
 

 

 

Faça parte do seu sindicato empresarial 

O sindicato empresarial existe para unir pessoas que acreditam na indústria e na sua 
importância para o país. Sua função é reunir, ouvir, mobilizar e liderar os empresários 
do setor na defesa de propostas que melhorem o ambiente de negócios do País.  

Para dar mais força à voz das indústrias, o Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado 
de Goiás - Sigego conta com a parceria da Federação das Indústrias do Estado de 
Goiás, da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e de associações setoriais de 
âmbito nacional. 

E a atuação do sindicato vai além: ele também oferece às indústrias uma série de 
serviços para aumentar sua competitividade. Isso é possível porque o sindicato integra 
o Sistema Indústria, formado também pelo Serviço Social da Indústria (SESI), o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), além das 
federações e da CNI. 

CONHEÇA OS SERVIÇOS DO SEU SINDICATO

1 - REPRESENTAÇÃO DO SETOR 
O sindicato patronal é quem representa os 
empregadores e tem como principal objetivo a 
defesa dos interesses econômicos, profissionais, 
sociais e políticos de quem ele representa. Facilita 
ações judiciais que visem benefícios fiscais e 
tributários, faz propostas de projetos de leis ao 
legislativo, discute com toda a categoria quais são as 
dificuldades de qualificação de mão-de-obra e 
mudanças econômicas.  
 
2 - CONCILIAÇÃO 
O sindicato patronal é o responsável por negociar 
com o sindicato dos empregados as convenções 
coletivas e dissídios coletivos. 
 
3 - ASSESSORIAS 
Consiste em Assessorias jurídica, Ambiental e 
Tributária que tem por objetivo auxiliar a empresa, 
contribuindo para a competitividade industrial. 
 

4 - BENEFÍCIOS SESI, SENAI E IEL  
A empresa associada usufrui dos serviços das 
entidades que compõem o Sistema Fieg como 
realização de palestras, apresentações teatrais, 
cursos profissionalizantes e de qualificação, 
atendimento odontológico e atividades esportivas. 
 
5 - REDE CONVENIADA DE DESCONTOS 
Disponibilização de ampla rede conveniada que 
atende aos associados do Sindicato com preços e/ou 
forma de pagamento diferenciados, como: Ensino 
Superior, Pós-graduação, Academia, Escolas, Hotel, 
Consultorias, Farmácia, Serviços Médicos, Aquisição 
de veículos, Gestão de documentos, Software, 
Marcas e patentes, Seguro de Vida entre outros. 
 
6 - ESPAÇOS PARA REUNIÕES E TREINAMENTOS 
O Sindicato, disponibiliza salas de reunião e 
treinamento para empresas associadas.

Obs.: Consulte as regras para cada serviço apresentado. 
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Presidente do SIGEGO 

 

 
Caso não tenha interesse em contribuir com o sindicato e receber os benefícios e serviços prestados 

entre em contato pelo telefone (62) 3223-6515 / 98484-7315. 


