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O Sindicato da Indústria do Vestuário do Oeste do
Paraná – SINDIWEST é uma entidade sem fins
lucrativos, reconhecida pelo Ministério do
Trabalho e mantida pelas
indústrias confeccionistas da região Oeste
Paranaense, representando mais de 400
indústrias instaladas na sua base. Fundado no dia
05 de setembro de 1987, com sede no município
de Cascavel, o SINDIWEST-Oeste/PR tem como
finalidade representar seus associados perante as
autoridades administrativas e judiciárias,
defendendo os interesses gerais da classe,
colaborando com os órgãos governamentais.



Representar os interesses coletivos e trabalhar para o
desenvolvimento do setor confeccionista, por meio de ações
integradas entre sindicato e empresas e entidades.

Ser uma entidade representativa dos associados e empresas da
categoria, comprometida com o desenvolvimento
socioeconômico da sua região de abrangência e buscando o
fortalecimento o setor que representa.

Transparência, Ética, Respeito, Profissionalismo e Valorização das
pessoas.



O SINDIWEST-Oeste/PR conta com um amplo espaço para

atendimento aos seus associados. A entidade está sediada

na Casa da Indústria, dispondo de um ambiente

compartilhado e otimizado para os sindicatos, e em conjunto

com a FIEP – Federação das Indústrias do Paraná

trabalham com ações que estimulem associativismo e o

crescimento da indústria paranaense.

Essa estrutura dispõe de:

• 03 Salas de Reuniões – A disposição dos associados para 

encontros de negócios, palestras, workshop, entre outros.

• Auditório com 40 lugares;

• Sala de videoconferência;

• Salas de apoio, 

• Espaço Gourmet para aproximadamente 60 pessoas.



http://www.fiepr.org.br/sindicatos/sindiwestoeste/
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ORIENTAÇÃO JURÍDICA: Esclarecimento e orientação Jurídica aos associados gratuitamente, com
agendamento prévio.
CONVÊNIO AMIC : Consultas médicas, odontológicas e exames laboratoriais com desconto.
CARTÃO VIVA+ : Possibilita o acesso ao atendimento odontológico de qualidade, com preço
subsidiado.
PARCERIA SESCAP/PR: Oferece descontos nos serviços de certificação digital.
PARCERIA AGÊNCIA DO TRABALHADOR: Parceria com a Agência do Trabalhador de Cascavel,
atendendo as indústrias associadas na busca de profissionais qualificados.
PARCERIA UNINGÁ e UNICESUMAR: Parceria que garante descontos aos associados, nos cursos
de Graduação e Pós-graduação.
PARCERIA CORPLIFE: Parceria na aquisição de convênio médico, com valores diferenciados no
plano de saúde da Unimed para as indústrias associadas.
PARCERIA RHEDE SISTEMA: Empresa que oferta sistemas gerenciais para clientes de todos os
tamanhos e segmentos, com desconto especial para os associados do SINDIWEST.
PARCERIA COM A AZUL VIAGENS: Descontos de 5% a 28% na aquisição das passagens aéreas
PARCERIA COM CONDUTORES DE SUCESSO; Consultorias nas áreas empresariais.
PARCERIA SISTEMA FIEP: Empresas associadas ao sindicato tem desconto em diversos produtos e
serviços ofertados pelo SESI, SENAI, IEL e FIEP.



INSIRA AQU O 
LOGO DO SEU 
SINDICATO AQUI

INSIRA AQUI O LOGO 
DO SEU SINDICATO























É de conhecimento geral que qualquer categoria ou setor só

obtém sucesso através da união de esforços. Com base nesse
conceito é que existem os Sindicatos de representação de
classes.

Nosso sindicato tem como missão defender os interesses das
indústrias confeccionistas da nossa região. Nosso trabalho se
estende além dos benefícios que oferecemos. Mas para que nosso
apoio seja cada vez maior, é necessário agregarmos cada vez mais
associados, promovendo a integração dos confeccionistas nos
nossos eventos, reuniões, ações e assembleias.

A diretoria do SINDIWEST é composta por 14 membros,
todos empresários da indústria confeccionista, eleitos pelos
associados e trabalhando voluntariamente para o
desenvolvimento da setor.

VENHA FAZER PARTE VOCÊ TAMBÉM, JUNTOS SOMOS MAIS
FORTES!

Associar-se ao SINDIWEST é muito fácil. Basta ligar (45) 3225-

1329 e marcar uma visita, ou preencha o formulário em anexo e nos
encaminhe no sindiwestoeste@hotmail.com que entraremos em contato.
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