
Guia de 
benefícios



Trabalhando
juntos 
alcançamos
resultados.



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!



O SIGEP &
A ABIGRAF-PR



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 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.



Conheça
nossa estrutura



www.sigep.org.br
facebook/sigepabigrafpr
instagram: @abigrafpr

Curitiba
Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Paraná – SIGEP  
Associação Brasileira da Indústria Gráfica - ABIGRAF Regional Paraná

• Presidente: Marcos Dybas da Natividade - Gestão 2022/2025

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 | marketing@sigep.org.br



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

DECK
Um espaço charmoso para recepcionarmos os associados

CHURRASQUEIRA
Um local agradável para confraternização



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

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. 

CONHEÇA AS SOLUÇÕES

DO SIGEP/ABIGRAF - PR



CONSULTORIA JURÍDICA
Os interessados devem encaminhar suas dúvidas por email para sigep@sigep.org.br.

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 um desconto 
especial no sistema GE Lite. Um sistema com levantamento de custos, cálculos de 
orçamentos, emissão de ordens de serviço, controles de contas a pagar/receber, NFe 
e até emissão de boletos. Se sua empresa atua nos segmentos offset*, comunicação 
visual, cópias e serigrafia, essa versão é ideal pra você. Tenha quantos acessos forem 
necessários, atualização do mapa de custos, treinamento via internet gratuito, suporte 
ilimitado via telefone e e-mail, tudo isso com uma mensalidade que cabe no seu bolso.

Adquira a confiança necessária para fazer seu negócio avançar.

Consulte-nos também sobre as versões para médias e grandes empresas. Solicite uma 
demonstração gratuita.

*Até offset bicolores, formato 2.

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:
31 2517-2323 | comercial@bremen.com.br | www.bremen.com.br



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 INSCRIÇÕES 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 41 3253-7172 ou 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. 

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: 1000 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 

CONSULTAS COMERCIAIS
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 41 3253-7172  ou envie um e-mail para 

marketing@sigep.org.br



TELEFONE
41 3253-7172

41 99242-8595

E-MAIL
marketing@sigep.org.br
sigep@sigep.org.br

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



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



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

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

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

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  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.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/



CONHEÇA AS 

SOLUÇÕES

DO SISTEMA FIEP

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).

Trabalhamos de forma integrada, com foco no desenvolvimento industrial e na sua 
representatividade, promovendo a educação, o crescimento sustentável e a melhoria 
de vida das pessoas.

Nosso compromisso é a defesa dos interesses da indústria. Por isso, investimos no 
aperfeiçoamento profissional dos trabalhadores, na formação e na educação de 
jovens e adultos, no incentivo à inovação de processos e na adoção de práticas 
sustentáveis.



MISSÃO
Servir e fortalecer a indústria para melhorar a vida das pessoas.

VISÃO
Referência em soluções para o desenvolvimento sustentável da indústria.

VALORES
• Confiamos: Vivenciar os nossos valores organizacionais para gerar mais confiança 
nas relações e ações.

• Dialogamos: Praticar a conversa como a melhor solução para o desenvolvimento 
pessoal e organizacional.

• Somos Éticos: Agir de maneira íntegra, ética e responsável na condução dos 
negócios e das relações que estabelecemos.

• Respeitamos: Tratar as pessoas com dignidade e aceitar que cada ser humano é 
único, com uma vocação e um valor próprio.

• Inovamos: Olhar cada tarefa, processo em uma nova perspectiva e, se preciso, 
reinventá-los.

• Valorizamos: Compreender que cada colaborador traz um valor pessoal importante 
para o crescimento do Sistema Fiep.

+ SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO

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, fotografia, música e teatro 
no contraturno, além da possibilidade de intercâmbio para diversos países.  
Preços diferenciados para trabalhadores da indústria.

