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O Sindicato das Indústrias da Pani�cação e Confeitaria de 
Juiz de Fora (Sindipan/JF) foi criado em 1989, após a decisão 
de se separar em dois o Sindicato da Pani�cação e Alimenta-
ção, que abrangia tanto o setor da pani�cação quanto o da 
alimentação. As indústrias maiores fariam parte do Sindicato 
da Alimentação e as menores do Sindicato da Pani�cação.

O Sindipan/JF está fazendo história na cidade. A entidade 
tem desenvolvido, junto ao sindicato dos empregados, uma 
parceira amigável, de bom relacionamento, procurando 
melhorar o nível salarial dos funcionários. Além disso, as pada-
rias estão evoluindo, os pani�cadores estão inovando, ofere-
cendo conforto, qualidade e variedade de produtos. A padaria 
tem a particularidade de acompanhar gerações, de conhecer 
as pessoas, por isso a necessidade de fazer com que os clientes 
se sintam em casa quando vão à padaria.

Parceiros:

Parceiros Associados:



O Sindipan/JF é uma entidade sem �ns lucrativos e trabalha em 
prol do setor, representando, fortalecendo, desenvolvendo, 
defendendo e inovando o setor da pani�cação.

As parcerias estabelecidas são o diferencial para as empresas 
do setor e funcionam como ferramenta para as indústrias supe-
rarem a crise econômica atual. 

Além delas, consultorias são oferecidas para o desenvolvimen-
to das padarias.

As reuniões periódicas, com trocas de informações relevantes, 
também são um diferencial importantíssimo, pois trazem reali-
dades do cotidiano das empresas a serem discutidos em 
ambiente produtivo.

O associativismo é a solução ideal para as empresas, já que 
promove o setor e viabiliza grandes projetos. Um sindicato 
forte se faz com a participação ativa dos associados. Participe!

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Você sabe o quanto
ganha sendo um
ASSOCIADO DO
SINDIPAN
Fique por dentro dos
benefícios oferecidos



Eventos

Encontro dos Panificadores
e Fornecedores

Realizado anual-
mente para aproxi-
madamente 1.200 
pessoas, é uma das 
mais tradicionais 
festas do setor 
empresarial da 
cidade, momento de 

• Missões empresariais para visitar feiras, 
convenções, congressos e demais even-
tos que geram oportunidade de capaci-
tação, treinamento, networking, lazer e 

cultura.
• Reuniões periódicas com os 

associados.
• Encontro de empresários, 
anualmente realizado para 
reciclagem, interação e aperfei-
çoamento.
• Missa do Dia do Pani�cador
• Seminário para os funcionários 
• Dia Mundial do Pão

congraçamento e homenagens a quem se destacou duran-
te o ano e re�exão sobre os novos desa�os da pani�cação.

As homenagens são feitas para a padaria do ano, a mulher 
pani�cadora, a empresa fornecedora, o jovem pani�cador e 
outras homenagens especiais. 

Todos os associados são convidados para participarem 
gratuitamente do evento.

Benefício:
2 Convites para o Encontro de Pani�cadores – R$380,00



Saúde

Convênios que geram super 
descontos em planos de 
saúde, odontológicos, medi-
cina do trabalho e clínicas da 
cidade: 

UNIMED – planos de saúde
Exemplo:
Unimed Pleno– faixa etária 50 anos 
Tabela Sindipan/JF– R$726,00
Tabela balcão – R$764,00

AME – consultas e procedimentos
Bene�cio: Só atende conveniados

ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS – consultas e procedi-
mentos
Exemplo:
Consultas
Tabela Sindipan/JF– R$80,00
Tabela balcão – R$100,00

DENTISTAS:
UNIODONTO 
ODONTOPREV
Tabela Sindipan/JF - R$15,30
Tabela balcão – R$37,00

GISELE DA DALT – cirurgiã-dentista
Descontos de até 20%, dependendo do procedimento

PATRICIA BRAGA – cirurgiã-dentista
40% de desconto sobre a tabela vigente
Exemplo:
Limpeza
Tabela Sindipan/JF– R$108,00
Tabela balcão – R$180,00
Parcelamento até 06 vezes

YES ODONTOLOGIA
Descontos de 10% a 30% na tabela vigente conforme 
abaixo:
Exemplo:
Limpeza simples
Tabela Sindipan/JF – R$108,00
Tabela balcão – R$144,00



Esporte
CLUBE CAMPESTRE DO SESI 
ESCOLA DE ESPORTES / CLUBE DO TRABALHADOR

Oportunidade dos associados utilizarem as dependências 
esportivas do SESI Clube e também da Escola de Esportes, 
que incentiva diferentes modalidades esportivas, com ênfase 
no desenvolvimento de habilidades motoras, pessoais e 
sociais da criança, adolescente e adulto com metodologia 
própria.

