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Palestrante avalia cenário do país e do
mundo no Café com o Presidente 2017
Presidente do Sinaees-PR também anunciou mudanças

O Sinaees-PR promoveu no dia 24
de agosto, o Café da manhã com o Presidente, no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado Paraná
(Fiep). O presidente do Sinaees-PR,
Álvaro Dias Júnior, deu boas-vindas a
todos e anunciou algumas novidades
que, em breve, serão mais detalhadas.
“Estamos usando este slogan: ‘Muito
além de representar’, pois temos mais a
oferecer, além de representar a categoria”, disse. “Mas, é preciso que vocês digam o que querem do sindicato. Como

empresários, não podemos
ficar só nos problemas da
empresa e nos esquecer do
associativismo. Unidos, podemos influenciar muitas
mudanças”, lembrou.
Ele destacou que a sede do Sinaees-
PR está em reformas e, logo, ficará pronta. “Estamos modernizando o local, que
ficará à disposição para reuniões quando
vocês quiserem utilizar o espaço”.
O presidente falou ainda sobre temas que serão discutidos futuramente

como: reforma da previdência, reforma trabalhista e
contribuição sindical. “Além
do que já temos, como a assessoria jurídica e a pesquisa
salarial, também daremos
palestras e treinamentos”, anunciou.
Álvaro Dias Júnior destacou ainda
a presença no evento do deputado estadual Sebastião Medeiros (PTB).
Confira na página 2, como foi a palestra “Cenários 2018: Desafios e Oportunidades”.

veja também

Novos cargos, sistema online e avaliação de perfis são novidades da Pesquisa Salarial
Ocorreu no dia 28 de agosto, na sede do Sinaees-PR, a apresentação da metodologia e as novidades da 7ª Pesquisa de
Cargos e Salários. Os participantes opinaram sobre novos cargos que serão incluídos e puderam tirar dúvidas sobre os
protocolos do levantamento. Leia na página 3
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café da manhã com o presidente

Brasil dá sinais de recuperação
Palestrante abordou os reflexos globais no país

Com auditório lotado, o palestrante
Daniel Alberini Schrickte discorreu no
dia 24 de agosto, no Centro de Eventos
da Fiep, sobre o assunto “Cenários 2018
– Desafios e Oportunidades.” O economista, especialista em Finanças, lembrou que o Brasil tem um estigma que
precisa ser superado. “O Brasil é o país
do ‘agora vai’, ‘desta vez vai ser diferente’,
sempre a ideia do eterno ‘país do futuro’.
Para não errarmos novamente, é importante aproveitar o momento favorável
de recuperação da economia”, disse. “Se
não caminhar, vai sobrar aumento de
tributos para todos”, sentenciou.
O palestrante observou que apesar
do mundo ter passado por uma grande
crise, hoje o cenário mudou. “Na Europa,
a economia está se recuperação econômica, sem pressões externas. O cenário
é benigno globalmente, nossos problemas são internos”, salientou ao destacar
aspectos positivos da economia brasileira. “A conjuntura econômica melhorou e as reformas necessárias devem ser
feitas. O ponto de interrogação é outubro do ano que vem. Mas, precisamos,
mais uma vez, construir as bases para
crescimento, com inflação sob controle
e dinâmicas mais positivas. E claro, não
ter medo de encarar os desafios até as
eleições de 2018”, afirmou. “Estamos um

pouco otimistas com o Brasil, há uma
chance de um novo ciclo de crescimento para o próximo ano”, considerou.

“ Estamos um pouco otimistas

com o Brasil, há uma chance de
um novo ciclo de crescimento
para o próximo ano.

”

Daniel Alberini Schrickte

Tecnologia: o novo petróleo
Schrickte fez uma análise global
para avaliar o caminho do emprego e
as novas características da economia.
“É fato que o mundo atravessa uma mudança que vai afetar o Brasil também”,
alertou. “Estamos caminhando para
sermos menos sensível às commodities. Há uns dez anos o petróleo era o
que mandava no mundo. A maior empresa era a Exxon, que empregava 150
mil pessoas. Hoje, quais são as maiores

empresas? Appel, Google e Microsoft...
A Appel emprega 50 mil pessoas. O dinheiro mudou de mão, do petróleo para
a tecnologia, o que diminui e afeta os
empregos”, pontuou.
Com o reflexo do novo mundo que
passa a ser desenhado, o impacto também é grande na política. “Vemos o
crescimento de uma direita populista.
Com o Donald Trump sendo eleito nos
Estados Unidos, isso é fruto de uma
classe média pressionada pela falta de
empregos e queda de renda.”
A mudança global impactou abruptamente a vida de uma classe que estava habituada à estabilidade. “A classe
média estava acostumada a um padrão
muito positivo. O que ocorre é que está
empobrecendo, a qualidade dos empregos e os salários está diminuindo
e assim sendo criada uma nova classe
média revoltada. E é essa população
que elege políticos como o (Donald)
Trump e, aqui no Brasil, guardadas as
proporções, pode eleger (Jair) Bolsonaro”, comparou.
Apesar dessas novas realidades,
Daniel Alberini Schrickte lembrou que,
mundialmente, a crise maior já passou.
“O mundo vai bem, segue caminhando
e o que se espera para 2018 é um mundo em crescimento.”
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pesquisa salarial

