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O sorteio será no dia 24 de maio, às 17h45, na sede do SINEEPRES, em Curitiba.

Essa promoção é válida somente para os associados do sindicato, e para quem paga a Contribuição Assistencial.
Para participar é simples. Basta preencher o cupom e depositar nas urnas em

nossa sede em Curitiba ou na sub-sede em Paranaguá.
Você pode também encaminhar via Correios para:

PROMOÇÃO ESPECIAL SINEEPRES
Rua Nilo Cairo, 450 - Centro - Curitiba-PR - CEP: 80060-050 ou

Rua Vieira dos Santos, 465 - Centro Histórico - Paranaguá-PR - CEP: 83206-465

QUER GANHAR
UM TABLET?PROMOÇÃO ESPECIAL SINEEPRES

Nome completo __________________________________________________________________

Endereço completo _______________________________________________________________

Cidade __________________Empresa onde trabalha __________________________________

Telefone fixo _________________________ Telefone celular ___________________________

Data de nascimento_______________ E-mail ________________________________________

*Atenção: Será aceito somente um cupom por trabalhador

Promoção válida somente para os trabalhadores representados pelo Sineepres e que pagaram a
Contribuição Assistencial.

SINEEPRES consegue reajuste
salarial e ainda mantém

conquistas dos trabalhadores

Apesar da grave crise econômica pelo qual o país
atravessa, causada principalmente pela incompetência
do governo Dilma (PT), o Sineepres conseguiu reajus-
te salarial de 11,5% nos pisos salariais e de 9% para
quem ganha acima do piso. O aumento já vale a partir
de 1º de fevereiro. Outra importante conquista foi o
reajuste de 13% nos tíquetes-refeição.

Waldir Rosa, secretário-geral do Sineepres (D) e o presidente do sindicato patronal SIESE-PR, Marcelo Mengatto, assinam a convenção
coletiva 2016/2017, a ser aplicada para os empregados em empresas de monitoramento de alarmes

O secretário-geral do Sineepres, Waldir Rosa, ex-
plica que esse ano foi um dos mais difíceis em abrir
negociação com o sindicato patronal, pois o desem-
prego está aumentando, chegando a mais de 9% de
desempregados no país, além da quase totalidade das
empresas estarem tendo que renegociar seus contra-
tos com valores muitas vezes inexequíveis.

Filie-se ao SINEEPRES. Sindicato
forte se faz com trabalhadores.

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES!
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CONVÊNIO

O SINEEPRES oferece a toda a categoria  assistência
jurídica. Maiores informações, ligue no SINEEPRES:

Curitiba: (41) 3014-7331 e
Paranaguá no telefone (41) 3425-3010

DEPDEPDEPDEPDEPARTARTARTARTARTAMENTOAMENTOAMENTOAMENTOAMENTO
JURÍDICOJURÍDICOJURÍDICOJURÍDICOJURÍDICO

"O sindicato pensa nos trabalhadores(as) num todo, muito além do tempo
dentro da empresa. Sabemos da importância de sair com a família, com os ami-
gos, passar momentos de alegria com quem amamos", destaca o presidente do
SINEEPRES, Paulo Rossi.

Por isso o sindicato firmou essa parceria. Associados do SINEEPRES têm van-
tajosos descontos em todos os serviços e equipamentos da pousada. São 22
apartamentos e 13 chalés; piscina natural e artificial; 22 tanques para pescarias;
salão de eventos; campo de futebol suíço; pedalinhos; passeio a cavalo; cancha de
bocha; churrasqueiras e uma imensa área verde para passeios e caminhadas em
total liberdade e sintonia com o meio-ambiente.

Pensando no seu bem-estar e agradáveis momentos de lazer e diversão junto
aos seus amigos e familiares, o SINEEPRES firmou convênio com a Pousada

Rincão Alegre, localizada em Mandirituba (PR).