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 a distância e os alunos podem estudar em qualquer hora 
e lugar. E tem mais: para trabalhadores da indústria, os cursos são gratuitos.

sesipr.org.br/eja

EDUCAÇÃO CONTINUADA 

Com programas de capacitação e qualificação ideais para indústrias, sindicatos e 
prefeituras ampliarem os conhecimentos de seus colaboradores, oferecemos cursos 
e ações educativas em diversos temas, nas modalidades presencial e a distância. 
Principais temas Segurança e Saúde no Trabalho, Alimentação Saudável, Atividade 
Física, Responsabilidade Social, Educação, Gestão, entre outros. 

sesipr.org.br/para-voce/educacao/educacao-continuada/

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
Cursos Técnicos 
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 final de 2 anos, os alunos têm um diploma SENAI que é 
referência mundial em educação profissional e 70% deles garantem uma vaga no 
mercado de trabalho.

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.

senaipr.org.br/cursosrapidos

ESTÁGIO E CARREIRA 

Gestão de Talentos: O IEL no Paraná é parceiro dos estudantes e recém-formados na 
entrada no mercado de trabalho com programas que ajudam quem está começando 
a ir longe na carreira profissional. 
Programa Estágio e Trainee: Para quem deseja entrar no mercado de trabalho com 
as habilidades exigidas pelas empresas, os programas de estágio e trainee do IEL dão 
suporte para os jovens talentos assumirem posições desafiadoras no futuro.

ielpr.com.br

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, finanças, 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).

EDUCAÇÃO SUPERIOR - FACULDADES DA INDÚSTRIA 
SISTEMA FIEP
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. 

faculdadesdaindustria.org.br

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E SAÚDE NA 
INDÚSTRIA 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

Soluções que diminuem os riscos, aumentam os ganhos e protegem os resultados 
da sua empresa, visam ampliar a segurança no ambiente de trabalho, melhorar as 
condições laborais e promover uma rotina mais produtiva. Os serviços oferecidos 
buscam incentivar o comportamento preventivo e saudável dos colaboradores por 
meio da elaboração e gestão dos programas de segurança e saúde no trabalho, de 
consultorias e assessorias customizadas.

Consultoria em e-social: está estruturada para auxiliar as empresas a se adaptarem 
a essa nova realidade por meio de orientações para criação de processos internos e 
indicações dos ajustes necessários para a correta implementação da ferramenta. São 
realizados os detalhamentos da abrangência das solicitações, os impactos no dia a 
dia da empresa, indicações de adequações sistêmicas e processuais e realização de 
diagnóstico, a _m de levantar, mapear e diagnosticar a aderência da empresa em 
relação ao cumprimento do  eSocial.

Consultoria em Passivos Trabalhistas: Com o objetivo de reduzir impactos sobre 
o pagamento de multas e indenizações relacionadas às reclamatórias trabalhistas, a 
consultoria propõe a criação de medidas protetivas, corretivas e preventivas diante 
da evidência de eventos de segurança e saúde ligados aos riscos existentes na 
empresa e consequente aumento na produtividade.

Consultoria FAP/NTEP:  O FAP (Fator Acidentário de Prevenção) e o NTEP (Nexo 
Técnico Epidemiológico) são instrumentos que influenciam o valor final da 
contribuição da sua empresa ao INSS. Os valores são baseados no grau de incidência 
de acidentes e na frequência de enfermidades relacionadas às atividades profissionais. 



A consultoria foi criada para auxiliar empresas que precisam implementar um 
processo de gestão sobre o FAP e o NTEP e conta com atendimento aos níveis tático, 
operacional e estratégico para promover a redução das taxas de acidentalidade.

Consultoria em Higiene Ocupacional:  Avaliações Quantitativas realizadas 
conforme a existência de agentes nocivos à saúde dos trabalhadores, que possam 
ser quantificados 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.

Consultoria em Gestão do Absenteísmo: Absenteísmo é um problema que 
impacta diretamente a produtividade das indústrias e eleva custos de forma direta e 
indireta. Por isso, o Sesi desenvolveu uma consultoria que busca apoiar empresas na 
identificação das questões relacionadas ao absenteísmo e sua gestão. Composta por 
diversas etapas, a consultoria analisa desde os atestados médicos até os afastamentos 
previdenciários e propõe as soluções adequadas para resolver os impactos dos 
afastamentos no desempenho organizacional.

Laudos Técnicos: 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.

