

venda um produto para uma empresa participante e receba de outra integrante, 

produtos ou serviços que esteja precisando. Ao realizar esta troca, você melhora seu 

fluxo de caixa, a sua força de vendas e ganha muitos outros benefícios.

Para mais informações, ligue para (11) 3508-4100. Acesse www.tradaq.com.br/

parceria-abigraf

RENAULT
Associados ABIGRAF tem descontos exclusivos na parceria “Vale um descontão” da 
Renault, na aquisição de veículos de passeios e utilitários adquiridos através de CNPJ.

• FATURAMENTO IMEDIATO
• 100% FINANCIADO

Para mais informações, ligue para (11) 3232-4500 ou rcamilo@abigraf.org.br

ASSESSORIA JURÍDICA
Tenha à sua disposição artigos, legislações e acompanhamentos dos projetos de lei 
e matérias relevantes sobre o setor com o serviço de Assessoria Jurídica. A empresa 
quer for associada à entidade conta com toda assessoria profissional consultiva 
ligadas às questões trabalhistas, tributárias e fiscais. Dependendo da demanda 
e do interesse do setor, a ABIGRAF-SP pode elaborar inclusive pleitos aos órgãos 
governamentais.

Para mais informações  a (11) 3232-4500 ou envie um email para 

dejur@abigraf.org.br



CONVÊNIO CARTÃO BNDES
As Indústrias Gráficas de todo o Brasil, considerandas micro, pequeno e médio porte, 
com faturamento bruto anual de até R$ 90 milhões, contam com os benefícios do 
Cartão BNDES. O Crédito pode ser utilizado para financiar capital de giro, pagamento 
de funcionários ou para adquirir os mais de 130 mil itens ofertados. Para solicitar o 
cartão, é preciso estar em dia com as obrigações fiscais e trabalhistas e estar cadastrado 
no Portal de Operações do Cartão BNDES.

FINANCIAMENTO DE EMBALAGENS DE PAPEL CARTÃO.

A ABIGRAF conquistou a inclusão de “embalagens de papel-cartão” como itens 

financiáveis pelo cartão BNDES, facilitando e estimulando a aquisição desses 

produtos pelos clientes do segmento gráfico de embalagens. Os fabricantes destas 

embalagens, interessados em oferecer esta forma de pagamento aos seus clientes 

de micro, pequeno e médio porte, deverão possuir as seguintes CNAES (Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas): 

1731-1/00 - FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE PAPEL ou

1732-0/00 - FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE CARTOLINA E  PAPEL-CARTÃO

Acesse www.caraobndes.gov.br

O Sistema Fiep é composto pela Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), 
pelo Sesi (Serviço Social da Indústria), pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial) e pelo IEL (Instituto Euvaldo Lodi).
Nossa missão é aumentar a competitividade da indústria paranaense e torná-la 
ainda mais sustentável. É por isso que assumimos o compromisso de entregar os 
melhores serviços para promover a eficiência e a produtividade do setor, com o 
apoio e a experiência dos mais renomados parceiros internacionais – como a ONU 
e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Só no Sistema Fiep você encontra 
soluções integradas para suas necessidades nas áreas de educação, tecnologia, 

inovação, representatividade, internacionalização e muito mais.

+ SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO
Sesi, Senai e IEL

• EDUCAÇÃO BÁSICA SESI
Colégio Sesi - Ensino Infantil (parcial e integral), Fundamental, Médio e Internacional.

EJA - Educação de Jovens e Adultos.

• EDUCAÇÃO CONTINUADA SESI

Palestras e cursos de carga horária variável destinados a quem deseja se atualizar e 
adquirir novos conhecimentos. Aperfeiçoamento e complementação da formação 
profissional e pessoal em diversos temas, como Segurança e Saúde no Trabalho, 
Alimentação Saudável, Atividade Física, Responsabilidade Social, Cultura, Educação 

e Gestão.

Acesse: sesipr.com.br/para-voce/educacao

CONHEÇA AS 

SOLUÇÕES

DO SISTEMA FIEP



• EDUCAÇÃO EXECUTIVA IEL
O IEL oferece, por meio da Escola de Gestão, programas de educação executiva que 
possibilitam a capacitação de gestores de empresas. São cursos, workshops e palestras 
nas áreas de Gestão e Negócios, Finanças, Marketing e Vendas e Recursos Humanos. 
Podem ser realizados nas modalidades aberta, in company ou customizados, atendendo 
às necessidades das organizações.

Acesse: ielpr.com.br

• EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA SENAI
Cursos profissionalizantes, com foco na atuação industrial em diversos setores da 
indústria, e cursos in company, que são desenvolvidos de acordo com a necessidade 
da sua empresa.