A POUSADA
RINCÃO ALEGRE

ATENDE TODOS OS DIAS,
FINAIS DE SEMANA E

FERIADOS

BASTA LIGAR NO
SINEEPRES,

NO SETOR DE
CONVÊNIOS E FAZER SUA
RESERVA (41) 3014-7331

Para os associados que quiserem passar o dia na
Pousada Rincão Alegre, o SINEEPRES negociou valo-
res vantajosos, confira:

• R$ 20,00 por pessoa inclui entrada com café
da manhã e almoço

• R$ 30,00 por pessoa com café da manhã,
almoço, atividades de lazer como pesca, peda-
linho e piscina tratada

• Passeios a cavalo e charrete R$ 10,00 por pes-
soa (cerca de 15 min)

bocha
campo de futebol
parque infantil

piscina natural
piscina de bolinha
trilha

ATIVIDADES NÃO COBRADAS

Lazer e diversão para você e sua família!

Veja no site como é fácil chegar:
www.pousadarincaoalegre.com.br

CONHEÇA O SEU SINDICATO

Acompanhe o sindicato na internet:

e-mail: sineepres@sineepres.org.br
sineepres@bol.com.br

Visite nosso SITE, lá você irá encontrar
todas as convenções coletivas de

trabalho, currículos, informativos, etc.

PARA MELHOR APARA MELHOR APARA MELHOR APARA MELHOR APARA MELHOR ATENDER NOSSA CATENDER NOSSA CATENDER NOSSA CATENDER NOSSA CATENDER NOSSA CATEGORIATEGORIATEGORIATEGORIATEGORIA,,,,,
O SINEEPRES POSSUI SEDE EM CURITIBA E SUBSEDES DISTRIBUÍDAS:O SINEEPRES POSSUI SEDE EM CURITIBA E SUBSEDES DISTRIBUÍDAS:O SINEEPRES POSSUI SEDE EM CURITIBA E SUBSEDES DISTRIBUÍDAS:O SINEEPRES POSSUI SEDE EM CURITIBA E SUBSEDES DISTRIBUÍDAS:O SINEEPRES POSSUI SEDE EM CURITIBA E SUBSEDES DISTRIBUÍDAS:

CURITIBA: RUA NILO CAIRO, 450 - CENTRO - TELEFONE (41) 3014-7331

SUBSEDES E POSTOS DE ATENDIMENTO:SUBSEDES E POSTOS DE ATENDIMENTO:SUBSEDES E POSTOS DE ATENDIMENTO:SUBSEDES E POSTOS DE ATENDIMENTO:SUBSEDES E POSTOS DE ATENDIMENTO:

1) PARANAGUÁ: Rua Vieira dos Santos, 465 - Centro Histórico - CEP: 83.206-365
Telefone (41) 3425-3010 / FAX: (41) 3423-3971

2) CASCAVEL (Siemaco): Rua Paraná, 2709, 4º andar, sala 404 - CEP: 85.812-011 -
Contato: Tel.: (45) 3225-2876

3) FOZ DO IGUAÇU (Siemaco): Rua Airton Ramos, 245, Jardim São Paulo - CEP: 85.856-380
Contato: Tel.: (45) 3525-1664

4) FRANCISCO BELTRÃO (Siemaco): Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, 233, Centro
CEP: 85.601-020 - Contato: Tel.: (46) 3055-2432

5) MARINGÁ: Rua Joaquim Murtinho, 279 - Zona 04 – CEP: 87014-210 -
Fone: (44) 3029-3422
6) PONTA GROSSA (Siemaco): Av. Carlos Cavalcanti, 327 - Uvaranas - CEP: 84.025-000
Contato: Tel.: (42) 3222-8686

CONVÊNIO

A ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA É OBRIGATÓRIA
PARA TODOS OS EMPREGADOS EFETIVOS E TERCEIRIZADOS.

Outra boa notícia é que a Assistência Odontológica é obrigatória para todos os
empregados efetivos e terceirizados.

As empresas estão obrigadas a pagar o benefício social odontológico para os
trabalhadores efetivos e terceirizados (que prestam serviços nos tomadores, exceto
os trabalhadores temporários regidos pela Lei 6.019/74).

APARELHOS ORTODÔNTICOS,
PRÓTESES e IMPLANTES DENTÁRIOS

SORRIA DE FELICIDADE

O SINEEPRES em Curitiba, oferece serviços de aparelhos ortodônticos, próteses e
implantes dentários para toda a categoria com preços bem abaixo do praticado
no mercado e com excelente qualidade. Ligue no Sindicato e saiba como utilizar.