NR - NORMAS REGULAMENTADORAS 

São normas que regulamentam e fornecem orientações sobre procedimentos 
obrigatórios relacionados à segurança e medicina do trabalho. O não cumprimento 
das disposições legais sobre segurança e medicina do trabalho acarreta em multas 
e pode afetar diretamente na competitividade e produtividade da sua empresa. No 
Brasil, há 36 NRs que orientam a respeito destas regras. O Sesi oferece consultorias e 
o Senai oferece cursos para que as empresas estejam dentro da lei.

sistemafiep.org.br/nrs

PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Ações de incentivo, motivação aos trabalhadores para a mudança de comportamento, 



com foco em ambientes de trabalho seguro e trabalhadores saudáveis, são ofertadas 
por meio dos eixos do Programa Cuide-se +, que dispõe de soluções em serviços nos 
seguintes temas: Alimentação Saudável, Estímulo a Atividade Física, Prevenção ao 
Uso do Álcool e Outras Drogas e Prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis.

CUIDE-SE + ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Consultoria em Alimentação Saudável: A Consultoria em Boas Práticas de 
Manipulação tem por objetivo a implementação de um conjunto de medidas 
regidas por legislação sanitária federal que devem ser adotadas pelas unidades de 
alimentação e nutrição, afim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade do 
produto final no que tange os serviços de alimentação.

ASSESSORIAS EM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
Atendimento Nutricional Individualizado: Trata-se de uma avaliação nutricional, 
através de anamnese alimentar, avaliação clínica, antropométrica, estabelecimento 
de metas, dicas de reeducação alimentar e elaboração de cardápio personalizado, 
onde o trabalhador é acompanhado durante 6 meses, com atendimentos mensais.

Palestras: As palestras educativas nos temas de alimentação auxiliam os 
trabalhadores que estão em atendimento clínico, visando despertar o interesse pelo 
tema abordado para que adquiram atitudes mais conscientes em relação as suas 
escolhas alimentares.

Oficinas: São oficinas vivenciais que visam desencadear um processo de 
aprendizagem para que os participantes incorporem novos conhecimentos para 
mudança dos hábitos alimentares. Assim como as palestras auxiliam os colaboradores 
que estão em atendimento clínico.

Oficinas Cozinha Brasil: São oficinas vivenciais teórico-práticas que visam à 
promoção de uma alimentação saudável por meio da educação alimentar. São 
ministradas por nutricionistas em unidade móvel equipada com cozinha experimental 
e didática, onde ensinam a aproveitar integralmente os alimentos, garantindo uma 
alimentação de alto valor nutricional e baixo custo.

Nutri Ação EAD: Tem o objetivo de melhorar as condições de saúde do trabalhador 
da indústria, diminuindo os fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, 
por meio da educação em nutrição de forma didática e lúdica.



CUIDE-SE + ATIVIDADE FÍSICA
Consultoria em Promoção da Saúde: Tem o objetivo de reduzir custos com a saúde 
do trabalhador, através da análise do cenário de promoção da saúde do cliente, 
proposição de soluções para melhoria dos indicadores de sinistralidade do plano de 
saúde e atestados médicos, e monitoramento dos mesmos durante 12 meses.

Assessoria em Promoção da Saúde na Indústria: Propõe a gestão e organização de 
eventos e ações pontuais NÃO ESPORTIVOS que envolvam promoção de estilos de 
vida saudáveis, tais como: palestras relacionadas a atividade física, oficinas diversas, 
gestão de ações comemorativas, jogos recreativos, cooperativos e temáticos.

Assessoria em Circuito do Bem-estar: Serviço baseado na proposição de atividades 
informativas e vivenciais, realizadas sistematicamente durante 2 meses e capazes 
de promover mudanças no estilo de vida e gerar impacto na saúde e bem-estar.  
Exemplos: Testes temáticos (pentáculo do bem-estar, avaliação de composição 
corporal), vivências em Ioga, Pilates, etc, dinâmicas de grupo, oficinas com temas do 
Pentáculo, outros.

Assessoria em Ginástica na Empresa: É um serviço socioeducativo e lúdico de 
promoção da atividade física, desenvolvido de forma coletiva pelo trabalhador, no 
tempo e local de seu trabalho. Tem como objetivo aumentar o nível de conhecimento 
sobre os benefícios da prática regular da atividade física, além de apoiar na redução de 
dores e desconfortos corporais. 