Exemplo:
Academia 
Tabela Sindipan/JF– R$75,00
Tabela balcão – R$99,00

• Apresentando este folder ganha
isenção de matricula •

ANDREI SUTANA– cirurgião-dentista
Desconto especiais de acordo com a tabela vigente em todos 
os serviços oferecidos.

FREDERICO LOURES – cirurgião-dentista
Desconto de 30% à vista, 20% parcelado em 2x, 10% parcelado 
em 3x ou preço normal sem juros parcelado em 10x.
Exemplo:
Limpeza simples
Tabela Sindipan/JF– R$108,00
Tabela balcão – R$144,00

PLASC - plano de saúde
Desconto especiais de acordo com a tabela vigente em todos 
os serviços oferecidos.

TRAMED - medicina do trabalho 
Desconto especiais de acordo com a tabela vigente em todos 
os serviços oferecidos.

SESI - medicina do trabalho
Descontos especiais de acordo com a necessidade de cada 
empresa.



Convenção Coletiva
de Trabalho 

Campanha Natal de
Prêmios nas Padarias

Participação nas negociações junto ao Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Pani�cação para elaboração da 

Convenção Coletiva de Trabalho, que de�ne e aprova os 
salários da classe por meio de assembleia geral de 

associados.

Além da assessoria jurídica oferecida pelos advogados da 
FIEMG, o Sindipan/JF oferece GRATUITAMENTE, através do 
escritório contratado Debussi e Ribeiro Advogados 

Associados, três defesas ou ações e 
assessoria a todos seus membros. 
Os benefícios podem gerar 
economia entre R$1.500 e R$ 
3.000, dependendo da ação.

Exemplo:
Defesa trabalhista simples: 
R$1.500,00
03 por ano: R$4.500,00

Tradicional campanha promocio-
nal com sorteio de brindes para 
aumentar o �uxo de vendas. Na 
última edição, foram quase 50 
prêmios ofertados aos clientes das 
38 padarias participantes. 

A empresa ainda tem a oportuni-
dade de fazer uma pesquisa de mer-
cado através do cupom personaliza-
do que tem a opção do cliente dar 
suas sugestões e críticas sobre o 
estabelecimento.
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Departamento Jurídico 



Educação

Assessoria econômica 

Convênios �rmados 
com os melhores 
colégios, cursos 
pro�ssionalizantes e 
faculdades de Juiz de 
Fora para oferecer 
descontos de até 30% 
para pani�cadores, 
dependentes e, em 
alguns deles, também 
os funcionários das 
padarias.

• Brasas English Course
• FACSUM – Faculdade do Sudeste Mineiro
• Faculdade Estácio de Sá 
• Faculdade Juiz de Fora 
• Fundação Machado Sobrinho 
• Grupo Educacional Equipe
• IEL – Instituto Euvaldo Lodi
• Instituto Metodista Granbery
• Instituto Vianna Júnior 
• Mais Consultoria em Engenharia de Produção – UFJF 
• SEBRAE/MG 
• SENAI – Curso Pro�ssionalizante e Escola de Pani�cação
• Sociedade Mineira de Cultura - Mantenedora do Centro de 

Ensino Superior de Juiz de Fora 
• Suprema Assistencial Ltda
• UNIVERSO - Universidade Salgado de Oliveira  

Exemplo:
Colégio Granbery – Ensino Fundamental
Tabela Sindipan/JF – R$ 604,00
Tabela balcão – R$ 863,00

Colégio Granbery – Ensino Médio
Tabela Sindipan/JF – R$ 688,00
Tabela balcão – R$ 983,00

• Consultoria econômica, administrativa e �nanceira
• Elaboração de projetos e plano de ação – Balcão 

