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UNIÃO
Sindicatos do Sul trabalham 
juntos com foco nas 
negociações coletivas. PÁG. 3

MEDIAÇÃO
SINTERC dialoga e 
soluciona problemas  
nas unidades. PÁG. 6

ATENÇÃO!
Empresa que não  
pagava horas extras é 
notificada. PÁG. 4

CHEGA DE SER EXPECTADOR:  
AS ASSEMBLEIAS DE 
NEGOCIAÇÃO COLETIVA EM 
SETEMBRO ESTÃO CHEGANDO! PÁG. 2
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Vamos ser bem claros: 
os (as) trabalhadores (as) 
que acompanharam o jor-
nal Forno e Fogão ao lon-
go dos últ imos meses já 
p e r c e b e r a m  o  q u a n t o 
“batemos na tecla” da re-
forma trabalhista .  E não 
se  t rata  de  redundânc ia 
sem motivo, afinal, à par-
t i r  d a  a t u a l  n e g o c i a ç ã o 
com os patrões, os direi-
tos conquistados até aqui 
com muita luta não pas-
sarão mais de uma con-
venção coletiva para ou-
tra automaticamente, co-
mo acontecia até novem-
bro de 2017. 

Cada conquista do SIN-
T E R C  j u n t o  à  c a t e g o r i a 
prec isará  ser  bata lhada 
novamente e por isso nós 
já começamos a planejar 
as assembleias para dis-
cutir a negociação coletiva 
durante o próximo mês de 
setembro. 

Trabalhador (a), não va-
c i le !  As assemble ias re-
gionais vão acontecer nos 
dias 21 e 22 de setembro 
nas cidades de Londrina, 
Maringá e Paranaguá. En-
t re g a re m o s  a  p a u t a  d e 
reivindicações aos patrões 

CHEGA DE SER 
EXPECTADOR:
EM SETEMBRO, PARTICIPE 

DAS ASSEMBLEIAS!

Cada conquista do 
SINTERC junto à 

categoria precisará ser 
batalhada novamente 

e por isso nós já 
começamos a planejar 

as assembleias

Somos fortes se os  
(as) trabalhadores  

(as) estiverem 
associados e  

cobrando as empresas 
em conjunto

LONDRINA
Dia: 21/09
Hora: 17h
Local: Sede do SINTERC
Endereço: Rua Senador 
Souza Naves, n° 182, 
Centro, Sala n˚ 108, 
Sobreloja

MARINGÁ
Dia: 21/09
Hora: 17h
Local: Subsede  
do SINTERC
Endereço: Rua Joubert 
de Carvalho, 623,  
sala 101, Centro.

PARANAGUÁ
Dia: 22/09
Hora: 15h30
Local: Salão de Eventos 
do Hotel San Rafael
Endereço: Rua Júlia da 
Costa, nº 185, Centro.

até o d ia 15 de outubro. 
Queremos ouvir  as suas 
demandas! A HORA É AGO-
RA! CONFIRA AS DATAS E 
LOCAIS DAS ASSEMBLEIAS. 

Mais uma vez, somos o 
mais transparente possível 
com a categoria: A partici-
pação dos (as)  trabalhado-
res (as)  em relação às ne-
gociações coletivas até o 
ano de 2017, quando fize-
mos a últ ima negociação 

coletiva, sempre foi de ex-
pectador (a) , apenas aguar-
dando o resultado da “bati-
da de martelo”. Ainda não 
entendem que o Sindicato 
só é forte se os (as)  traba-
lhadores (as)  estiverem co-
brando as empresas. Não 
adianta exigir do SINTERC 
como se o sindicato fosse 
uma entidade que faz mila-
gres.  Somos fortes se os 
(as)  trabalhadores (as)  es-
tiverem  associados e co-
brando as  empresas  em 
conjunto. É assim que pre-
cisa ser neste momento.