Assessoria em Atividade Física Corporativa – Trabalhadores / Dependentes: É 
um serviço que disponibiliza as empresas uma intervenção especializada com vistas 
ao bem-estar, promoção da saúde e prevenção de doenças por meio da prática regular 
de exercícios físicos e melhoria/manutenção da aptidão física. Exemplos: Grupos de 
corrida, grupos de caminhada, fitness no local de trabalho, gestão de espaços de 
atividade física nas indústrias, etc.

Assessoria em Torneios e Testes Físicos: 

Torneios: Oferece série estruturada de jogos entre duas ou mais equipes, envolvendo 
um regulamento e uma contagem de pontos, que não estejam ligadas aos Jogos do 
Sesi. 

Testes Físicos: Oferece aplicação de testes físicos para as empresas que realizam 



concursos e necessitam desta ação para cargos que exijam uma boa aptidão física 
dos candidatos.

CUIDE-SE + PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS 
NÃO-TRANSMISSÍVEIS
Consultoria em Prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis: Tem 
o objetivo de estimular os trabalhadores da indústria portadores de doenças 
crônicas não transmissíveis (DCNT): obesidade e hipertensão a mudarem seus 
comportamentos em relação à saúde, com o propósito de orientá-los para o controle 
da doença e de possíveis agravos. Os encontros ocorrem através de mediações em 
grupo, com especialistas em nutrição, educação física, psicologia e enfermagem.

CUIDE-SE + PREVENÇÃO AO USO DE ÁLCOOL E 
OUTRAS DROGAS
Consultoria em Prevenção ao Uso do Álcool e Outras Drogas: O objetivo do Programa 
é minimizar o abuso de substâncias psicoativas (álcool, drogas lícitas e drogas ilícitas) 
pelos trabalhadores das indústrias, através da diminuição de fatores de risco e criação 
de fatores de proteção no ambiente de trabalho. 

A consultoria também capacita a empresa no desenvolvimento de políticas 
relacionadas a prevenção às drogas, na capacitação de lideranças para lidar com o 
tema e na orientação ao colaborador que busca ajuda, através da Rede de Atenção 
Psicossocial da região e parceiros locais.

Capacitação de Lideranças: A capacitação de lideranças para prevenção ao uso 
abusivo de drogas, alinhando políticas de prevenção ao ambiente de trabalho, 
propõe habilitar as lideranças em relação ao tema, para que o líder possa identificar, 
abordar e orientação os colaboradores que apresentem problemas relacionados às 
drogas.

Palestras in company: As palestras sobre prevenção ao uso de álcool e outras drogas, 
visam despertar o público espectador para os modelos dinâmicos de comportamentos 
que favorecem o uso abusivo de drogas e como estes comportamentos impactam a 
qualidade de vida pessoal e familiar, apontando para o desenvolvimento de hábitos 
salutares e preventivos.

sesipr.com.br/segurancaesaude



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 pro dia, 7 dias por semana; Estímulo a atividades saudáveis; Atendimento para 
toda as família (cônjuge e filhos de até 21 anos); Facilidade de pagamento; Ampla 
rede credenciada; Redução de prejuízos causados pelo absenteísmo.

sesipr.org.br/cartaovivamais-pr

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INSTITUTOS SENAI DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
São soluções integradas em pesquisa, desenvolvimento e inovação, consultorias 
tecnológicas, certificação de produtos, ensaios laboratoriais industriais e calibração 
de equipamentos, ofertados por meio dos Institutos de Tecnologia nas áreas de  
Meio Ambiente e Química, Papel e Celulose, Tecnologia da Informação, Madeira e 
Mobiliário, Alimentos e Bebidas, Construção Civil  e Metalmecânica e Institutos de 
Inovação em Eletroquímica, Engenharia de Estruturas.

senaipr.com.br/empresas

CENTRO DE INOVAÇÃO SESI EM LONGEVIDADE E 
PRODUTIVIDADE 
Soluções que auxiliam sua empresa na implementação de estratégias para estimular 
e manter os trabalhadores produtivos por mais tempo.