SEBRAE-MG; missões empresariais
• Assessoria para obtenção de 

crédito (�nanciamentos)
• Palestras e treinamentos
• Canal direto com o Posto de 

Informações do BNDES/BDMG
• Canal direto com o Banco do 

Brasil S/A



Assessoria internacional

Assessoria ambiental 

Sede própria 

• Oportunidades internacionais e Pesquisa de mercado
• Lista de importadores e exportadores da Zona da Mata
• Missões comerciais e feiras
• Per�l de países
• Encontros setoriais
• Formação de consórcios de exportação
• Acordos Comerciais
• Pesquisa de crédito internacional
• Cursos – área internacional
• Planilhas de custo de exportação

e importação

O Sindipan/JF disponibiliza gratuitamente a seus associados:

• Espaço cultural
• Auditório
• Espaço para reuniões e recepção
• Espaço para recrutamento e

seleção
• Informações de relevância

empresarial
• Reuniões internas e externas

• Implementação do Sistema de Gestão Ambiental - ISO 
14000

• Licenciamento Ambiental
• Elaboração de RCA e PCA
• Defesas administrativas no COPAM e no COMDEMA

• Acompanhamento de 
processos  no COPAM e no 
COMDEMA

• Orientação sobre taxa de 
�scalização ambiental

• Outorga da água
• Cadastramento na ANA
• Implementação do Programa 
de Produção mais Limpa

Lista de importadores e exportadores da Zona da MataLista de importadores e exportadores da Zona da MataLista de importadores e exportadores da Zona da MataLista de importadores e exportadores da Zona da Mata

Formação de consórcios de exportaçãoFormação de consórcios de exportaçãoFormação de consórcios de exportação

• Canal direto com a Caixa Econômica Federal
• Canal direto com a CREDIFIEMG – Cooperativa de Crédito 
• Canal direto com o RETEC/AMITEC – Programa de apoio 

�nanceiro para melhoria e inovação tecnológica das 
empresas.

Assessoria internacionalAssessoria internacional



Vários convênios são 
oferecidos, em inúmeras 
áreas para oferecer super 
descontos para os associados:

• ACBEU – Associação Cultural Brasil Estados Unidos
• Alfha Consultoria Alimentar
• Bahamas Ticket - BTR
• Beto’s Corretora de seguros
• Brazillians Tour Agência de Eventos
• Change Idiomas
• Delta Fiat
• Detetizadora Astral
• Embracon Consórcios
• Escola de Negócios JF
• Facilita Telecon – Assessoria em telefonia
• Farmácia de Homeopatia e Manipulação Arcanjo Miguel
• Farmácia Drogalessa Ltda. 
• Hotel Glória – Caxambu-MG
• Hotel Green Hill
• Hotel Marabá em São Paulo
• Ícone Corretora de Seguros
• JR Pharma – Farmácia de manipulação
• Maxxmicro – Grupo Ipasoft
• Med Mais Consultas
• Net Express – Ipasoft
• Oceano Comércio do Vestuário
• Only Drivers – Agência de motoristas

Site oficial, Whatsapp
e página no Facebook

O portal (www.sindipanjf.com.br) reúne noticias, 
eventos, galerias de fotos e serviços oferecidos aos 
associados.
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No Facebook (facebook.com/
sindipanjf ) o sindicato traz 
conteúdos relevantes e inéditos 
para o setor, bem como 
cobertura de eventos através 
de fotos e vídeos.

O Whatsapp tem funcionado 
como excelente ferramenta no 
que diz respeito sobre 
agilidade e troca de informação, 
os associados recebem 
frequentemente informações 
importantes, lembrete dos eventos, e trocam entre si 
informações, como captação de funcionários, promoções de 
produtos e outros informações relevantes para o dia a dia das 
empresas.

Convênios



O presidente do Sindicato da Pani�cação, participa 
ativamente das diretorias das seguintes entidades:

• Associação Brasileira das Indústrias de Pani�cação (ABIP) 
• Associação Comercial de Juiz de Fora (ACEJF)
• AEPEMG - Associação das Entidades de Pani�cação do 

Estado de Minas Gerais (AEPEMG)
• Centro Industrial de Juiz de Fora (CIJF)
• Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG)

• Ótica Alto Estilo
• Ótica Vera
• E-Auditoria Softwares como Serviço Ltda
• Porto Seguros
• Serrano Hotel
• SofTISolutions – Consultoria em Tecnologia e Informação
• SPC – CDL
• Stone – máquinas de cartão
• Studio Contábil – Escritório de Contabilidade
• Trifolium – Radiologia Empresarial móvel
• Uniben – Corretora de plano de saúde
• Victory Hotel
• Vídeo Sol Produções Artísticas Ltda
• Treinar Gestão Empresarial

Exemplo:
ACBEU – Associação Cultural Brasil Estados Unidos – 
Curso de inglês

Jovens iniciantes
Tabela Sindipan/JF– R$160,00
Tabela balcão – R$320,00

IEL – Instituto Euvaldo Lodi

Assessoria para recrutamento e seleção de estagiários

• De�nição e estruturação do processo seletivo
• Desenvolvimento de técnicas de seleção
• Avaliação presencial: dinâmica de grupo, provas situacionais
• Aplicação de instrumentos de avaliação psicológica
• Entrevista por competência
• Logística - atendimento aos candidatos e apoio ao cliente
• Gestão
• Termo de Compromisso de Estágio - administração geral do 

processo
• Orientações jurídicas sobre questões pertinentes à legislação de 

estágio
• Contratação do seguro contra Acidentes Pessoais
• Sistema de Acompanhamento do Estágio
• Concepção e implementação de Programas de Treinamento para 

estagiários e supervisores de estágio personalizados para cada 
cliente

Representatividade



OUTRAS REPRESENTATIVIDADES

• Agência de Desenvolvimento de Juiz de Fora e Região
• Conselho Municipal do Turismo – PJF
• Conselho Municipal de Emprego – SINE
• Conselho Municipal de Defesa do Consumidor – PJF
• Conselho Municipal do Hospital Universitário – UFJF
• Conselho Municipal do Meio Ambiente – PJF
• Conselho da Comunidade da Comarca de Juiz de Fora – PJF
• Conselho Agropecuário e Abastecimento – PJF
• AMAC – PJF
• Conselho de Segurança do Centro da Cidade – PJF
• CESAMA – PJF
• Conselho Municipal do Transporte – PJF
• Comissão Própria de Avaliação – UFJF
• Colegiado Regional de Consumidores da Mantiqueira – 

CEMIG
• Conselho Municipal para Valorização da População Negra – 

PJF
• Conselho de Desenvolvimento Local da Região Centro – PJF
• Conselho de Desenvolvimento Local da Zona Norte – PJF
• Comitê da Dengue – PJF
• Grupo de Trabalho Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas 

– SGAIPJF
• Conselho Consultivo do Instituto de Laticínios Cândido Tostes
• Comissão Julgadora da ASTRANSP – Motorista/Ano
• Comissão de Estudo e Projetos para Empregabilidade do 

Exercito Brasileiro – 12°CSM
• Conselho de Desenvolvimento Econômico – PJF
• Comissão de Implantação do Selo Social – PJF
• Comissão de Administração da Agência de Proteção e Defesa 

do Consumidor de Juiz de Fora - Procon/JF

Com tantos benefícios, 
a mensalidade que 

você paga volta com 
muito mais vantagens!



Razão Social:

Nome Fantasia: Fundação:

Bairro: Cidade:

CNPJ: Ins. Estadual:

N.º de Empregados N.º de Executivos:

CEP: Tel.: Fax:

Endereço:

Atividade da Empresa:

E-mail:

Aprovado em reunião dia: Matrícula no CI n.º:

Presidente: Vice-Presidente:

Assinatura:

Nome dos Diretores / Identidade / CPF / Data de Nascimento

Obs: Esta proposta só será válida se acompanhada do xerox do Contrato Social.

FICHA DE FILIAÇÃO AO SINDICATO 
DAS INDÚSTRIAS DE PANIFICAÇÃO 

E CONFEITARIA DE JUIZ DE FORA



Sindicato das Indústrias de Pani�cação e Confeitaria de Juiz de Fora
Av. Garcia Rodrigues Paes, 12.395 - Bairro Industrial - CEP: 36081-500

Juiz de Fora -MG | (32) 3223 8557 | sindipanjf@�emg.com.br
www.sindipanjf.com.br | facebook.com/sindipanjf 

Con�ra a lista completa das empresas conveniadas
no nosso site www.sindipanjf.com.br

Pão é na
Padaria


