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Juntos, ampliamos a competitividade no Setor

de Transformados Plásticos e Reciclados do

Paraná conquistando maior representatividade

e fortalecimento das indústrias.

ASSOCIE-SE AO
SIMPEP
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MAIS DE  100 INDÚSTRIAS

ASSOCIADAS  
  

Criado no dia 12  de março de 1976,  em Curitiba (PR),  o

SIMPEP é uma entidade sem fins lucrativos,  representativa

das Indústrias de Transformação e Reciclagem,  voltada para

o atendimento da atividade empresarial (categoria

econômica).

QUEM SOMOS

Com base territorial no Paraná,  possui representação

nacional junto à Associação Brasileira da Indústria do

Plástico (ABIPLAST)  e outras entidades do setor industrial.  
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A FORÇA DO
ASSOCIATIVISMO

Com atuação empresarial ,  a entidade
defende os interesses coletivos das

indústrias em questões fiscais ,  legais
e trabalhistas ,  ampliando o diálogo
com instâncias superiores no poder

executivo ,  legislativo e órgãos
reguladores .

O Simpep tem sido de fundamental importância na
articulação institucional junto às instâncias

governamentais e legislativas ,  atuando como porta-

voz  do setor no Paraná .  
 

Nunca como antes os benefícios do plástico para a
saúde e para o bem estar da sociedade estiveram tão

em evidência como agora ,  em decorrência da crise
sanitária imposta pela pandemia .  

 
O momento nos chama para agir de forma ordenada e
coletiva ,  visando a valorização do material plástico e

da indústria de Transformação e Reciclagem .

ARTICULAÇÃO
E VISIBILIDADE

PARA O SETOR
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EFICIÊNCIA EM SERVIÇOS
E AGILIDADE ADMINISTRATIVA
O Simpep oferece um amplo espectro de soluções para elevar
a competitividade nas indústrias e formentar o crescimento
do setor no Paraná.

 

Serviços relativos aos interesses coletivos ou individuais da
categoria ,  tais como Direito Coletivo Sindical e orientações nas
áreas trabalhista ,  empresarial ,  legislativa e tributária ,  mantendo
uma comunicação atualizada das Medidas Administrativas e Atos
Legislativos de interesse do setor .

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

ASSISTÊNCIA NOS ACORDOS
COLETIVOS DE TRABALHO
Assistência e orientação nos Acordos Coletivos de Trabalho .

CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO
Negociações e tratativas com pisos salariais diferenciados
para a categoria ,  estabelecidos na CCT .
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ASSESSORIA EM
RECURSOS HUMANOS
 Encontros para ampliar a qualificação de equipes de RH das indústrias ,

com foco em elevação da produtividade ,  competividade e indústria 4.0.  

 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
CORPORATIVA 
Canais de comunicação exclusivos para os associado ,  onde são
disponibilizados conteúdos relevantes para o setor .  E envio de
informações ,  análises setoriais e pesquisas ,  com atualização no Website .

RH
 

WEBINAR, CURSOS E PALESTRAS
Voltadas para ampliar o conhecimento e a atualização das equipes das
indústrias em temas de interesse do setor empresarial ,  a entidade
promove palestras ,  conversas e webinars com a participação de
especialistas em diversas áreas do conhecimento ,  com temas de
interesse do empresariado .
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Por meio de convênios com entidades certificadoras de
logística reversa ,  o SIMPEP oportuniza a correta

destinação de materiais recicláveis ,  oferecendo aos
asssociados condições para o cumprimento da Política

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS),

 que completou 10  anos .

 
 

PROGRAMA DE
LOGÍSTICA

REVERSA

A logística reversa é um dos instrumentos previstos na
PNRS que é baseado em um conjunto de iniciativas que

visam viabilizar a restituição dos resíduos pós-consumo
ao setor empresarial .  Ou seja ,  fazer com que os produtos

descartados possam retornar à cadeia produtiva .
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A sede do Simpep possui salas para a realização de

reuniões ,  capacitações e treinamentos ,  além de pequenos
eventos sociais .  Toda a infraestrutura está disponível ,  sob

demanda e valores exclusivos para os associados
 

INFRAESTRUTURA
AO ASSOCIADO
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O Simpep realiza ações de
Responsablidade Social ,  tais

como a campanha PLÁSTICO
SALVA ,  a qual fez  a doação de
mais 50  mil  protetores faciais

(face shield)  a profissionais
atuantes no combante à

pandemia em establecimentos de
Saúde e òrgãos de Segurança
Pública do Paraná .  Mais de 15

municípios foram beneficiados .