O Consultório Odontológico do SINEEPRES está lo-
calizado na sede do sindicato, à Rua Nilo Cairo, 450 -
Centro - Curitiba.

As consultas poderão ser agendadas através do te-
lefone (41) 3014-7331, de segunda a sexta-feira, das 8
às 12 horas e das 14 às 18 horas.

Os horários de atendimento são os seguintes:
Segundas, quartas e sextas-feiras das 8 às 18 horas
Terças e quintas-feiras das 8 às 20h30
Sábados: Das 8h30 às 12h30
O Consultório Odontológico do SINEEPRES/LITORAL

está localizado na UGT-LITORAL, à Rua Vieira dos San-
tos, 465  (próximo  ao  Hospital  Regional),  Paranaguá-
PR  - Telefone (41) 3425-3010.

Veja como é fácil utilizar os
consultórios odontológicos do SINEEPRES:

BOLETIM INFORMATIVO DO SINEEPRES - Sindicato dos Empregados em Empresas de Prestação de
Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão-de-Obra, Trabalho Temporário,

Leitura de Medidores e de Entrega de Avisos no Estado do Paraná.
Informativo dirigido à categoria. Edição Trimestral: Jul-Ago-Set/2015

SEDE: Rua Nilo Cairo, 450 - Centro - Curitiba-PR - CEP: 80060-050 -
TELEFAX (41) 3014-7331

FILIADO À: UGT - União Geral dos Trabalhadores;
FENASCON - Federação Nacional dos Trabalhadores em Serviços;

FEACONSPAR - Federação dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação no Estado
do Paraná e CONTRAPRES - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Serviços.

DIRETORIA SINEEPRES:
Presidente - Paulo César Rossi; Secretário Geral - Waldir da Silva Rosa; Diretor Financeiro - Gilvan Morais

Cohen. Conselho Fiscal - Membros Efetivos: Márcio Aurélio Vieira da Costa e Maurício César de França.
Membros Suplentes: Suzana Leite, Luiz Antônio  Neto e Getúlio Braga Pereira

Jornalista: Mario Gomes da SilvaTL DRT-PR 2200 / Diagramação Elisabete Arruda / Tiragem 7.000 exemplares

EXPEDIENTE

Acesse na internet



VITÓRIA NA JUSTIÇAVITÓRIA NA JUSTIÇA
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SEMPRE EM DEFESA DOS
TRABALHADORES!

O Sineepres conseguiu
mais uma importante vitó-
ria para os trabalhadores em
empresas prestadoras de
serviços.

A empresa VICENZI
CENTRAL DE MONITO-
RAMENTO E ALARMES
LTDA teimava em des-
cumprir as normas acor-
dadas em convenção cole-
tiva de trabalho, sem re-
passar aos empregados os
devidos reajustes salariais
e também os benefícios so-
ciais.

O sindicato impetrou
ação na justiça e por deci-
são judicial transitada em
julgado, foram reconheci-
dos todos os direitos dos
trabalhadores.

Outra vitória foi o re-
conhecimento dos bene-
fícios sociais, em especi-
al a assistência social
odontológica prestada
pela entidade aos repre-
sentados, nos termos da
CLT - Consolidação das
Leis do Trabalho.

O presidente do Sine-
epres, Paulo Rossi, come-
morou a decisão. "Mais
uma vez o sindicato atuou
de maneira firme na defe-
sa dos trabalhadores. Nes-
ta ação, ficou demonstra-
do  que a empresa  atua ile-
galmente, não cumprindo
as normas coletivas e terá
que indenizar cada trabalha-
dor. Que fique de lição para
outras empresas que so-

Infelizmente alguns empresários não aprenderam que a valorização dos trabalhadores
é o maior patrimônio social que uma empresa tem

Outra novidade anunciada pelo
presidente Paulo Rossi é a unidade
móvel do Salão de Beleza SI-
NEEPRES. "Esse furgão está sen-
do preparado com o que há de mais
moderno no atendimento à beleza
das trabalhadoras", adiantou o pre-
sidente do sindicato.  Essa unida-
de móvel irá oferecer
todos os serviços de ca-
beleireiro e manicure,
diretamente no local de
trabalho. "Essa unidade
móvel de beleza não é de
uso exclusivo das mu-
lheres, os homens tam-
bém poderão usar dos
serviços", adiantou Pau-
lo Rossi.

