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O presidente do SINEEPRES, Paulo Rossi, na assina-
tura da CCT 2014/2015, com a presidente do SIN-
FRANCO-PR (Sindicato das Empresas Franqueadas de
Comunicação do Estado do Paraná), Maria Sallete e
prestigiado pelo deputado federal Luiz Carlos Hauly
(PSDB/PR). O deputado tem sido um grande parceiro
na defesa dos interesses do segmento de serviços.

O SINEEPRES fechou a
Convenção Coletiva e con-
seguiu mais de 30% de au-
mento real.

Com um aumento de
8%, o SINEEPRES mais uma
vez consegue reajuste sa-
larial acima da inflação,
que no no período foi de
6,08%, ou seja, quase 30%
de aumento real. O índice
acordado será retroativo a
1º de junho.

Esse reajuste é válido
para toda a categoria dos
empregados em empresas
de prestação de serviços,
RH, Trabalho Temporário,
Promoções e Eventos,
ACFs e AGFs.

Para variar, mais uma
vez as negociações com os
patrões não foram nada
fáceis, mas no final preva-

Agora está mais fácil conseguir um emprego!

Com essa unidade móvel as vagas e oportunidades

de emprego vão até você, no seu bairro.

SERVIÇOS EXCLUSIVOS
SINEEPRES

Uma unidade móvel para

tratamento odontológico que vai até a empresa

onde você trabalha.

Emprego
Móvel do

Odontomóvel

SAIBA COMO FUNCIONA NA PÁGINA 03

leceu o bom senso. A pauta
de negociação foi entregue
em março, mas só agora o
sindicato patronal cedeu às
pressões do SINEEPRES. Fo-

ram diversas rodadas de
negociação com a presen-
ça constante do presidente
do SINEEPRES, Paulo Rossi
e dos diretores sindicais.

O sindicato entende e
sempre vai lutar pela valo-
rização da categoria, e para
isso queremos melhores sa-
lários e mais benefícios.

O presidente do SINEEPRES, Paulo Rossi,
no momento da assinatura da CCT 2014/2015 com o sindicato patronal SESCAP

SINEEPRES assina CCT
com o SINFRANCO
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O sorteio será no dia 11 de setembro, às 17h45,
na sede do SINEEPRES, em Curitiba

O SINEEPRES irá sortear esses dois belíssimos prêmios e você poderá ser um dos
sortudos. Essa promoção é válida somente para os associados do sindicato e para quem

paga a Contribuição Assistencial.

Quer ganhar um Playstation 4 e uma
fritadeira free fryer Continental?PROMOÇÃO ESPECIAL SINEEPRES

Veja como 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

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 no mês de Julho/14.

Convenção Coletiva de Trabalho 2014Convenção Coletiva de Trabalho 2014
Empresas de Prestação de Serviços, RH, Trabalho Temporário, Promoções e Eventos, ACFs e AGFs

Vitória da Categoria!Vitória da Categoria!

A 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho do
Paraná, reconheceu e julgou procedente a ação pro-
posta pelo SINEEPRES em relação à cobrança da
contribuição assistencial.

Conforme o julgamento, a contribuição deverá ser
PAGA POR TODA A CATEGORIA, e não somente os
associados, pois todos são beneficiados pela Conven-
ção Coletiva de Trabalho.

Para ter acesso ao conteúdo da decisão, entre no
site do SINEEPRES: www.sineepres.org.br

Agora é LEI!
TRT-PR reconhece

a Contribuição Assistencial



Jul-Ago-Set/2014

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-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
Tiragem 7 mil exemplares

EXPEDIENTE

Acesse na internet

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 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:

CONHEÇA O SEU SINDICATO
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.

No mês de junho o TRT da 9ª Região
condenou a empresa tomadora de servi-
ços e a prestadora solidariamente a inde-
nizar uma trabalhadora por discrimina-
ção.

A trabalhadora procurou o SINEEPRES
e informou que fora contratada por uma
empresa para trabalhar na linha de produ-
ção da tomadora de serviços (uma gráfica).

Carteira de trabalho assinada, a recla-
mante se apresentou para iniciar a pres-
tação de serviços.

A responsável pela empresa tomadora
de serviços discriminatoriamente (a tra-
balhadora estava acima do peso) disse-lhe
que não haviam mais vagas, que devia
haver um engano.

A trabalhadora sentindo-se humilhada,
procurou o Sindicato que  apurou que ain-
da haviam vagas para os três turnos e que
a dispensa, portanto, só poderia ter sido
discriminatória.

As duas empresas foram acionadas e
foi reconhecida a dispensa discriminatória,
sendo as empresas condenadas solidaria-
mente a indenizar a reclamante pelos da-
nos morais sofridos.

Da decisão cabe recurso ao Tribunal,
mas demonstra que não pode haver qual-
quer tipo de discriminação seja pela cor,
sexo, raça ou mesmo pela condição física
da pessoa.

INSS é obrigado a
restabelecer benefício

previdenciário de trabalhadores
Os trabalhadores que procuram o INSS

para receber o auxílio doença muitas ve-
zes têm o pedido rejeitado, embora o
médico que delas trate assegure que elas
não têm condições para exercer suas fun-
ções.

Muitos trabalhadores, mesmo sem
condições, retornam aos seus postos de
trabalho e/ou são demitidos ou acabam

j u r í d i c o

Trabalhadora comprova
discriminação e receberá

indenização por dano moral
Sindicato vence na justiça

pedindo demissão, muitas vezes nada re-
cebendo.

