VENHA FAZER PARTE DO
SINDAP
O SINDAP, Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria
do Oeste do Paraná, foi fundado em 23 de outubro de 1998,
reunindo proprietários de padarias de Cascavel e região.

Em constante crescimento o Sindap completou em 2017, 19 anos,
sempre buscando atender as necessidades dos empresários da
categoria, por meio de capacitações, cursos, missões.
Entidade ativa, com projetos que visam o fortalecimento

de toda a categoria com foco em melhores resultados.
Por esse motivo queremos que você empresário da
panificação, passe a integrar o sucesso e o respeito que
o sindicato desfruta hoje junto à sociedade.

Nesta cartilha, apresentamos os benefícios que sua empresa
poderá ter quando se torna uma associada. Com um

investimento baixo, você terá um retorno que, temos certeza,
vai superar suas melhores expectativas!

NEGÓCIOS

Representação, organização,
planejamento e execução de
ações para desenvolvimento do
setor de panificação e
confeitarias.

MISSÃO

Criar ambiente de negócios
favorável è promoção do
associativismo empresarial de
forma a atuar como órgão
representativo da indústria de
panificação e confeitaria

VISÃO
Ser uma entidade atuante e
reconhecida em todas as esferas
sociais como agente de
desenvolvimento da indústria de
panificação e confeitaria.

CRENÇAS E VALORES

Respeito as pessoas e
organizações, comprometimento,
diálogo, ética, valorização
empresarial

BASE
TERRITORIAL

O SINDAP REPRESENTA A REGIÃO OESTE DO ESTADO DO PARANÁ, NA
CATEGORIA ECONÔMICA DA INDÚSTRIA DA PANIFICAÇÃO E
CONFEITARIA:
Anahy, Assis Chateaubriand, Boa Vista Da Aparecida, Braganey, Cafelândia,
Campo Bonito, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Cascavel,
Catanduvas, Céu Azul, Corbélia, Diamante Do Sul, Diamante D'Oeste, Entre
Rios Do Oeste, Espigão Alto Do Iguaçu, Formosa Do Oeste, Foz Do Iguaçu,
Guaíra, Guaraniaçu, Ibema, Iguatu, Iracema Do Oeste, Itaipulândia,
Jesuítas, Lindoeste, Marechal Cândido Rondon, Maripá, Matelândia,
Medianeira, Mercedes, Missal, Nova Aurora, Nova Santa Rosa, Ouro Verde
Do Oeste , Palotina, Pato Bragado, Quatro Pontes, Quedas Do Iguaçu,
Ramilândia, Santa Helena, Santa Lúcia, Santa Tereza Do Oeste, Santa
Terezinha De Itaipu, São José Das Palmeiras, São Miguel Do Iguaçu, São
Pedro Do Iguaçu, Serranópolis Do Iguaçu, Terra Roxa, Toledo, Três Barras
Do Paraná, Tupãssi e Vera Cruz Do Oeste/PR.

NOSSA ESTRUTURA
SINDICATO DA INDÚSTRIA DE
PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA DO OESTE DO
PARANÁ - SINDAP

PRESIDENTE:
Gilberto Luiz Bordin

ENDEREÇO:
Rua Vicente Machado, 619 – Centro
Cascavel | Paraná | CEP: 85.812-151
TELEFONE:

(45) 3222-5786

www.fiepr.org.br/sindicatos/sindap/
sindap-sindap@hotmail.com

MINI AUDITÓRIO

MINI AUDITÓRIO

SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA

SALA DE REUNIÕES

FACHADA DA SEDE

GUIA DE BENEFÍCIOS
AOS ASSOCIADOS
Ser associado ao SINDAP significa que você
empresário, e o seu negócio, não caminham
sozinhos, pois possuem o apoio de uma entidade
sólida, que prioriza a defesa dos interesses da classe

em ações coletivas. Significa ter representatividade
do Sindicato, da Federação das Indústria do Estado
do Paraná em estâncias do poder legislativo
municipal, estadual e nacional.
Com pouco investimento – taxa
associativa , paga mensalmente – sua
padaria , funcionários e você,
empresário, podem desfrutar de

inúmeros benefícios, que conferem
profissionalismo e qualidade à sua
padaria.

