
Os associados, com pagamento em dia, concorrem
automaticamente.

Os sorteios serão sempre na última quarta-feira do
mês, às 17h na sede do SINEEPRES.

Filie-se ao SINEEPRES
O SINEEPRES é a casa do trabalhador.
É onde você encontra soluções nas questões trabalhistas,

tem tratamento odontológico gratuito, usufrui do cartão de saúde
e benefícios, além de muitas outras vantagens. Mas para que o
SINEEPRES mantenha tudo isso funcionando, é importante sua
filiação.

Ligue (41) 3014-7331

EDIÇÃO TRIMESTRAL
Abr/Mai/Jun-2014

O SINEEPRES já havia avisado!

O presidente do SINEEPRES, Paulo Rossi, participou ativamente de todas as rodadas de negociações com os empregadores

Com um aumento geral de 9,49% (sendo 6,5% nos salários; adicional de assiduidade de R$ 100,00 e o tíquete refeição de R$ 12,30 ao dia),
o SINEEPRES mais uma vez conseguiu um dos maiores índices de reajuste aos trabalhadores em monitoramento de alarmes no Paraná.

Trabalhadores em monitoramento
de alarmes têm reajuste histórico

Edimara

dos Santos

Ganhadora de MARÇO - Aparelho Celular

Ganhador de FEVEREIRO - Aparelho celular

Divanir Monteiro

dos Santos

Ganhadora de JANEIRO - Máquina fotográfica

Jucimara

Varanis

Sorteio especial de NATAL - Televisão de LED, 32"

Ederson

Cristiano de

Souza

ASSOCIADOS GANHADORES

A partir de maio ficará mais fácil conseguir um emprego!

Com essa unidade móvel as vagas e oportunidades de

emprego vão até você, no seu bairro.

O SINEEPRES lançará dois serviços exclusivos!

PORTANTO, NÃO FIQUE SÓ. SEJA SÓCIO!

Uma unidade móvel para

tratamento odontológico que vai até a empresa

onde você trabalha.

Emprego Móvel do Odontomóvel

SAIBA COMO FUNCIONARÃO ESSAS NOVIDADES NA PÁGINA 03

Na página 4 saiba como
adquirir sua casa própria!
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CONVÊNIO

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

"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,
pedalinho 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!

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: Abr/Mai/Jun-2014

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 - Yuri Guermann Ribeiro Nunes; Diretor Financeiro - Gilvan

Morais Cohen. Conselho Fiscal - Membros Efetivos: Waldir da Silva Rosa, 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
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EXPEDIENTE

Acesse na internet

CONHEÇA O SEU SINDICATO

DEPDEPDEPDEPDEPARARARARARTTTTTAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTO JURÍDICOO JURÍDICOO JURÍDICOO JURÍDICOO JURÍDICO
O SINEEPRES oferece a toda a categoria

assistência jurídica.
Maiores informações, ligue no sindicato: (41) 3014-7331

PARA MELHOR ATENDER NOSSA CATEGORIA, O SINEEPRES POSSUI SEDE
EM CURITIBA E SUB-SEDES DISTRIBUÍDAS NAS SEGUINTES REGIÕES:

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

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

2) MARINGÁ: Estrada Oswaldo de Moraes Correa, 165 - Parque Industrial - CEP: 87065-590
Telefax (44) 3029-3422 - Contato: Cláudio Coelho.

3) CASCAVEL: Rua Carlos Gomes, 1955 - Parque São Paulo - CEP: 85819-600
Telefax (45) 3224-4390

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.

Agora está na Convenção Coletiva firmada com o sindicato patronal.

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA É OBRIGATÓRIA!
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 localizado na sede do sindicato, à Rua
Nilo Cairo, 450 - Centro - Curitiba.

As consultas poderão ser agendadas através do telefone (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 Santos, 465  (próximo  ao  Hospital  Regional),  Paranaguá-PR  - Telefone
(41) 3425-3010.

Veja como é fácil utilizar os
consultórios odontológicos do SINEEPRES:



EMPREGO MÓVEL
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*Paulo Rossi

Parece piada pronta,
mas não é! O governo da
presidenta Dilma quer
precarizar ainda mais as
relações de trabalho em
nosso país.

O Ministério do Traba-
lho e Emprego e setores do
governo federal, preten-
dem editar uma portaria
permitindo que empresas,
principalmente indústrias e
comércio varejista, façam
contratos temporários dire-
tamente com os trabalha-
dores por 14 dias, renová-
veis (com intervalo de 7
dias corridos) até o limite
de 60 dias por ano, SEM
REGISTRO ALGUM EM
CARTEIRA DE TRABA-
LHO.

Essa medida, apelidada
de "MP do Magazine Lui-
za", segunda maior rede va-
rejista do Brasil, comanda-
da pela empresária Luiza

NÃO À PRECARIZAÇÃO
DAS RELAÇÕES DE TRABALHO

Trajano, caso seja aprova-
da, será na prática o maior
desrespeito à CLT - Con-
solidação das Leis do Tra-
balho, à Constituição Fede-
ral e principalmente à clas-
se trabalhadora brasileira,
como "Nunca antes na
história deste país...".

