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CRISE UNE AINDA MAIS INDÚSTRIAS 
E COLABORADORES

UNIDOS PARA MANTER OS EMPREGOS!

NINGUÉM ESTÁ PROTEGIDO 
DA CRISE ECONÔMICA

Temos que nos unir, empresas e colaboradores, para que possamos, juntos, lutar contra a crise, 

melhorar a produtividade e assim sermos mais competitivos e manter os postos de emprego. 

Segundo a Junta Comercial, em 2015, só no Estado de São Paulo, 4.451 indústrias de transformação fecharam as portas, 

número 24% superior ao de 2014. Outra informação lamentável é que muitos trabalhadores demitidos não receberam 

salários e rescisões. 

No Paraná as notícias também não são animadoras: Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) 

de fevereiro, o Paraná perdeu, no acumulado dos últimos 12 meses, 93.500 postos de emprego. 

E enquanto a briga política continuar, dificilmente a economia voltará a crescer.

A crise econômica, que em boa parte é resultado da crise política 

que o Brasil vive hoje, tem provocado um sério estrago nas 

empresas brasileiras. 

Milhares de empresas foram obrigadas a 

fechar suas portas. Já são quase 10 milhões 

de desempregados no País. Pais e mães de 

família que não veem perspectivas no curto 

prazo. 

E o que devemos fazer? 

Desistir?

JAMAIS!
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Diante de tantas demissões (e muitos que estão desempregados são bons e qualificados), 

você, colaborador, que se mantem na empresa, certamente tem um diferencial!

Usufrua dos seus DIREITOS, mas também se mantenha firmemente

comprometido com os seus DEVERES para com a empresa.

Continue fazendo a diferença, preocupando-se com sua

PRODUTIVIDADE, PROFISSIONALISMO e CAPACITAÇÃO.

INDÚSTRIAS CONSIDERAM 
PRODUTIVIDADE E COMPROMETIMENTO

OPORTUNIDADES

Se a crise por um lado traz uma série de problemas, por outro faz com que empresas e trabalhadores

reconsiderem a forma de agir, pensar e se posicionar. 

Temos visto isto nas indústrias da região de Londrina. A necessidade de redução no quadro de empregados, faz com que as 

empresas analisem ainda mais qualidades como produtividade e comprometimento de seus colaboradores.

Mantenha-se qualificado. O Sindimetal Londrina e várias outras entidades oferecem diversos cursos de aperfeiçoamento, 

para colaboradores da fábrica e gestores das indústrias.

Indústria que conta com alta produtividade e comprometimento dos seus colaboradores, só tem a crescer. 

INDÚSTRIA QUE CRESCE, CONTRATA!

Mantenhamo-nos unidos e comprometidos, pela manutenção dos postos de emprego! 

*Mais informações sobre os cursos realizados no Sindimetal Londrina, 

fale com sua empresa ou acesse www.sindimetallondrina.com.br .

PRODUTIVIDADE: COLABORADOR 
COMPROMETIDO FAZ A DIFERENÇA!