O Departamento Jurídico do SINEEPRES,
no mês de maio, propôs duas ações con-
tra o INSS para o restabelecimento do
benefício previdenciário e obteve êxito nas
duas ações.

A perícia judicial é marcada com rapi-
dez e o perito judicial ao analisar os ates-
tados e exames médicos apresentados em
48 horas dá seu parecer pelo afastamen-
to ou não do trabalhador.

Muitos trabalhadores não tendo conhe-
cimento de seus direitos retornam ao tra-
balho, são demitidos mesmo sem estarem
aptos a enfrentar o mercado de trabalho
e acabam passando por privações desne-
cessárias.

Trabalhador esteja atento, se você
está enfrentando uma situação destas ou
algum familiar seu, procure o Sindicato.

A advogada do SINEEPRES,
Maria da Graça, está à frente do

Departamento Jurídico, defendendo os
trabalhadores filiados ao sindicato

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
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Adicional a motociclistas será
regulamentado pelo MTE

O Ministério do Traba-
lho e Emprego (MTE) vai
regulamentar o adicional de
periculosidade criado pela
Lei 12.799, de 18 de junho
de 2014. A Lei considera
perigosas as atividades dos
trabalhadores com motoci-
cletas e o adicional repre-
senta 30% a mais no salá-
rio do empregado.

O Departamento de Se-
gurança e Saúde no Traba-
lho da Secretaria de Inspe-
ção do Trabalho (DSST/
SIT) vai coordenar a regu-
lamentação, por meio da
elaboração do Anexo V da
Norma Regulamentadora Nº
16 (NR-16). O instrumento
vai definir as situações que

O perigo no trânsito para os motofretistas será recompensado com
o adicional de periculosidade de 30%, agora previsto em Lei

geram direito ao adicional de
periculosidade, considerado
o disposto na Lei.

O processo de elabora-
ção se inicia pela redação
de um texto técnico bási-
co, submetido à consulta
pública por 60 dias. Rece-
bidas as contribuições da
sociedade, o debate é feito
por um Grupo de Traba-
lho Tripartite, com partici-
pação de trabalhadores,
empregadores e governo.
O texto estará disponível
para sugestões a partir do
dia 15 de julho.

O adicional de periculo-
sidade corresponde a 30%
do salário do empregado,
sem os acréscimos resul-

O presidente do SINEE-
PRES e da UGT-PARANÁ,
Paulo Rossi, esteve em
Brasília no dia 25/6, onde
foi recebido em audiência
pelo Ministro da Previdên-
cia Social, Garibaldi Alves
(PMDB/RN). O encontro
contou ainda com a pre-
sença do presidente nacio-
nal da UGT, Ricardo Patah
e  do secretário nacional de
Relações Institucionais da
UGT, Miguel Salaberry Fi-
lho.

O presidente do sindi-
cato falou da preocupação
com o alto índice de infor-
malidade que ainda existe
no setor de serviços, e pe-
diu para que o Ministério
da Previdência Social, jun-
tamente com o Ministério
do Trabalho e Emprego,
façam um trabalho conjun-

Ministro da Previdência recebe o
presidente do SINEEPRES

to com as entidades sindi-
cais no sentido de trabalhar
pelo registro legal em car-
teira de trabalho.

O SINEEPRES mais uma vez inova nos
serviços. Em breve estará colocando à dis-
posição da categoria o Odontomóvel, um
trailler totalmente equipado com apare-
lhos odontológicos de última geração e
profissionais altamente qualificados  que

serão disponibilizados à categoria, para tratamento
odontológico diretamente no seu local de trabalho.

A Unidade odontológica móvel do Sineepres vai até o
local de trabalho dos associados

ODONTOMÓVEL

EMPREGO MÓVEL
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 especi-
alizado em vagas de emprego nas mais diversas ativida-
des profissionais. Com o EMPREGO MÓVEL, as oportuni-
dades irão até você.

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

tantes de gratificações,
prêmios ou participações
nos lucros da empresa. O
pagamento passa a ser

obrigatório a partir da pu-
blicação da regulamenta-
ção.

Fonte: MTE

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 traba-

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

Ligue (41) 3014-7331

O presidente do SINEEPRES e  da UGT-PARANÁ, Paulo Rossi (E), o presidente nacional da
UGT, Ricardo Patah, o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves e o secretário nacional

de Relações Institucionais da UGT, Miguel Salaberry

Paulo Rossi destacou
que muitos trabalhadores
que não possuem registro
formal em carteira, ficam

à mercê dos direitos traba-
lhistas e principalmente
perdem os direitos previ-
denciários.

JUNHO

Sônia Maria

Dittmann

Ganhadora de

uma máquina

fotográfica digital

MAIO

Claudinéia Maciel

Atanasio

Ganhadora de

uma máquina

fotográfica digital

GANHADORAS DO MÊS



CONVÊNIOS / BENEFÍCIOS -
CARTÃO SINEEPRES / UNIVERSAL SAÚDE

Jul-Ago-Set/2014

A parceria do SINEEPRES, por meio
da União Geral dos Trabalhadores, com
a Universal Saúde, disponibiliza para
todos os associados do sindicato e seus
dependentes, uma ampla rede conve-
niada de médicos, clínicas, hospitais,
dentistas, farmácias, laboratórios, co-
mércio e serviços. Os custos são super
reduzidos e com a vantagem diferen-
ciada 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$) - JULHO/2014

CONVÊNIOS / BENEFÍCIOS
CARTÃO SINEEPRES / UNIVERSAL SAÚDE

É o seu sindicato ajudando você a
economizar seu salário

"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

CONVÊNIO

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