Veja outros benefícios que você
passa a ter, de forma automática, ao
se associar ao SINDAP.

CUSTO DIFERENCIADO EM CAPACITAÇÕES DE ALTO NÍVEL - Os
associados tem descontos especiais na agenda anual de capacitações de
mão de obra, com cursos de alto nível, com certificação Senai.
CENTRAL DE COMPRAS COMPARTILHADAS – O SINDAP oferece aos
associados a possibilidade de compras compartilhadas, com custos
menores.
VISITAS TÉCNICAS EM FEIRAS DO SETOR – O SINDAP prioriza seu
associado em missões à feiras de grande porte do setor no Brasil .
Possibilitando a participação de visitas técnicas em padarias e empresas
do setor, durante a missão. Associados possuem desconto no
deslocamento.
PALESTRAS GRATUÍTAS –
A agenda anual do SINDAP oferece,
gratuitamente, palestras sobre temos atuais e de interesse direto do
negócio nos mais diversos campos.
REVISTA SINDAP – O associado dispõe assinatura gratuita da revista do
Sindap. E a cada edição de uma até três empresas associadas são
escolhidas para ter um pouco da sua história compartilhada, totalmente
sem custo.
NEGOCIAÇÃO SALARIAL – A Convenção Coletiva de Trabalho tem
atenção especial do Sindicato, que promove rodadas de negociação com
os sindicatos laborais visando ao equilíbrio no fechamento de acordos e
reajustes salariais.
MINI AUDITÓRIO E SALA DE REUNIÕES GRATUITAS – De forma exclusiva
a associados, o Sindicato disponibiliza a ocupação de espaço gratuito
para treinamento teórico, reuniões e eventos afins na sede do Sindicato,
mediante agenda prévia.

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), Receita Federal,
Receita Estadual, Vigilância Sanitária em busca de informações para
manter o panificador atualizado perante a lei visando proteger o
empresário da panificação de tributos por irregularidade.
REVERSÃO DE COMPRAS – O associado dispõe da possibilidade de
receber tickets de descontos por compras realizadas com fornecedores
parceiros, sendo que esses descontos podem ser utilizados nos produtos
do SINDAP. (Ao final, anexo o projeto com todas as informações).
EVENTOS E AÇÕES FESTIVAS GRATUITAS – O SINDAP valoriza datas
especiais como o dia internacional da mulher, dia do panificador, dia
mundial do pão, promovendo comemorações e ações alusivas a estas e
outras datas festivas.
JANTAR DO PANIFICADOR – Realizado anualmente com o intuito de
comemorar os resultados e o dia do panificador, os associados que
possuem um ano ou mais de associação, GANHAM, quatro convites para
participar da festividade.

ALGUMAS PARCERIAS
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.
DESCONTOS NOS CERTIFICADOS DIGITAIS – O SINDAP possui parceria
com o SESCAP onde os associados possuem uma tabela de valores
diferenciada nos certificados digital.

CARTÃO VIVA + - 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.
Mais informações e valores: http://www.sesipr.org.br/cartaovivamais-pr/
CARTÃO NUTRICARD – O SINDAP possui parceria com a empresa
Nutricard (Cartões Alimentação e Refeição) . Taxa de
Administração: ISENTA. Emissão dos Cartões: ISENTA e Taxa de
disponibilidade de crédito R$ 5,00 por boleto emitido.

UNIDADE MÓVEL DE PANIFICAÇÃO – O SINDAP em parceria com o
Sistema Fiep adquiriram a Unidade Móvel de panificação possibilitando e
facilitando a realização de capacitações em várias cidades do Paraná.

GESTO VACINAL COM PREÇO DIFERENCIADO – Os associados do
sindicato possuem descontos na vacina contra a gripe que é
disponibilizada anualmente pelo sistema FIEP.