São soluções personalizadas de acordo com as necessidades da sua empresa, por 
meio de Consultorias.

Além disso, o Centro de Inovação Sesi disponibiliza diversos conteúdos relacionados 
à longevidade ativa e saudável dos trabalhadores em uma plataforma online. São 



relatórios, análises, vídeos, dicas e notícias para ajudar a sua empresa a se preparar 
para essa nova realidade.

longevidade.ind.br

GESTÃO DA INOVAÇÃO 
Consultorias em temas ligados a Gestão da Inovação, Captação de Recursos para 
Projetos de Inovação, Lean Office, Design Estratégico, Registro de Marcas e Patentes 
e Programa Inova Talentos.

ielpr.org.br

SOLUÇÕES EM INTERNACIONALIZAÇÃO 

CIN - CENTRO INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS

O CIN/PR auxilia o empresário da indústria a exportar e conquistar novos mercados 
e parceiros econômicos, promovendo e consolidando a inserção do industrial do 
Estado no mercado externo. Com o Centro Internacional de Negócios, o Sistema 
Fiep disponibiliza um completo portfólio de recursos e serviços na área de comércio 
exterior. Promove missões empresariais, encontro de negócios, seminários, 
participação em feiras internacionais, consultorias, assessorias e capacitações 
empresariais em comércio exterior, com temas atuais e inovadores, dentre outros 
serviços com foco no tema.

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 promoção das indústrias paranaenses, no Brasil e 

exterior. Com o Cadastro, você tem acesso a informações de mais de 9 mil indústrias 

paranaenses, de forma organizada e catalogada, e pode fazer buscas por razão social, 

produtos, município, bairros, dentre outros. Disponível em versão física e virtual em 

cadastrosindustriais.com.br

cinpr.org.br 



CERTIFICADO DE ORIGEM
A Fiep, por meio do Centro Internacional de Negócios disponibiliza o Certificado de 
Origem. É o documento que atesta a origem (local de produção) da mercadoria e pode 
ser exigido pelo país importador, de acordo com o tipo de produto, para a obtenção 
pelo importador, de redução ou isenção de impostos no destino, por determinação de 
algum tipo de Acordo de Preferência, firmado entre o país exportador e o importador.

Ele atesta que o produto exportado é nacional e atende as Normas de Origem fixadas 
no respectivo Acordo.

QUEM SE BENEFICIA PELO CERTIFICADO?
O beneficiário direto é o importador que fará jus a uma redução ou isenção no 
Imposto de Importação. Em algumas situações o Certificado é exigido para atender 
a questão de quota de importação por produto/país.

certificado.origem@fiepr.org.br

SOLUÇÕES EM REPRESENTATIVIDADE 
INDUSTRIAL E SINDICAL 
LINHAS DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO
A Fiep oferece ao industrial os serviços do  Núcleo de Acesso ao Crédito do 
Paraná (NAC-PR), área especializada em crédito que tem por objetivo apoiar os 
empresários na obtenção dos recursos financeiros necessários para financiar as 
atividades produtivas. O NAC-PR realiza atendimentos individuais com as empresas, 
identificando as necessidades de crédito e apresentando as linhas de financiamento 
e produtos financeiros com as melhores condições para o empresário.

Serviços ofertados pelo NAC-PR:
• Identificação das linhas de crédito de acordo com a necessidade da empresa
• Aproximação de empresas com bancos e agentes financeiros
• Credenciamento FINAME e Cartão BNDES
• Informativos e cartilhas sobre crédito e financiamento
• Realização de cursos, palestras, seminários e workshops sobre crédito
• Posto de informações do BNDES no Paraná 
www.fiepr.org.br/credito

fomento@fiepr.org.br



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.

fiepr.org.br/logisticareversa

ESTUDOS ECONÔMICOS
Pensando em antecipar tendências e identificar oportunidades, a Fiep disponibiliza 
uma série de estudos e pesquisas conjunturais realizados diretamente com o 
empresariado. São análises ricas e aprofundadas, que apresentam uma visão 
completa do presente e do futuro da indústria paranaense e podem ser acessadas 
pelos empresários das indústrias paranaenses. Alguns estudos econômicos já 
disponíveis: Comércio Exterior Paranaense, índice de Confiança do Empresário da 
indústria da Construção e da Transformação e Sondagem Industrial.