Perfis de função de cargos
passam a ser pesquisados
7ª Pesquisa Salarial será preenchida pela web e mais detalhada

“ Nós não

queremos
fazer todas
as pesquisas
iguais a
primeira,
queremos
ampliar as
informações.”

Jackson de Barros,
diretor executivo

Contratar um gestor que passa a desempenhar uma
função operacional não é rentável para nenhuma empresa.
Pelo contrário, pode trazer prejuízo, pois um gestor é bem
melhor remunerado.
Para ajudar as empresas-associadas a terem um retrato fiel do rendimento de cada função, a 7ª Pesquisa Salarial
do Sinaees-PR trará o mapeamento do tempo gasto para o
cumprimento de cada tarefa. “Essa é a grande novidade deste
ano, pois a pesquisa vai ajudar a colocar cada função em ordem, ou seja, a intenção é que o analista faça mais análise e
o gestor mais gestão. Quando pedimos ‘perfis’, significa que é
para poder comparar feijão com feijão”, esclarece Raul Zanon,
consultor da Go!BRZ, que tabula os dados da pesquisa.
O diretor executivo do Sinaees-PR, Jackson de Barros, explica que o objetivo é que todo ano a pesquisa inove e traga informações pertinentes ao dia a dia das empresas. “Nós
não queremos fazer todas as pesquisas iguais a primeira,
queremos ampliar as informações”, ressalta. “Com esse detalhamento dos perfis de cada função, será possível avaliar
se determinado colaborador tem capacidade de fazer mais,
quanto mais poderá render e até se está inadequado. Essa
análise vai ajudar a revelar a fotografia de cada função dentro das empresas”, observa.
Para o mapeamento de cada função, será necessário
denominar a complexidade da atividade, atribuir uma nota
com a intenção de avaliar se é uma tarefa mais operacional,

de análise ou de gestão. “É claro que com a atual realidade do país, percebemos que, nos últimos dois anos, a carga
operacional aumentou muito. Entendemos que muitas pessoas com cargos que são de gestão, estão fazendo o operacional, mas o que não dá é ficar mais da metade do tempo
nessa atividade se está sendo remunerado para outra”, explica Zanon.
O levantamento trará mais duas novidades: a inclusão
de cargos de técnico de segurança e da área jurídica, a pedido das empresas, e o preenchimento da pesquisa via on-
line. “O sistema é amigável, tem interface intuitiva e tornará
todo o processo mais dinâmico. A mobilidade que o sistema
vai dar é fantástica, pois a qualquer momento você poderá
acessá-lo”, explica Augusto Rompkowski, consultor e diretor da Go!BRZ. Cada empresa-associada receberá o link de
acesso, o login e a senha. “Se tiverem alguma dificuldade,
não deixem pra depois, liguem para nós, que resolvemos o
quanto antes”, salienta.
O levantamento deverá estar pronto em meados de outubro, mas para que isso ocorra, os diretores da GO!BRZ salientam a importância da entrega das pesquisas dentro do
prazo. “No ano passado, apenas 25% entregaram na data.
Neste ano, acreditamos que esse número poderá ser melhor, pois o prazo para preenchimento também está maior”,
disse Raul Zanon. As entregas dos questionários poderão
ser feitas até o fim de setembro.
3
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NOSSAS ASSOCIADAS
AGRES SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA
FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, TESTE E
CONTROLE; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS
E MATERIAIS ELÉTRICOS; COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PEÇAS.
(41) 3132-3338 • www.agres.com.br

Ensitec Tec. Prod. El. Elet.
equipamentos eletrônicos em geral
[41] 3229-5240 • www.ensitec.com.br
FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA.
Fabricação de produtos eletrônicos
[41] 3314-3426 • www.fiscaltech.com.br

APTUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.
MONTAGEM DE PLACAS ELETRÔNICAS EM SMD E THT, MANUTENÇÃO E
REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS
ELETRÔNICOS DEDICADOS A AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E CONTROLE DO
PROCESSO PRODUTIVO
[41] 3291-1600 • www.ateei.com.br

FURUKAWA CABOS E ACESSÓRIOS LTDA
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE
COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS.
[41] 3341-4143 • www.furukawa.com.br