Não são agressivas, gos-
tam de lugares escuros, quen-
tes e secos. No ambiente ex-
terno, vivem debaixo de cas-
cas de árvores, em folhas
secas, em buracos, em telhas
e tijolos empilhados, muros
velhos, paredes de galinhei-
ro e outros. Dentro das ca-
sas, ficam atrás de quadros,
armários, entre livros, caixas

O SINEEPRES é a 'casa do traba-
lhador(a)'. Além de toda estrutura jurídica
onde os trabalhadores podem contar com
advogados trabalhistas de altíssima com-
petência, e um departamento odontológico
com equipamentos de ponta e profissionais
altamente qualificados, o Sineepres quer
disponibilizar ainda mais serviços gratuitos.

"Todas as contribuições sindicais e
associativas são revertidas para os traba-
lhadores", diz o presidente do SINEEPRES,
Paulo Rossi. Uma das iniciativas do sindi-
cato, o Odontomóvel, vem atendendo tra-

Trabalhador associado do
SINEEPRES, tem sempre a ganhar!

balhadores diretamente no local de traba-
lho. "Com isso os associados têm a comodi-
dade de atendimento facilitado, economizan-
do tempo e dinheiro", destaca Rossi.

Além disso, mensalmente são sorteados
valiosos prêmios aos associados em dia com
suas mensalidades associativas. Essa é mais
uma forma do sindicato retribuir aos traba-
lhadores a confiança sindical. "São valiosos
prêmios que vão desde máquinas fotográfi-
cas, celulares até vídeo games de última ge-
ração e aparelhos de TV", lembra o presi-
dente Paulo Rossi.

Salão de Beleza Móvel

CUIDADO, A ARANHA MARROM PODE MATAR!
de papelão e outros materi-
ais que não são muito reme-
xidos. Importante lembrar
que materiais de construção
(como tijolos, telhas, lajotas,
azulejos, madeiras) guarda-
dos também servem de abri-
go para as aranhas.

Pequena, com aproxima-
damente 3 cm a aranha mar-
rom, de aparência inofensi-

va, é dona de um veneno
muito potente e perigoso.
Os sintomas após a picada
começam com vermelhidão,
inchaço e coceira, mas po-
dem evoluir para necrose,
falência renal e coma, de-
pendendo da sensibilidade
e da quantidade de vene-
no;

O fato do veneno ser
anestésico faz com que a
pessoa não sinta a picada,
procurando o médico somen-

COMO  ACONTECEM  OS  ACIDENTES

• As aranhas marrons saem em busca de alimento à noi-
te, e é neste momento que podem se esconder em roupas,
toalhas, roupas de cama e calçados.

• Os acidentes acontecem quando a pessoa, ao se vestir,
ou mesmo durante o sono, comprime a aranha contra a pele.

• A picada nem sempre é percebida pela pessoa, por ser
pouco dolorosa. A dor pode iniciar várias horas após.

• As alterações locais mais comuns são: dor em
queimação, vermelhidão, mancha roxa, inchaço, bolhas, co-
ceira e enduração. Dias após, podem ocorrer outras altera-
ções como necrose, dor de cabeça, mal-estar geral, náusea,
dores pelo corpo.

TELEFONES ÚTEIS

• Curitiba - Centro de Controle de Envenenamentos - CCE -
0800 41 0148
• Londrina - Centro de Controle de Intoxicações - CCI -
(43) 3371-2244
• Maringá - Centro de Controle de Intoxicações - CCI -
(44) 2101-9127
• Cascavel - Centro de Assistência em Toxicologia - CEATOX
- 0800 645 1148
• Curitiba - Divisão de Zoonoses e Intoxicações -
(41) 3330-4470
• Piraquara - Centro de Pesquisa e Produção de Imuno-
biológicos - CPPI - (41) 3673-8800

te após alguns dias, quando
os sintomas já estão bastan-
te adiantados;

É a única aranha que,
causando acidente, vai re-
querer, obrigatoriamente, um
tratamento soroterápico, in-
dependente da condição de
saúde da pessoa ou de sua
idade;

O solo utilizado é prefe-
rencialmente o anti-loxo-
célico, ou, então, o anti-arac-
nídico na falta daquele;

mente querem precarizar
as relações de trabalho,
confundindo TERCEI-
RIZAÇÃO com PRECA-
RIZAÇÃO".