CUIDE-SE + – Programa que leva bem estar para o trabalhador da
indústria paranaense por meio da prevenção e da educação. Os eixos
são: exames de prevenção de câncer (gratuitos para associados),
alimentação saudável, prevenção do uso de álcool e drogas e outros.

SOLUÇÕES DO SISTEMA FIEP
Associados do SINDAP possuem descontos nos produtos do
sistema FIEP. Para saber mais informações, entre em contato
com nosso sindicato.

SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO BÁSICA SESI
EDUCAÇÃO CONTINUADA SESI

EDUCAÇÃO EXECUTIVA IEL
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA SENAI
EDUCAÇÃO SUPERIOR SENAI E IEL

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E SAÚDE PARA A
INDÚSTRIA
CONSULTORIAS
LAUDOS TÉCNICOS
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS DE AGENTES AMBIENTAIS
PROGRAMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO – PPRA, PCMSO,
PCMAT, PPPA, PPR, PGR, CIPA, SIPAT
CARTÃO VIVA +
CUIDE-SE +

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, com sete Institutos de Tecnologia com foco em
consultorias tecnológicas, serviços relacionados à metrologia industrial
e também em Pesquisa, desenvolvimento e Inovação)

SOLUÇÕES EM INTERNACIONALIZAÇÃO
CENTRO INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS – CIN
CADASTRO DAS INDÚSTRIAS

SOLUÇÕES EM REPRESENTATIVIDADE INDUSTRIAL
E SINDICAL
LOGÍSTICA REVERSA

PROGRAMA DE MELHORIA DA COMPETITIVIDADE INDUSTIAL

AGORA VOCÊ JÁ TEM
TODOS OS MOTIVOS
PARA SE ASSOCIAR AO
SINDAP

DOCUMENTAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO:

- Cópia do contrato social
- Cópia do cartão CNPJ

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA DO OESTE DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ N.º 03.017.419/0001-44
PROPOSTA DE FILIAÇÃO
Solicitamos a inclusão de nossa empresa no quadro social desse Sindicato e para tal fim,
relacionamos abaixo as nossas informações cadastrais.
DADOS DA EMPRESA
Favor preencher todos os campos.

Razão Social:
Nome Fantasia:
Endereço:

Município:
CNPJ:
Telefone:

CEP:
Inscrição Estadual:
Celular:

WhatsApp:

Proprietário/Gerente:
E-mail:
Número de Funcionários:

Data da Fundação da empresa:

Capital da empresa R$
Obs.: A associação será efetivada com a ASSINATURA DESTA PROPOSTA

Cascavel, _____ __de _________ de _____________

Assinatura
Rua: Vicente Machado, 619 – Centro – CEP: 85812-151 – Cascavel – PR – FONE: (45) 3222-5786

DISCRIMINAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA EMPRESA JUNTO AO SINDICATO
Favor preencher todos os campos.

Nome:
Nacionalidade:

Naturalidade:

CPF:
Data de Nascimento:

RG:
/

/

Estado Civil:
SSP/

Nº de Dependentes:

1-

2-

3-

4-

Endereço Residencial:

Cidade:
Filiação Pai:

Telefone: ( )

Celular: ( )

Mãe:

E-mail:

Obs.: A associação será efetivada com a ASSINATURA DESTA PROPOSTA

Cascavel, _____ __de _________ de _____________

Assinatura

Rua: Vicente Machado, 619 – Centro – CEP: 85812-151 – Cascavel – PR – FONE: (45) 3222-5786

PROJETO: TICKET DE
DESCONTO

OBJETIVOS:
a) Garantir maiores vantagens aos associados do sindicato;
b) Aproximar as empresa filiadas da entidade de representação;
c) Fomentar a participação do setor nas ações promovidas pelo Sindap;
d) Buscar outras formas de receita para o sindicato;
e) Fortalecer a entidade de classe e por consequência o setor.

PROJETOS DO SINDAP
• Compras compartilhas
• Capacitação profissional
• Jantar do Panificador
• Ampliação do quadro associativo
• Missões empresariais

COMPRAS COMPARTILHADAS

COMO VAI FUNCIONAR
•

Os associados que aderirem espontaneamente ao projeto, no período que durar a parceria,
se comprometerão em realizar os pedidos com as empresas negociadas.