ARAUCÁRIA RAIL TECHNOLOGY S.A.
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.
(41) 3621-8460
Arteche EDC Equip. e Sistemas S/A
subestações, quadros de comando
[41] 2106-1899 • www.arteche.com/pt
ATEEI EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS IND LTDA.
Fabricação de componentes eletrônicos e de outros
equipamentos e aparelhos elétricos não especificados,
comércio atacadista de máquinas e equipamentos
para uso industrial, partes e peças.
[41] 3291-1600 • www.ateei.com.br
Bematech s/a
Mini-impressoras autenticadoras, impressoras de cheques,
impressoras fiscais	
[41] 3351-2700 • www.bematech.com.br
Britânia Eletrodomésticos
Eletrodomésticos em geral
[41] 3218-7700 • www.britania.com.br
CIA MAGNETRON INDúSTRIA E COMéRCIO DE COMPONENTES
FABRICAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, EXCETO BATERIAS.
[41] 3081-9748 • www.magnetron.com.br
CIRCUIBRAS IND. COM. DE CIRCUITOS
IMPRESSOS PROFISSIONAIS LTDA.
Fabricação de componentes eletrônicos.
[41] 3314-9004 • www.circuibras.com.br
Dataprom Smartcards Ltda.
Coleta de dados, bilhetagem eletrônica e controle de acesso
[41] 3014-1200 • www.dataprom.com
Dataprom Equip. Serv. Inform.
Gestão de frota, tráfego urbano e tráfego ferroviário
[41] 3014-1200 • www.dataprom.com
DELTA GREENTECH (BRASIL) S/A
Sistemas de energia
[41] 2141-6363 • www.deltaenergysystems.com
Denso do Brasil
Compressores para veículos e ar-condicionado
para veículos automotores
[41] 2141-4300 • www.denso.com.br

KOnDUSTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CHICOTES ELÉTRICOS LTDA.
INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CHICOTES ELÉTRICOS,
COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS.
(41)  3208-1700 • www.kondustec.com.br

Diretor Administrativo

Luiz Carlos Barchecen
Diretor de Patrimônio

Hélio Uchida

Diretor Financeiro

CONSELHO CONSULTIVO

Diretor Rel. Públicas

Wilson Raimundo Pickler

Carlos A. B. Rodrigues
Sandro Wanderley Ricci
Diretor Regional Pato Branco-PR

Celso Saito
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Rsg stoppa painéis elétricos erieli-me
fabricação de aparelhos, equipamentos e painéis elétricos
para distribuição e controle de energia elétrica
[41] 3022-3050 • www.engerey.com.br

LAMPELED SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LTDA.
FABRICAÇÃO DE LUMINÁRIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO.
(41) 3352-4201 • www.lampeled.com.br

SELETTRA AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA LTDA.
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL
ESPECÍFICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PEÇAS E ACESSÓRIOS.
(41) 3383-0403 • www.selettra.com.br

Landis + Gyr Equip. Ltda.
Medidores de energia e sistemas de medições
[41] 3341-1715 • www.landisgyr.com.br
Lumicenter Ind. e Com. de Lumin. Ltda.
luminárias e outros equipamentos de iluminação
[41] 2103-2750 • www.lumicenter.com

NILKO TECNOLOGIA LTDA.
Fabricação de aparelhos de comunicação, peças e acessórios;
equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos.
(41) 3661-2244 • www.nilko.com.br

DIRETORIA BIÊNIO 2017/ 2018

Sérgio Luiz Correia

Roque e Correia Ltda.
Automação industrial, predial e sistemas de telemetria
[41] 3366-6400 • www.roquecorreia.com.br

SAFESOFT INDÚSTRIA, COMÉRCIO EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS LTDA.
MANUFATURA DE PLACAS E PRODUTOS ELETRÔNICOS; PERIFÉRICOS DE
RASTREAMENTO; SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA; CONVERSORES
WI-FI ETHERNET SERIAL; DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ELETRÔNICOS
(41) 3031-8800 • www.safesoft.com.br

PCI Paraná Ind. Circ. Impr. Ltda.
Placas para impressoras e circuitos impressos
[41] 3668-1213 • www.pciparana.com.br

2º Vice-Presidente

Riole Eletrônica Ltda. I. C. Eq.
RÁDIOS DE VISITAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA TRADUÇÃO SIMULTÂNEA
[41] 3256-1986 • www.riole.com.br

KONTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE CHICOTES ELÉTRICOS LTDA.
INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CHICOTES ELÉTRICOS,
COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MONTAGEM DE CHICOTES ELÉTRICOS.
(41)  3208-1700

Entran Ind. e Com. Equip. Elet.
Conversores, transformadores e reatores
[41] 3014-7338 • www.entran.com.br

Virgílio Moreira Filho

Reibarbo painéis elétricos ltda.
fabricação de aparelhos, equipamentos e painéis elétricos
para distribuição e controle de energia elétrica
[41] 3022-3050 • www.engerey.com.br