Muitos (as) trabalhadores 
(as) já sentiram na pele: a re-
forma trabalhista veio para 
enfraquecer os sindicatos e 
consequentemente acuar as 
categorias. Os patrões, cla-
ro, estão atentos à isso, com 
o discurso de crise econômi-
ca, taxa de desemprego alta, 
estão cada vez mais sacrifi-
cando os (as)   trabalhadores 
(as) com quadros de funcio-
nários (as) reduzidos e con-
dições de trabalho precárias. 
A receita para combater is-
so é simples:  trabalhalha-
dores (as) posicionados (as) 
e fazendo denúncias junto 
ao sindicato. Tudo isso, cla-

ro, com a categoria asso-
ciada, contribuindo finan-
ceiramente, afinal o SIN-
TERC precisa de recursos 
para enfrentar os patrões. 

E vale dizer que  o Ministé-
rio Público já tem se posicio-
nado, em alguns casos, em 
que foi consultado sobre a 
necessidade dos (as)  traba-
lhadores (as) serem associa-
dos (as) para fazer jus aos 
benefícios dos acordo coleti-
vos. Já aconteceram decisões 
neste sentido em São Paulo 
e Rio de Janeiro. Situação em 
que o sindicato assinou o 
acordo coletivo garantindo os 
(as) benefícios (as) apenas 
para os (as) associados (as).

Neste cenário de reforma 
trabalhista, fica aqui com 
muita clareza a importância 
de ser mais participativo em 
tudo o que o SINTERC ofere-
ce, inclusive acompanhando 
nosso informativo. Teremos 
agora uma nova coluna, na 
qual traremos profissionais 
renomados de instituições 
idôneas para falar com os (as)  
trabalhadores (as) de nossas 
cozinhas. Não é possível ficar 
calado - sem participação - 
enquanto os direitos con-
quistados estão escorrendo 
pelos nossos dedos. 

DÓRIS ANDRADE DA CRUZ
DIRETORA 

PRESIDENTE DO SINTERC

CONFIRA AS 
DATAS E  

LOCAIS DAS 
ASSEMBLEIAS
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NINGUÉM IRÁ 
ABRIR MÃO DE 
DIREITOS

SABEMOS QUE 
JUNTOS SOMOS 
MAIS FORTES

SINDICATOS DO SUL TRABALHAM 
JUNTOS COM FOCO NAS 

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

O fortalecimento entre sin-
dicatos do segmento de refei-
ções coletivas do sul do País 
ganhou mais um capítulo no 
dia 24 de julho, quando os diri-
gentes sindicais de Londrina, 
Curitiba, Santa Catarina e Por-
to Alegre - juntamente com 
suas respectivas assessorias 
jurídicas - se reuniram para 
mais uma reunião em prol das 
categorias desses estados.

Entre diversos assuntos 
tratados, todos de interesse 
dos (as)  trabalhadores (as), 
um dos destaques foi rela-

cionado às negociações cole-
tivas que estão por vir, a ma-
nutenção e avanço de bene-
fícios das convenções para o 
ano de 2019/2020, além de 
discutir a arrecadação dos 
sindicatos. “Cada sindicato 
vai fazer suas assembleias 
no mês de setembro e enca-
minhar as respectivas pautas 
para os patronais que são o 
SERCOPAR , que representa 
o Paraná, e o SIEERC, que re-

presenta Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul”, explica a 
presidente do SINTERC, 
Dóris Andrade da Cruz. 

Dóris ainda relata que o 
grupo está discutindo os 
acordos e as convenções 
com a firmeza necessária, 
demonstrando que NIN-
GUÉM IRÁ ABRIR MÃO DE 
DIREITOS nem fechando na-
da que prejudique ainda mais 
os (as) trabalhadores (as). 
“Além da reforma trabalhista 
que retirou vários direitos dos 
(as) trabalhadores (as), tive-

mos ainda uma decisão do 
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) de suspender os efeitos 
da súmula 277 do TST (Tribu-
nal Superior do Trabalho). Es-
ta súmula garantia que os di-
reitos trabalhistas passavam 
automaticamente de um ano 
para outro, pois integrava os 
contratos individuais, por for-
ça da súmula”. Este é um as-
sunto que tem causado inse-
gurança para os sindicatos, já 
que após o término da vigên-
cia da convenção os direitos 
são zerados. 

