
ASSOCIE-SE AO SINDAP 

e fortaleça a indústria brasileira 



HISTÓRIA DO SINDICATO 

 Fundado em 23 de outubro de 1998 na cidade 
de Cascavel 

 A base é composta por 53 municípios e tem 
483 indústrias do seguimento, representadas 
pelo sindicato 

 Missão: atuar como um órgão representativo 
da indústria para promover a união dos 
empresários visando o desenvolvimento do 
setor da panificação e confeitaria.  

 



PRODUTOS 



CARTÃO SESI 

• Condições somente para associados ao Sindicato 

• Valor pago R$ 6,20 por grupo familiar, ou seja, valor 

pago por trabalhador mais dependentes 

• Acesso a serviços odontológicos nas Unidades Sesi e 

Consultórios credenciados. 

• Parcelamento em 3 vezes nos procedimentos do 

Básico ao Especializado e em 6 vezes nos 

procedimentos Avançados. 

• A tabela de valores de procedimentos: clique aqui. 

http://www.sesipr.org.br/cartaovivamais-pr/uploadAddress/Tabela_Odontologia_Viva_+%5b68754%5d.pdf


FEIRAS E CONGRESSOS 

 Organização de caravanas para feiras, 

congressos, fóruns. 

 FIPAN: é a principal feira de negócios no país, 

com foco na panificação, confeitaria e 

estabelecimentos que atuam no food service. 

 CONGREPAN: Congresso Brasileiro da Indústria 

de Panificação e Confeitaria 

 Feiras mundiais 





CURSOS GRATUITOS 

 Cursos em parcerias a custo zero para os 

associados 

 



EVENTOS EM PARCERIA COM O SISTEMA FIEP 

 Dia do empresário, evento em comemoração 

do dia da mulher, palestras 



ORIENTAÇÃO JURÍDICA  

 Para atender aos associados, o SINDAP possui 

orientação jurídica em parceria com a FIEP, 

para soluções de dúvidas nas áreas 

trabalhistas, empresariais, comercial, 

tributária, legislativa e outras.   



JANTAR DO PANIFICADOR 

 É realizado anualmente para comemorar o dia do 
panificador 

 O associado em dia com as mensalidades ganha uma 
mesa com 4 lugares* 

 

 

 

 

 

 

 
         * Pagamento de no mínimo 12 meses consecutivos 

Parte da 

decoração 





SESI  

 PCMSO - Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional 

 PPRA - Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais 

 PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário 

 Exames ocupacionais – Admissionais, 

periódicos, demissionais 

 Colégio Sesi Nacional e Internacional 



SENAI 

 Cursos na área de alimentos com credibilidade 

• Boas práticas na Fabricação de Alimentos 

• Microbiologia de Alimentos 

• Aperfeiçoamento em Panificação 

• Bolachas e Biscoitos 

• Confeitaria Avançada: Bolos Artísticos 

• Aperfeiçoamento em Confeitaria  



IEL 

 Programa de estágio estruturado e 

customizado. 

 Programa de Trainee 

 Desenvolvimento de Líderes 

 Faculdade da Indústria IEL 



CONFRATERNIZAÇÕES 

 Final de ano 



 Aniversário Sindap 



DEFESA DE INTERESSES 

 União dos sindicatos estaduais na luta de 
interesses da categoria junto ao Governo do 
Estado.  

 O sindicato atua diretamente junto a órgãos 
e entidades como Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), Instituto de Pesos e Medidas 
(IPEM), Vigilância Sanitária em busca de 
informações para manter o panificador 
atualizado perante a lei visando proteger o 
empresário da panificação de tributos por 
irregularidade.  

 



CCT – CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 

 É um ato jurídico pactuado entre sindicatos da 

indústria da panificação (SINDAP) e o dos 

trabalhadores do setor de alimentos para o 

estabelecimento de regras nas relações de 

trabalho em todo o âmbito das respectivas 

categorias (econômica) e (profissional). 

 O Sindap representa toda a categoria em 

busca de melhores acordos para o empresário 

sem prejudicar o trabalhador. 



ESPAÇO PARA EVENTO – CASA DA INDÚSTRIA 

 Sem custo para associados    
         
         
         
         
         
         
       

 Auditório com capacidade para 40 pessoas, 
com caixa de som, notebook, telão, projetor. 



 Salas de reuniões com capacidade para 8 a 12 

pessoas 



MEIOS DE COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO ENTRE 

PANIFICADORES 

 Facebook: Sindap Oeste 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000

15252784408 

 E-mail: sindap-sindap@hotmail.com 

 Whats App 

 Telefone: (45) 3222-5786 
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PARA SE ASSOCIAR 

 Entre com contato com o Sindap Oeste 

 (45) 3222-5786 ou sindap-sindap@hotmail.com 

 

Valor da mensalidade R$ 70,00 

Dia de vencimento: sempre no dia 20 do mês 

 

Juntos somos mais fortes! 
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