Kabel Ind. Com. Chicotes Eletric.
Submontagens de cabos para área automotiva e eletrodomésticos
[41] 2106-3700 • www.kabel.com.br

PERKONS S/A
Manutenção e reparação de aparelhos e
instrumentos de medida, teste e controle
[41] 3544-3288 • www.perkons.com

1º Vice-Presidente

Racks Refrigeração Ltda.
painéis p/partida de compressores e comando frio-alimentar
[41] 3317-5200 • www.plotter-racks.com.br

Isoelectric Brasil Ltda
Para-raios, isolador suspensão e isoladores em resina
[41] 3554-1514 • www.isoelectric.com.br

Engerey painéiw elétricos ltda.
fabricação de aparelhos, equipamentos e painéis elétris para
distribuição e controle de energia elétrica
[41] 3022-3050 • www.engerey.com.br

Ivan Angelo Dallolmo
Valmor L. Sovierszoski
Renato Lavratti
Ricardo B. Amaral
Hélcio T. Tessaro
Adriano Cesar Passenko
Kátia Ulaf Webber

	Quantum ind. e Com. de Equip. Elet.
Equipamentos eletrônicos p/máquinas agrícolas,
refrigeração comercial e eletrodomésticos
[41] 2106-3700 • www.quantumeletronica.com.br

INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA
Fabricação de aparelhos e equip. de medida, teste e controle.
[41] 3035-9400 • www.emic.com.br

NKL ELETROMECÂNICA
CONTATO – GILMAR DE SOUZA DOS SANTOS - 3668-7592
ou gilmar@nilko.com.br

Álvaro Dias Júnior

PULSE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.
FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS
– PLACAS ELETRÔNICAS LÂMPADAS DE LED
(41) 3653-6351 • www.pulse-se.com.br

IND. E COM. DE MÁQUINAS PERFECTA CURITIBA LTDA
IND. E COM. DE ESTUFAS, FORNOS ELÉTRICOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS INDUSTRIAIS, DESTINADOS À INDÚSTRIA
DE PANIFICAÇÃO, COZINHAS INDUSTRIAIS, HOTELARIA, RESTAURANTES
E SUPERMERCADOS; aCESSÓRIOS EM GERAL E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CORRELATOS.
(41) 3370-1000 • www.perfecta.com.br

Enerbras Materiais Elet.
plugues, tomadas, interruptores e canaletas
[41] 3392-3052 • www.enerbras.com.br

Presidente

Pró-Digital Projetos Eletr.
Relógio sinaleiro digital, relógio de parede
digital e relógio ponto informatizado
[41] 3015-5959 • www.prodigital.com.br

HI-MIX ELETRÔNICOS S/A
manufatura de placas e produtos eletrônicos.
(41) 3201-1300 • www.hi-mix.com.br

NHS Sistemas Eletrônicos ltda.
sistemas de energia
[41] 2141-9240 • www.nhs.com.br

SUPLENTES

Positivo Informática S/A
Computadores, linha home, tecnologia
educacional e portais de educação
[41] 3316-7700 • www.positivoinformatica.com.br

Gelopar Refrigeração
Balcões frigoríficos e freezer
[41] 3641-1400 • www.gelopar.com.br

Electrolux do Brasil
Fogões, refrigeradores e máquinas de lavar
[41] 3371-7000 • www.electrolux.com.br
Eletrofrio Refrigeração Ltda.
Casa de máquinas, expositores refrigerados e câmaras
frigoríficas
[41] 2105-6000 • www.eletrofrio.com.br

EFETIVOS

Phidellis Ind. Com. Prod. Eletr.
Caixas acústicas, microfones e amplificadores
[41] 3376-2627 • www.phidellis.com.br

Serdia Eletr. Ind. Ltda.
Engenharia de Montagem de Circuitos Eletrônicos,
Fabricação de Circuitos e Módulos eletrônicos
[41] 3239-8888 • www.serdia.com.br
SEYCONEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIP. DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE
[41] 3201-8000 • www.seyconel.com.br
SHELTER AP TECNOLOCIA LTDA.
Fabricação de Equipamentos Transmissores
de Comunicação, Peças e Acessórios
[41] 3653-2868 • www.nilko.com.br
SOFT SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.
MONTAGEM DE PLACAS ELETRÔNICAS EM SMD
[41] 3544-8510 • www.softeletronica.com.br
TOSHIBA TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
Disjuntores e chaves seccionadoras
[41] 3025-5000 • www.toshiba.com.br
UNIFY - Soluções em Tecnologia da Informação
[41] 3360 1229 - www.unify.com/br
	Visum Sistemas Eletrônicos Ltda.
manufatura de placas e produtos eletrônicos
[41] 3021-6565 • www.visum.com.br
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CONSELHO FISCAL
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