- Aprendizagem industrial – profissionalização de jovens
- Iniciação profissional – preparação para funções básicas de uma profissão
- Qualificação profissional – novas competências para profissionais
- Aperfeiçoamento profissional – atualização de competências
- Conhecimento prático – para entrar no mercado de trabalho

Acesse: senaipr.com.br

• EDUCAÇÃO SUPERIOR SENAI E IEL
Ofertada pela Faculdade da Indústria Senai, com foco nas áreas tecnológicas da 
indústria, e ofertada pela Faculdade da Indústria IEL, com foco em áreas relacionadas  
à gestão empresarial.

- Graduação

- Pós-graduação

+ SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 
INDÚSTRIA
Sesi

• CONSULTORIAS 
Passivos Trabalhistas, Gestão do Absenteísmo, Gestão do FAP - Fator Acidentário de 
Prevenção/ NTEP- Nexo Técnico Epidemiológico, eSocial, Normas Regulamentadoras, 
Promoção da Saúde, dentre outras.

• LAUDOS TÉCNICOS
Laudos de Insalubridade, Periculosidade, LTCAT - Laudo Técnico das Condições 
Ambientais no Trabalho e LTCAT para Menor Aprendiz.

• AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS DE AGENTES AMBIENTAIS

Avaliações para verificação da exposição efetiva aos agentes nocivos químicos, 
físicos, biológicos ou associação destes.

• PROGRAMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

PPRA, PCMSO, PCMAT, PPPA, PPR, PGR.

- Vacina contra gripe
- Cursos de CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
- SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho
Acesse: sesipr.com.br/para-empresas/seguranca-e-saude-no-trabalho

• CARTÃO VIVA +
O cartão é uma ferramenta flexível de gestão de benefícios que possibilita aos 
trabalhadores e seus dependentes, acesso a consultas e exames médicos, serviços 
odontológicos, descontos em medicamentos, compra de produtos na rede 
credenciada e outros benefícios customizados de acordo com a necessidade da 
indústria, tudo com a tranquilidade do desconto em folha de pagamento.

Acesse: sesipr.com.br/cartaovivamais-pr

• CUIDE-SE +
Programa que leva o bem-estar  para o trabalhador da indústria paranaense por meio 
da prevenção e da educação, através do estímulo à adoção de hábitos saudáveis e da 
realização de exames clínicos periódicos.

Os eixos são: Prevenção do Câncer, Alimentação Saudável, Prevenção do Uso de 
Álcool e outras Drogas, Prevenção de Acidentes de Trabalho, Estímulo a Atividades 
Físicas, Prevenção de Doenças Crônicas, Prevenção de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis e Saúde Mental.

Acesse: sesipr.com.br/cuide-se-mais

+ SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Senai
Estrutura completa para atendimento aos desafios da indústria por meio do Centro 
Internacional de Inovação para temas voltados à gestão da inovação, um Instituto de 



Inovação em Eletroquímica e sete Institutos de Tecnologia (Alimentos e Refrigeração, 
Celulose e Papel, Construção Civil, Madeira e Mobiliário, Metalmecânica, Meio 
Ambiente e Química, Tecnologia da Informação e Comunicação), com foco em 
consultorias tecnológicas, serviços relacionados à metrologia industrial e também 

em PD&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação).

Acesse: senaipr.com.br/empresas

+ SOLUÇÕES EM INTERNACIONALIZAÇÃO
Fiep
• CENTRO INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS – CIN
A Fiep, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN), oferece os melhores 
serviços e assessorias para o processo de internacionalização de negócios com o 
objetivo de aumentar a competitividade no mercado nacional e internacional. O 
CIN promove feiras e missões empresariais, cursos e capacitações e encontro de 
negócios com temas atuais e inovadores. Empresas filiadas aos sindicatos da Fiep 

têm desconto exclusivo.

Acesse: cinpr.org.br

• CADASTRO DAS INDÚSTRIAS

É uma ferramenta que facilita a prospecção das relações comerciais com informações 
úteis para o empresário investidor que deseja expandir seus negócios. Editado 
pelo CIN/PR, o Cadastro é atualizado anualmente, tornando-se fundamental para 
a geração de novos negócios e a promoção das indústrias paranaenses no Brasil e 
no exterior. Com o Cadastro, você tem acesso a informações de mais de nove mil 
indústrias paranaenses, de forma organizada e catalogada, além de realizar busca 
de dados por razão social das indústrias, número de funcionários, setor de atividade, 
produtos, entre outros.

Acesse: cinpr.org.br

+ SOLUÇÕES EM REPRESENTATIVIDADE 
INDUSTRIAL E SINDICAL
Fiep
A Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) trabalha em conjunto com os 
sindicatos do setor produtivo pelo desenvolvimento do setor industrial do estado. 