Por fim, informamos
que o Juízo determinou que
a liquidação do passivo
deverá ser feita de forma
individual. Portanto, cada
trabalhador da  VICENZI
CENTRAL DE MONITO-
RAMENTO E ALARMES
LTDA deverá comparecer
na sede do SINEEPRES,
em Curitiba, à Rua Nilo
Cairo, 450,  e falar com o
Sr. Gilvan, diretor financei-
ro (41) 3014-7331, para
que seja calculada e indivi-
dualizada a indenização de
cada um.



Em Campo Largo

CONVÊNIOS / BENEFÍCIOS -
CARTÃO SINEEPRES / UNIVERSAL SAÚDE

A parceria do SINEEPRES, por meio da União Geral dos Trabalhadores, com a Uni-
versal Saúde, disponibiliza para todos os associados do
sindicato e seus dependentes, uma ampla rede
conveniada de médicos, clínicas, hospitais,
dentistas, farmácias, laboratórios, comér-
cio e serviços. Os custos são super reduzi-
dos e com a vantagem diferenciada de
atendimento particular.

Ligue no SINEEPRES, fale com o departa-
mento de convênios e saiba como adquirir o
seu cartão. É fácil, rápido e você só tem a ga-
nhar!

* * * * * VEJVEJVEJVEJVEJA A A A A ALALALALALGUNS COMPGUNS COMPGUNS COMPGUNS COMPGUNS COMPARAARAARAARAARATIVTIVTIVTIVTIVOSOSOSOSOS DE  DE  DE  DE  DE VVVVVALALALALALORES (R$) - ORES (R$) - ORES (R$) - ORES (R$) - ORES (R$) - MARÇO-2016MARÇO-2016MARÇO-2016MARÇO-2016MARÇO-2016

CONVÊNIOS / BENEFÍCIOS
CARTÃO SINEEPRES / UNIVERSAL SAÚDE

É o seu sindicato ajudando você a
economizar seu salário

EDUCAÇÃO É TUDO!EDUCAÇÃO É TUDO!EDUCAÇÃO É TUDO!EDUCAÇÃO É TUDO!EDUCAÇÃO É TUDO!
Para você associado que quer se qualifi-
car e progredir em sua carreira profissio-
nal, o SINEEPRES firmou convênio com o
Grupo Uninter.

Com a parceria firmada, todo associa-
do do SINEEPRES terá direito ao desconto
em sua mensalidade de 10% para cursos
presenciais e 5% para cursos na modalida-
de à distância (EAD).

Entre em contato com o SINEEPRES
e saiba como garantir seus descon-
tos e aproveitar essa oportunidade
para fazer a Faculdade ou curso téc-
nico de graduação.

Convênio educacional com o Grupo Uninter

A parA parA parA parA partir detir detir detir detir de
R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00

SOLICITE UM REPRESENTANTE DO SINEEPRES EM
SEU POSTO DE TRABALHO, SINDICALIZE-SE E

OBTENHA SEU CARTÃO DE BENEFÍCIOS.
(41) 3014-7331

EXAMES LABORATORIAIS

Visite o site www.universalsaude.com e conheça toda a rede
credenciada de especialidades médicas, hospitais, clínicas,

farmácias, laboratórios de análise, e outros serviços.
Quem é associado SINEEPRES, só tem a ganhar!

Ligue e agende uma consulta para saber tudo sobre esse magnífico condomínio:
Antônio Neto - representante - celulares:  41 9283-4878 (Vivo) e  9833-9054 (Tim)

Ou entre em contato com o Departamento de Convênios do SINEEPRES: 41 3014-7331


