PRÁTICA SINDICAL N° 025/2014
Categoria: Evento
Sindicato dinâmico é resultado para uma indústria mais competitiva. O Sistema de representação será tão
mais forte quanto maior a associação de indústrias ao Sindicato. Associe indústrias ao Sindicato e fortaleça o
sistema de representação.
Conheça mais uma ação em prol do associativismo.

Simec inicia obra de sua nova sede administrativa
O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e do Material Elétrico de Caravaggio (Simec) iniciou no
dia 21 de julho de 2014, a construção de sua nova sede administrativa. Atualmente, o Simec atua em uma
sede provisória, que foi alugada para atender os associados. Sendo que o terreno onde a nova sede será
construída localizado na Rua Giácomo Zanette, em Caravaggio já é uma propriedade pertencente ao
Sindicato, a construção da nova sede faz-se necessária para melhorar o atendimento aos associados bem
como aumentar a prestação de serviços a essas empresas.

De acordo com a presidente do Simec, Rogério Mendes, a construção da nova sede é uma conquista para o
Sindicato que em setembro completará 20 anos de existência. “Nossa sede locada funcionou durante anos,
mas o Sindicato foi crescendo, e a estrutura já não comportava nossas necessidades. Por isso, decidimos
viabilizar a construção. Hoje para nós é motivo de grande satisfação ver as obras sendo iniciadas. Nosso
sonho agora está se tornando real, e toda a categoria irá se surpreender com os benefícios que serão
gerados após a conclusão da obra”, destacou o presidente.
Além da sede administrativa do Simec, também será construído um auditório, para acomodar eventos,
palestras e cursos, onde todas as empresas associadas poderão também fazer o uso deste auditório. Outra
grande novidade é a parceria com o SESI, que atuará em nossa sede prestando serviços às empresas
associadas. Teremos em Caravaggio na sede administrativa do Simec, uma Clínica completa do SESI.
A previsão para entrega da obra completa é para janeiro de 2015. Até lá, a entidade continuará atendendo
em sua sede atual, na Rua Frei Domingos anexo a Ergomed, Caravaggio.
Apresente sua iniciativa, enviando previamente para o e-mail dea.atendimento@fiescnet.com.br.
Todas as segundas-feiras os Sindicatos poderão compartilhar boas práticas, contribuindo assim para
o desenvolvimento dos Sindicatos filiados à FIESC.