Para manter as indústrias paranaenses competitivas e fortalecidas, realiza ações 
pautadas pela análise dos cenários econômicos, político e social e as necessidades 
do setor. A Fiep também apoia o crescimento sustentável das indústrias e atua na 
interlocução com as instâncias de poder público, atendimento jurídico e defesa de 
interesses conjuntos, consultoria sobre linhas de crédito, encontro de negócios para 
parcerias comerciais nacionais e internacionais e desenvolvimento de programas de 

fortalecimento da base sindical. 

• CRÉDITO E FINANCIAMENTO
A Fiep possui uma área de fomento com o objetivo de orientar o empresário no acesso 
ao crédito mais adequado para o seu negócio. Por meio de parcerias com agentes 
financeiros, aproxima os interesses do empresário e proporciona novas alternativas 
de negociação. Além disso, a Fiep é representante do Posto de Informações Fiep/
BNDES, que permite ao empresário obter informações adequadas para alavancar sua 

empresa e conquistar seus objetivos.

Acesse: fiepr.com.br/credito

• CARTÃO BNDES
As indústrias de todo o Brasil, consideradas de micro, pequeno e médio porte, com 
faturamento bruto anual de até R$ 90 milhões, contam com os benefícios do Cartão 
BNDES. O Cartão busca financiar de forma ágil e simplificada os investimentos das 

MPMEs, tendo como condições os seguintes itens:

- Disponível para empresas com faturamento de até R$ 90 milhões;
- Solicitação por meio do portal www.cartaobndes.gov.br;
- Participação do BNDES de até 100% da compra;
- Limite de crédito de até R$ 1 milhão, por banco emissor;
- Prazo de pagamento: de 03 a 48 prestações mensais fixas.

Mais de 400 mil itens estão disponíveis para serem financiados por meio do Cartão 
BNDES, como máquinas e equipamentos, embalagens, móveis, veículos utilitários, 
computadores e software. Para solicitar o cartão, é preciso que a empresa possua 
conta corrente em um dos bancos emissores, esteja em dia com as obrigações 
fiscais, previdenciárias e com a legislação ambiental e possua cadastro no Portal de 
Operações do Cartão BNDES.
Acesse: iepr.com.br/credito

• LOGÍSTICA REVERSA
O objetivo principal da Logística Reversa é reinserir os resíduos do pós-consumo em 



novos ciclos produtivos. Tal conduta preserva o meio ambiente e a vida, pois além de 
retardar a ocupação de aterros sanitários, diminui a extração de matérias-primas. Saiba 
como o Sistema Fiep ajuda as empresas paranaenses a se enquadrarem na Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e a estruturarem um Sistema de Logística Reversa.

Acesse: fiepr.com.br/logisticareversa

• PROGRAMA DE MELHORIA DA COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL
O Programa reúne as melhores práticas e projetos para dar uma resposta rápida às 
indústrias paranaenses e fomentar o desenvolvimento, com ações de curto, médio e 

longo prazo, estruturados nos seguintes eixos:

• Incentivo
Editais de apoio que estimulam a competitividade e a produtividade das indústrias 

com rápidas intervenções e diversas consultorias.

• Capacitação
Cursos e palestras que promovem temas relevantes como saúde e segurança no 
trabalho, negociações coletivas sindicais, sistema tributário, eficiência energética e 

impactos do eSocial.

• Internacionalização

Apoio constante às empresas que desejam entrar no mercado internacional com 

consultorias, missões, estudos de mercado e encontros de negócios.

Acesse: fiepr.com.br/competitividade

+ INFRAESTRUTURA PARA NEGÓCIOS
Sistema Fiep

O Centro de Eventos Sistema Fiep oferece uma estrutura completa que permite 
diversificação na realização de eventos de diferentes portes e características. O 
espaço atende aos mais variados segmentos na área de congresso, intercâmbio de 
negócios, colação de grau, exposições, feiras, workshops, eventos culturais e sociais. 
Além disso, o Centro de Eventos possui uma infraestrutura completa, com recursos 
tecnológicos e serviços que garantem conforto e segurança. A indústria paranaense 

tem desconto exclusivo na locação.

Acesse: centrodeeventosfiep.com.br

ASSOCIEM-SE!

Aproveitem!

Documentação necessária para a associação: 

A rapidez da informação no mundo atual faz imperiosa a participação 

em Entidades de Classe. O Sigep/Abigraf-PR é o fórum para debates 

e busca de soluções comuns para problemas comuns. Assim, busque 

informações!  

“Integrar uma entidade de classe é fundamental para os empresários 
que desejam manter-se atualizados sobre tudo o que acontece em seu 
segmento de atuação.”

Mensalidades a partir de R$ 65,50* por mês.
*O valor de R$ 65,50 mensais é válido para gráficas de 0 a 5 funcionários.

• Cópia do contrato social e alterações;
• Cópia do CNPJ;
• Cópia do alvará de licença;
• Número da inscrição estadual;
• Dados cadastrais.

Informe-se:
41 3253 7172
abigrafpr@milenio.com.br
marketing@sigep.org.br
financeiro@sigep.org.br
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