Vale lembrar que desde
1974, ou seja, há quarenta

anos existe a Lei 6.019/74,
que trata da contratação
dos Trabalhadores Tempo-
rários. De acordo com
essa Lei, os trabalhadores
são contratados por meio
de uma empresa específi-
ca que presta serviços aos
tomadores de serviços.
Por este modelo de contra-
tação, os trabalhadores têm

*Paulo Rossi, é presidente  do SINEEPRES - Sindicato que representa os trabalhado-
res temporários no Estado do Paraná; presidente da UGT-PARANÁ e secretário de
Relações Internacionais da FENASCON - Federação Nacional dos Trabalhadores em
Empresas de Prestação de Serviços.

O SINEEPRES mais uma vez inova nos serviços. Em breve estará colocando à disposição
da categoria o Odontomóvel, um trailler totalmente equipado com aparelhos odontológicos
de última geração e profissionais altamente qualificados  que serão disponibilizados à cate-
goria, para tratamento odontológico diretamente no seu local de trabalho.

direito ao 13º salário pro-
porcional, férias, FGTS -
exceto a multa de 40%,
mesma remuneração que o
empregado da empresa
tomadora de serviços, e,
principalmente, estão pro-
tegidos pelas Leis Traba-
lhistas vigentes.

O SINEEPRES, a
FEANCOSPAR, a FE-
NASCON e a UGT - União
Geral dos Trabalhadores,
entidades às quais o sindi-
cato é filiado, já se mani-
festaram e se mostraram
radicalmente contra essa
tentativa de tirar os direi-
tos dos trabalhadores.

Somos da opinião que,
Sindicato Laboral e Patro-
nal devem se unir e pedir
aos deputados federais e
senadores que derrotem
essa ideia nefasta de pre-
carizar as relações de tra-
balho.

Convênio
educacional com
o Grupo Uninter

Em breve o SINEEPRES estará
disponibilizando cursos informática

básica para a categoria.

Portanto, Não fique só.
SEJA SÓCIO!

EDUCAÇÃO É TUDO!
Para você associado que quer se

qualificar e progredir em sua carrei-
ra profissional, o SINEEPRES firmou
convênio com o Grupo Uninter.

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

Entre em contato com o SINEEPRES
e saiba como garantir seus descontos
e aproveitar essa oportunidade para
fazer a Faculdade ou curso técnico de
graduação.

Informática no
SINEEPRES

ASSOCIADOS,
fiquem ligados!

Além de usufruir de vários
benefícios, você ainda

concorre sempre nas últimas
quartas-feiras do mês a

valiosos prêmios.

Outra novidade é o EMPREGO MÓVEL, que funcionará numa Transit Furgão, cuja finalidade social será a
oferta de vagas de empregos. Esse serviço é uma parceria com o www.sine.org.br, que é um site especializado
em vagas de emprego nas mais diversas atividades profissionais. Com o EMPREGO MÓVEL, as oportunidades
irão até você.

A Unidade odontológica móvel
do Sineepres vai até o

local de trabalho dos associados

Atendimento personalizado para você
encontrar o emprego que procura.

Equipamentos de última geração e profissionais
altamente qualificados disponibilizados pelo
SINEEPRES para cuidar da sua saúde bucal.

Em breve o EMPREGO MÓVEL do SINEEPRES estará
circulando pela cidade. Fiquem atentos!

ODONTOMÓVEL



CONVÊNIOS / BENEFÍCIOS -
CARTÃO SINEEPRES / UNIVERSAL SAÚDE
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A parceria do Sineepres, por meio da União Geral
dos Trabalhadores, com a Universal Saúde, dispo-
nibiliza para todos os associados do sindicato e seus
dependentes, uma ampla rede conveniada de médi-
cos, clínicas, hospitais, dentistas, farmácias, labora-
tórios, comércio e serviços. Os custos são super redu-
zidos e com a vantagem diferenciada de atendimento
particular.

Ligue no SINEEPRES, fale com o departamento de
convênios e saiba como adquirir o seu cartão. É fácil, rápido e você só tem a ganhar!

E agora também você pode usufruir da qualidade do
Laboratório Paraná Análise. Apresentando seu

cartão de benefícios Sineepres/Universal Saúde
você tem super descontos.

CONFIRA ALGUNS EXAMES:

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

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

CONVÊNIO COM
LABORATÓRIO PARANÁ ANÁLISE

* VEJA ALGUNS COMPARATIVOS DE VALORES (R$) - MARÇO/2014

CONVÊNIOS / BENEFÍCIOS CARTÃO SINEEPRES / UNIVERSAL SAÚDE

É o seu sindicato ajudando você a economizar seu salário