•

O Sindap irá passar os dados dos panificadores para as indústrias para que as mesmas
providenciem o cadastro individual de cada CNPJ.

•

Os empresários que adotarem o projeto serão contatos pelas indústria da parceria para
efetivação do pedido ou receberam a visita do representante.

•

A indústria fará a entrega em cada panificadora.

•

O pagamento do produto deverá ser feito diretamente com os fornecedores.

•

As empresas irão passar para o Sindap o percentual correspondente as vendas efetuadas e
recebidas.

O TICKET
O Sindap, por meio de seus representantes estão firmando parcerias com empresas,
como as citadas acima, com o intuito de conseguirmos melhores negociações para os
empresários além de outras formas de receita para o sindicato.
Cada empresa terá um termo assinado junto ao sindicato, salientando os pontos de
interesse para ambos os lados.

OS PARCEIROS

BACARIN
Firmamos uma parceria com a Bacarin, onde TODAS as vendas de produtos, que forem
realizadas para panificadoras, terá uma reversão para o Sindap.
Um vez por mês, pedimos que a relação de compras, com valores e data, no nome da
vossa panificadora seja enviada para o Sindap (sindap-sindap@hotmail.com) e assim
emitiremos o vale desconto.

GULGIELMIN
Firmamos uma parceria com a Gulgielmin, onde TODAS as vendas de produtos, que forem
realizadas para panificadoras, terá uma reversão para o Sindap.
Um vez por mês, pedimos que a relação de compras, com valores e data, no nome da vossa
panificadora seja enviada para o Sindap (sindap-sindap@hotmail.com) e assim emitiremos
o vale desconto.

FACEPEL
Firmamos uma parceria com a Facepel, onde TODAS as vendas de sacos de pão, que forem
realizadas para panificadoras, terá uma reversão para o Sindap.
Um vez por mês, pedimos que a relação de compras, com valores e data, no nome da
vossa panificadora seja enviada para o Sindap (sindap-sindap@hotmail.com) e assim
emitiremos o vale desconto.

O VALE DESCONTO
• O vale desconto tem validade de 12 meses, de sua data de emissão;
• Os vales poderão ser utilizados para descontos nas capacitações profissionais,
no jantar do panificador e nas missões empresariais.
• O empresário tem o direito de escolher em qual produto utilizar;

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
•
•
•
•
•

Cursos em parceria com outras empresas, como exemplo: Anaconda, Bunge,
Vaccarin/Selecta, Senai
Palestras sobre assuntos relevantes ao setor
Cursos de aperfeiçoamento para empresários
Seminários informativos em parceria com o Sistema FIEP
Visitas técnicas

JANTAR DO PANIFICADOR
Associados, a mais de uma ano, sem pendências financeiras, tem por direito 4
(quatro) convites para o jantar anual do panificador, realizado com o intuito de
comemorar o dia do panificador e estreitar a relação entre os empresários do
setor.

MISSÕES EMPRESARIAIS
Anualmente temos a FIPAN (a principal feira de negócios no país, com foco na
panificação, confeitaria e estabelecimentos que atuam no food service) onde o
Sindap organiza uma caravana, com saída de Cascavel, com o intuito de levar os
empresários da cidade e da região para conhecerem as novidades no seguimento.

RELACIONAMENTO
•
•
•

Itinerário de visitas a associados e filiados do Sindap;
Envio de informações, via mensagem, e-mail, Facebook e outros;
Manter um relacionamento com os empresários, sempre salientando a
importância da participação deles para mantermos a entidade.

MEIOS DE COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO
ENTRE PANIFICADORES

FACEBOOK: SINDAP OESTE
E-MAIL: sindap-sindap@hotmail.com

WHATSAPP
TELEFONE: (45) 3222-5786
ENDEREÇO: Rua Vicente Machado, 619 – Centro
Cascavel | Paraná | CEP: 85.812-151

Juntos podemos mais !