fiepr.org.br/para-empresas/estudos-economicos

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO
As ações do Programa de Desenvolvimento Associativo têm por objetivo oferecer aos 
Sindicatos Patronais e Empresas Industriais capacitações de alta qualidade técnica, 
a fim de auxiliar e fortalecer as instituições industriais e sindicais. As capacitações 
do programa são gratuitas e permitem aos participantes a instrumentalização de 
conhecimentos tácitos, estratégicos e operacionais, preparando-o para a prática, na 
atuação em ambiente empresarial e sindical.

fiepr.org.br/para-sindicatos/pda/

PAINEL MPI
Painel MPI – Painel Micro e Pequena Indústria, é um sistema de apoio à tomada de 
decisão para Micro e Pequenas Indústrias, idealizado, construído e mantido pela FIEP 
– Federação das Indústrias do Estado do Paraná.



O principal objetivo do Painel MPI é prover informação financeira, de vendas e de 
produção para que os gestores possam fazer uma melhor gestão do seu negócio, 
tendo informação confiável e relevante para apoiar a tomada de decisão. Um dos 
grandes problemas na gestão de empresas, sejam elas micro ou grandes, é a falta 
de informação adequada para que os gestores possam tomar as ações corretas para 
melhorar o seu negócio.

competitividade@fiepr.org.br

ASSESSORIA JURÍDICA
Os sindicatos filiados e as indústrias associadas à Fiep contam com assessoria jurídica nas 
áreas tributária, administrativa, cível e trabalhista. Este serviço, prestado pela Procuradoria 
Jurídica do Sistema Fiep, além de estimular o associativismo, contribui para a criação de 
um ambiente legal favorável ao desenvolvimento da indústria do Paraná.

SOLUÇÕES DO SISTEMA FIEP

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
•    Técnico em Impressão Offset – 1400 horas 

•    Técnico em Comunicação Visual – 800 horas

CURSO DE APRENDIZAGEM:
•    Impressor Offset – 560 horas

Curso em andamento 

Oferta contínua.



 CURSOS RÁPIDOS:
•    Aperfeiçoamento em Arte Final

•    Aperfeiçoamento em Operação de Corte e Vinco

•    Atualização para Operadores de Guilhotina

•    Coreldraw

•    Criação Gráfica com Adobe Ilustrator 

•    Design de Embalagens 

•    Designer Gráfico Editorial

•    Formulação de Cores com Tinta Pastosa

•    Gerenciamento de Cores no Projeto Gráfico

•    Impressão Offset 4 Cores

•    Prática e Controle de Processos de Impressão Offs

•    Densitometria

•    Operação e Manutenção de Sistemas Offset

•    Impressor Offset Monocolor

Oferta contínua.

Mais informações:

http://www.senaipr.org.br/ 

SENAI – Portão 41  3271-8450

Rua Padre Leonardo Nunes, 180, Portão - Curitiba/ PR | 80.330-320

CENTRO DE EVENTOS SISTEMA FIEP

O Centro de Eventos Sistema FIEP oferece uma estrutura completa e integrada que 
permite diversificação na realização de eventos de diferentes portes e características, 
pois está situado em uma área com mais de 80.000m². Através de uma equipe 
qualificada, presta serviços de excelência, contribuindo de forma eficaz para o 
sucesso do evento.  Oferece um ambiente agradável, visando a sustentabilidade.

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$ 86,77* por mês.
*O valor de R$ 86,77 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
41 99242-8595
marketing@sigep.org.br
sigep@sigep.org.br



SINDICATO DAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS 

DO ESTADO DO PARANÁ - SIGEP

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA 

INDÚSTRIA GRÁFICA – ABIGRAF 

REGIONAL PARANÁ

Rua Augusto Severo, 1050, Alto da Glória - Curitiba-PR 

CEP 80030-240

sigep@sigep.org.br | marketing@sigep.org.br

www.sigep.org.br | www.facebook.com/sigepabigrafpr

          www.instagram.com/abigrafpr 

41 3253-7172
41 99242-8595