“SABEMOS QUE JUNTOS 
SOMOS MAIS FORTES, por 
isso estamos discutindo, 
elaborando e planejando a 
próxima negociação coleti-
va, em conjunto. Tem sido 
gratificante o debate com 
os companheiros, é impor-
tante destacar que temos 
realidades regionais dife-
rentes, mas o que nos une 
é o interesse em cumprir 
nossa missão estatutária e 
constitucional, que é ‘de-
fender os interesses de 
nossa categoria’”.
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EMPRESA QUE NÃO PAGAVA 
HORAS EXTRAS É NOTIFICADA 

Diretoria e assessoria jurí-
dica do SINTERC ativas, so-
mado trabalhadores (as) que 
entendem A IMPORTÂNCIA 
DE DENUNCIAR UMA SITUA-
ÇÃO QUANDO SE SENTEM 
DESRESPEITADOS (AS). Esse 
conjunto de fatores - durante 
mais uma visita in loco do 
Sindicato - fez com que se 
constatasse uma irregulari-
dade na cozinha da GRSA, 
unidade C.Vale, em Palotina.  
O diretor, Rodrigo Lino, e o 
assessor jurídico, Gustavo 
Hummel, constaram que a 

O Sindicato tem o dever de fiscalizar as 
irregularidades que ocorrem nos locais de trabalho e 
para isso ocorrer a ajuda do (a) trabalhador (a) é 
fundamental. Existem diversas formas de comunicar 
as irregularidades: quando visitamos a unidade, 
telefone fixo (43) 3321-7146, celular WhatsApp  
(43) 99916-9831 e e-mail sindirefeicoes@sercomtel.
com.br ou na própria sede, pessoalmente.

empresa não estava reali-
zando pagamento de horas 
extras desde quando houve a 
troca de terceirizadas. 

“Na ocasião, durante uma vi-
sita de rotina, destacamos que 
o (a) trabalhador (a) hoje recebe 
60% de adicional de horas ex-

tras devido a uma conquista do 
Sindicato, pois a CLT determina 
que o pagamento seja de 50%. 
Nesta momento os (as) traba-
lhadores (as) informaram que 
não recebiam horas extras e 
que na unidade possuía o ban-
co de horas. Questionamos a 
gerente da unidade que confir-
mou o fato”, relembra Rodrigo. 

Vale lembrar que para o 
banco de horas seja legal e co-
locado em prática, a empresa 
precisa passar primeiramente 
por acordo via SINTERC, em 
que será feito uma análise se 
existe alguma cláusula que 

prejudique a categoria. Não 
havendo nada nesse sentido, o 
Sindicato vai até a unidade pa-
ra que seja colocado para 
aprovação dos (as) trabalha-
dores (as). São eles (as) que 
irão decidir se querem ou não o 
acordo de banco de horas. 

“No dia que foi constatado o 
banco de horas, a assessoria 
jurídica do sindicato já fez con-
tato com a diretoria da empresa 
onde foi determinado a sus-
pensão dele. À partir de então 
as horas extras feitas seriam 
pagas nos pagamentos se-
guintes. Posteriormente, o Sin-
dicato notificou a empresa. Por 
dois meses a empresa estava 
praticando a irregularidade.”

Assim que a GRSA rece-
beu a notificação, entrou em 
contato com o SINTERC e fi-
zeram uma pré-agenda de 
uma reunião, que irá ocorrer 
agora no final deste mês. 
Até lá, os (as) trabalhadores 
(as) devem receber por todas 
as horas extras laboradas. 

A IMPORTÂNCIA 
DE DENUNCIAR 
QUANDO SE SENTEM 
DESRESPEITADOS  (AS)



VOCÊ NO JORNAL 
FORNO E FOGÃO!

JORNAL FORNO E FOGÃO

QUER APARECER EM NOSSO INFORMATIVO COM SUA EQUIPE TRABALHANDO  
OU ATÉ NO SALÃO DE BELEZA? MANDE-NOS SUA FOTO! ESSE ESPAÇO É PARA VOCÊ!

EQUIPE SERILON/APETIT

MARLI BARBOSA - JBS/SODEXO   
NO SALÃO DA LUH, EM ROLