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SINAEES-PR PARTICIPA 
DE PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO 
PARA EXECUTIVOS 
SINDICAIS
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O ano de 2018 foi um período  
de intensos desafios para o 

Sinaees-PR. Com o término das 
contribuições sindicais, que até 2017 
eram compulsórias e emitidas pela 
própria Federação das Indústria do 
Estado do Paraná (Fiep) às empresas  
do setor de atuação, todos os Sindicatos 
Patronais apresentaram uma grande 
redução de receita. 
Mas, o Sinaees-PR já tinha começado 
a se preparar para esse novo cenário, 
que já era previsto depois da reforma 
trabalhista que entrou em vigor no final 
de 2017. Nos reiventamos e buscamos 
o fortalecimento do nosso setor 
como o associativismo. As empresas 
passaram a fazer sua contribuição por 
decisão própria e soberana e não mais 
compulsória. 
Dentro dessa nova perspectiva, 
realizamos uma série de ações 
para agregar ainda mais valor no 
atendimento aos nossos associados. 
Nossa sede foi reformada para se 
tornar mais ampla e adequada para 
receber eventos, encontros e reuniões 
das empresas. A comunicação foi 
aprimorada, com a modernização do 
nosso site e lançamento da revista, para 

divulgar as notícias do setor de forma 
mais efetiva e agilizada. 
Também foi lançado um portal de 
transparência, no qual os associados 
podem acompanhar a atuação do 
Sinaees-PR, assim como acessar 
nossas prestação de contas, custos 
operacionais e de colaboradores – ou 
seja, toda a destinação dos recursos que 
recebemos.
Em março, participamos do Smart 
City Expo, evento internacional sobre 
cidades inteligentes que ocorreu 
em Curitiba. Com isso, foi possível 
proporcionar maior visibilidade aos 
nossos associados, além de conhecer 
mais as tendências sobre o futuro 
da indústria eletroeletrônica dentro 
deste mundo novo onde a revolução 
digital já é um fato. Nesse contexto, 
trabalhamos intensamente junto à Fiep 
para auxiliar no desenvolvimento de 
startups voltadas à criação de projetos 
inovadores aplicáveis ao conceito das 
cidades inteligentes, programa este que 
já está em andamento.
Contudo, as atividades não param 
por aí! Continuamos com a realização 
de novas ações para auxiliar as 

nossas associadas. Já está sendo 
implementado um Sistema de 
Compliance e Código de Conduta, 
afinal, devemos cumprir com o nosso 
objetivo estatutário de estimular e 
zelar pela seriedade nos processos 
de relacionamento entre as nossas 
associadas e empresas terceiras, tanto 
dos setores público quanto no privado, 
além de garantir a conduta correta 
de nossos diretores e colaboradores, 
combatendo todo e qualquer ato 
que contrarie os princípios de ética 
empresarial, social ou política. 
Em nosso planejamento, ainda estão 
previstas palestras, treinamentos e 
encontros dos profissionais sempre 
sobre temas de interesse ou que geram 
dúvidas entre nossas associadas. 
Seguimos nossa caminhada para a 
expansão do nosso setor. Uma indústria 
eletroeletrônica forte é o nosso lema 
para o futuro. Temos a certeza de 
que quando nos organizamos e nos 
reunimos, conseguimos defender os 
nossos direitos e fazer a nossa voz ser 
ouvida e defender uma indústria forte. 
Por isso, nossa união é fundamental!
Boa leitura e até mais!
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No dia 6 de novembro, 
acontecem as Eleições 

Sindicais que irão eleger a 
chapa da nova diretoria para 
a gestão 2019/2022.  Os votos 
serão realizados, novamente, 
pelo Sistema Eletrônico de 
Votação, e poderão ser feitos 
das 8h às 16h.
Cada associada receberá um 
login e senha individualizados 
para o acesso ao site das 
eleições, onde somente é 
possível visualizar o perfil da 
empresa. A escolha é secreta, 
ou seja, não é identificada a 
empresa no voto. Os resultados 
serão divulgados minutos 
depois de encerrada a votação. 

É preciso e 
democrática a 
participação de  
todos. Exerça o seu 
direito ao voto e  
ajude a eleger a  
nova diretoria.

ARTIGO
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6 de novembro é dia de  
Eleições Sindicais 
A votação será pelo sistema eletrônico com voto secreto

ELEIÇÕES

CURTAS

Álvaro Dias Júnior  
presidente do Sinaees-PR

Leia essa matéria completa no site: www.sinaees-pr.org.br .

A Reymaster e a Schneider promoveu em outubro 
workshop para arquitetos na sede da distribuidora 

em Curitiba (PR). O evento foi ministrado por Aline Santos 
da Schneider, que apresentou a um grupo seleto de 
profissionais as linhas de tomadas e interruptores da marca. 
“Decidimos realizar esse evento para mostrar todas as 
linhas que oferecemos aos arquitetos e demais profissionais 
da construção civil. Contamos com linhas novas que trazem 
designs modernos e primam pela sofisticação”, afirmou 
Marco Stoppa, diretor da Reymaster.

O workshop mostrou que as texturas, curvas e o metalizado 
fazem parte das tendências da decoração de ambientes 
e que a fabricante está antenada a elas. Entre as tomadas 
que mais chamaram a atenção dos arquitetos foram a linha 
antibacteriana e a linha personalizável, da Orion. Um vídeo 
mostrou que é possível inclusive que a tomada contenha 
desenhos feitos pelas crianças. 
Os interessados podem acessar mais informações  
sobre a linha de tomadas e interruptores pelo site:  
www.reymaster.com.br.

Associada apresenta 
tendências em tomadas 
e interruptores

Evento, destinado a arquitetos, 
ocorreu em Curitiba

Caso não haja quórum regimental na primeira 
eleição, é possível realizar mais duas votações: 
um segundo turno no dia 21 de novembro e, 
caso necessário, um terceiro turno dia 22  
de novembro. Podem participar das  
eleições todas as empresas associadas 

ao Sinaees-PR que estejam 
quites com os pagamentos 
ao sindicato. “É preciso e 
democrática a participação de 
todos. Exerça o seu direito ao 
voto e ajude a eleger a nova 
diretoria”, ressalta o presidente 
do Sinaees, Álvaro Dias Júnior. 
Ele explica que o processo digital 
facilita a votação, não precisando 
deslocar-se até a sede do 
Sinaees para votar. “A tecnologia 
nos favorece e o ato de votar 
fortalece o associativismo. 
Mostra que queremos fazer, 
juntos, as mudanças necessárias 
para nosso sindicato ser mais 
efetivo e possa ser cada vez mais 
representativo da categoria.” 
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Os resultados da Pesquisa de Cargos 
e Salários 2018 serão divulgados até 

novembro. Nesta edição, foram coletadas 
informações salariais, benefícios e práticas 
de gestão, além de indicadores de Recursos 
Humanos, esses últimos analisados pela 
primeira vez.  

Outra novidade desta edição será um 
comparativo de dados dos anos anteriores, 
realizada para obter um termômetro do 
mercado. “Vamos fazer um comparativo 
entre os anos para verificar a evolução do 
mercado, ou seja, analisar dados que podem 
indicar se o setor está passando por alguma 
recessão ou aquecimento”, afirma Augusto 
Rompkowski, consultor e diretor da Go!BRZ, 
empresa responsável pela tabulação dos 
dados da pesquisa.

O diretor executivo do Sinaees, Jackson 
de Barros, salienta que a pesquisa é 
um diferencial estratégico para as 
associadas. “Informação de qualidade é 

PESQUISA

Pesquisa de Cargos e Salários 2018 será 
divulgada até o final do ano
Se sua empresa ainda tiver alguma dúvida sobre a pesquisa,  
pode entrar em contato com o Sinaees

uma grande ferramenta que nos 
ajuda a tomar decisões e fazer 
direcionamentos estratégicos 
dentro de uma organização. Neste 
novo levantamento haverá um 
compilado ano a ano que mostrará 
quais os pontos importantes e 
como o mercado se comportou”, diz. 
“É informação na medida certa e 
necessária para que os gestores de 
recursos humanos possam decidir”.

Informação de qualidade é 
uma grande ferramenta que nos 
ajuda a fazer direcionamentos 
estratégicos dentro de uma 
organização. É informação na 
medida certa e necessária para 
que os gestores de recursos 
humanos possam decidir.

Jackson de Barros,  
diretor executivo do Sinaees-PR

Durante este ano, nosso presidente Álvaro 
Dias Júnior e nosso diretor executivo, 

Jackson de Barros, fizeram visitas estratégicas 
aos associados com o objetivo de ouvi-los. 
Foram abordados os temas: satisfação com os 
trabalhos realizados, pontos que precisam ser 
mais desenvolvidos, eventuais reclamações, 
formas de melhoria de processos e os 
resultados desejados, atualização do 
planejamento estratégico para os próximos 
quatro anos e para o plano diretor 2019. 
“Os encontros foram extremamente 
produtivos, as informações foram registradas 
para posterior análise e percebemos que 
essa ação possibilitou uma interação maior 

entre o Sinaees e as empresas associadas. Foi 
um sucesso total”, define o presidente Álvaro 
Dias Júnior. “Este encurtamento de distância 
é de suma importância nas tratativas que 
irão acontecer nos próximos anos”, salienta. 
Para o diretor executivo do Sinaees-PR, 
Jackson de Barros, o contato pessoal e o 
diálogo abre uma possibilidade infinita 
para novas estratégias e planejamentos. 
“Não se faz parceria sozinho. A proximidade 
no relacionamento das partes propicia um 
entendimento do papel de cada figurante, 
possibilitando um ganha ganha benéfico 
para as partes, principalmente, considerando 
o cenário do país nos próximos anos”, avalia.

Visita às associadas:  
ouvir para melhorar
Encontros ocorreram de março a outubro

Os encontros 
foram extremamente 
produtivos, as 
informações foram 
registradas para 
posterior análise e 
percebemos que essa 
ação possibilitou uma 
interação maior entre o 
Sinaees e as empresas 
associadas. Foi um 
sucesso total.

Álvaro Dias Júnior  
presidente do Sinaees-PR
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Relatei, em 
minha monografia, 
diversas ações 
que estavam em 
andamento e 
outras concluídas. 
Apresentei, 
inclusive, os 
feedbacks positivos 
dos associados, o 
que, para nós, é um 
motivo de grande 
orgulho.

CURSO

Sinaees-PR 
participa de 
Programa de 
Desenvolvimento 
para Executivos 
Sindicais

Programa ocorreu  
de julho a setembro

Jackson de Barros

O diretor executivo do Sinaees-PR, 
Jackson de Barros, participou 

da 1ª Turma do Programa de 
Desenvolvimento para Executivos 
Sindicais, promovido e realizado pela 
Fiep - Federação da Indústria do Estado 
do Paraná. Certificado pela Escola de 
Gestão das Faculdades da Indústria do 
IEL, o programa ocorreu de julho a de 
setembro e contou com um total de 60 
horas/aula.

O objetivo do programa é capacitar o 
executivo para uma nova realidade nas 
relações sindicais, desenvolver, inovar, 
trabalhar a gestão sindical voltada para 
uma atuação moderna, inovadora e 
dinâmica. “O trabalho teve como meta 
fomentar a sustentabilidade sindical 
e subsidiar a diretoria e presidência 
dos sindicatos com informações que 
possibilitem e auxiliem na tomada de 
decisões”, explica o diretor executivo do 
Sinaees-PR, Jackson de Barros.

Durante o curso foram abordados os 
temas: liderança, gestão de projeto, 

gestão estratégica, gestão de marketing, 
publicidade, redes sociais, cultura 
de inovação, relações no trabalho, 
negociação coletiva, documentação 
sindical, complience e ética, gestão 
comercial, internacionalização, 
sustentabilidade sindical e boas práticas.

Ao final do curso, cada participante 
apresentou um projeto de 
sustentabilidade sindical. “Eu apresentei 
um plano de desenvolvimento sindical, 
que fez parte do planejamento 
estratégico aprovado pela Diretoria em 
outubro do ano passado. Relatei diversas 
ações que já estavam em andamento e 
outras concluídas”, explica. 

A apresentação foi considerada um 
sucesso, especialmente porque parte 
do que foi exposto já foi colocado em 
prática pelo Sinaees-PR. “Apresentei, 
inclusive, os feedbacks positivos dos 
associados, o que, para nós, é um 
motivo de grande orgulho e sinal de 
que estamos fazendo um trabalho bem 
feito”, destacou.
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Primeira aula do curso ocorreu em julho, na Fiep.



O Sinaees-PR sempre contou com 
gestões sólidas e responsáveis, 

convertendo sua captação de 
recursos em resultados visíveis que 
podem ser amplamente usufruídos 
por suas associadas. Isto é resultado 
de seu investimento em serviços e 
infraestrutura, com a oferta de mais 
recursos e integração para suas 
associadas em conjunto com forte 
representação, inseridos em um 
cenário orientado pelo crescimento.

Mas agora, além de evidenciar os 
resultados visíveis de suas atividades, 
o Sinaees-PR publica para sua 
diretoria eleita, na área de Prestação 
de Contas do Portal da Transparência, 
o detalhamento do uso dos recursos 
financeiros investidos por suas 
associadas e representadas.

Com o uso do código de acesso 
para área restrita já recebido pelos 
diretores, será possível acompanhar 
os relatórios trimestrais dos 
custos operacionais, pagamentos 
dos prestadores de serviço e de 

colaboradores, ou seja, toda a 
destinação dos recursos investidos  
no Sinaees-PR.

Muito mais do que uma associação 
sindical da Indústria Eletroeletrônica, 
o Sinaees-PR quer que suas 
associadas façam, realmente, parte 
de um grupo com objetivos comuns, 
e que sua diretoria acompanhe as 
atividades e permita aos associados 
usufruir de suas potencialidades 
com a certeza que seu investimento 
retorne através de uma infraestrutura 
de ponta com produtos, serviços e 
forte representação. 

Assim, mais do que prestar constas 
e garantir seu compromisso 
ético, de conduta e compliance, 
a transparência das atividades e 
destinação dos recursos investidos 
mostram que o Sinaees-PR realmente 
vai muito além de representar.

Jackson de Barros
Diretor executivo do Sinaees-PR

A transparência faz 
parte dos valores 
do Sinaees-PR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
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