AÇÃO SOCIAL

Realização de acordos e convênios de
cooperação técnica ,  participação em

feiras e missões nacionais e
internacionais .

SUPORTE AO
DESENVOLVIMENTO

TECNOLÓGICO

ESCOLA DO
PLÁSTICO

Com o objetivo de suprir a
necessidade de mão de obra

especializada no setor ,  o
SENAI ,  em parceria com o
Simpep ,  criou a “Escola do

Plástico”,  em 2012,  no
município de São José dos

Pinhais .  
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O Simpep promove encontros para
ampliar o networking e a troca de

informações entre indústrias
associadas .  Além de reuniões

periódicas de Diretoria e de
Comissões ,  onde são discutidos

contextos de mercado e melhores
práticas .

NETWORKING

A busca pela isonomia tributária
no setor plástico é outra grande

luta da entidade .  A redução da
alíquota tributária poderá

ampliar a competitividade ,  em
relação aos demais estados ,

onde há benefícios fiscais .

LUTA PELA
ISONOMIA

TRIBUTÁRIA

 
O Simpep tem participação e voz  ativa nas

Câmaras Setoriais da ABIPLAST ,  atuando para
amenizar os principais entraves ao

crescimento das indústrias do setor de
transformação do plástico no País .

ATUAÇÃO CONJUNTA
COM A ENTIDADE

NACIONAL
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INTERNACIONALIZAÇÃO PARA INDÚSTRIAS
Por meio do Centro Internacional de Negócios, as empresas associadas ao Simpep possuem auxílio no

processo de exportação para conquistar novos mercados e se tornarem mais competitivas no Brasil e no

exterior.

SERVIÇOS CONSULTORIAS NA ÁREA DE SAÚDE
Consultorias que aumentam a segurança no ambiente de trabalho, que ajudam no cumprimento da

legislação vigente; laudos técnicos e serviços de saúde ocupacional.

PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR
Soluções que reduzem despesas com Planos de Saúde e consequente faltas ao trabalho, por meio de

análises relacionadas à promoção da saúde do trabalhador. Disponibilização da plataforma SESIVIDA+.

SOLUÇÕES EM PROSPECTIVA ESTRATÉGICA E PLANEJAMENTO
Projetos, estudos e pesquisas para atender às demandas organizacionais, setoriais, territoriais ou

aprofundamento do conhecimento em temáticas de interesse da indústria.

CONSULTORIA EM RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL
Soluções que orientam as indústrias em relação à sustentabilidade, investimentos sociais e diversidade. 

SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Com o objetivo de promover a educação e o desenvolvimento pessoal e profissional, o Sistema Fiep, por

meio do IEL, Sesi e Senai, oferece cursos de Graduação, Pós-Graduação e Formação Executiva para

Empresas. Programas de Educação Continuada, Cursos Técnicos Presenciais e Semipresenciais, Cursos

Rápidos (Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional); Aprendizagem Industrial; Ensino Médio e Educação

Infantil através do Colégio Sesi da Indústria; Ensino Fundamental e Médio através do Colégio Sesi

Internacional e Educação de Jovens e Adultos.

FORMAÇÃO EXECUTIVA PARA EMPRESAS
Programas de capacitação empresarial que ofertam um ambiente de aprendizagem com temas atuais e

inovadores relacionados ao mercado.

As  indústrias associadas ao

Simpep  possuem descontos e

condições especiais em uma

gama de soluções e serviços

oferecidos pelo Sistema Fiep ,

por meio do Sesi ,  do IEL ,  da

Fiep e do Senai no Paraná .
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Soluções com
descontos

especiais



ASSOCIE-SE  

ENTRE EM
CONTATO!

SIMPEP.COM.BR
  

E gere valor para a sua

indústria e para o setor de

Reciclagem e Transformação

do Plástico no Paraná .

 
Rua João Negrão, 731,

3º  andar, conjuntos 301/302
Ed. New York Building

Centro - Curitiba - Paraná
CEP 80.010-200

 
 

(41) 3224 – 9163

AO SIMPEP
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Todos os serviços expostos acima são oferecidos aos associados ao SIMPEP desde
que estejam quites com os pagamentos das mensalidades e demais recolhimentos
estatutários (contribuição sindical, confederativa e assistencial patronal) 
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