Associe-se ao

Sistema FIRJAN.
Competitividade e benefícios, lado a lado.

Confira os benefícios:
Oportunidades de negócios
Ações e iniciativas como encontros de negócios, reuniões
temáticas, missões empresariais, suporte e informação para linhas
de crédito e programas de financiamento.

Representatividade empresarial
Atuação junto ao poder público nas esferas municipal, estadual
e federal, ações para a melhoria do ambiente de negócios em
diferentes áreas e acesso às representações regionais do Sistema
FIRJAN, presentes em diversas regiões do estado, além de um
escritório em Brasília.

Capacitação e conhecimento
Pesquisas, estudos e análises em primeira mão, assessorias
técnicas em diversas áreas, caravanas, roadshows, giros técnicos e
tecnológicos, palestras e cursos em diferentes áreas e setores.

Convênios e benefícios
Sua empresa conta com uma rede de parceiros, além de
condições especiais para aproveitar os serviços que o SESI, o
SENAI e o IEL oferecem:

SESI
• Cursos de educação básica de jovens e adultos
(ensino fundamental e médio).
• Saúde ocupacional, segurança do trabalho (PCMSO/PPRA).
• Serviços com foco em qualidade de vida, saúde (medicina, odontologia),
esporte, lazer e cultura.

SENAI
Seja um associado Sistema FIRJAN e conte com uma instituição que trabalha
para melhorar o ambiente de negócios das empresas, orientando, defendendo
e representando seus associados nas questões fundamentais para a sua
competitividade.
Se a sua empresa é uma indústria, associe-se ao seu sindicato patronal e tenha
acesso aos benefícios exclusivos do Sistema FIRJAN. Agora, se a sua empresa
faz parte do encadeamento produtivo, fornecendo produtos ou serviços para a
indústria, associe-se ao Centro Industrial do Rio de Janeiro – CIRJ, e aproveite
os benefícios exclusivos de ser um associado Sistema FIRJAN.

• Cursos de educação profissional, podendo ser customizados e ministrados
in company, a distância ou nas diversas escolas fixas e móveis em todo o
estado do Rio.
• Acesso ao Banco de Talentos do SENAI para processos de recrutamento
e seleção de ex-alunos.
• Cursos de extensão, pós-graduação e graduação tecnológica da Faculdade
SENAI Rio.

IEL
• Cursos de educação executiva.
• Programas de estágio.

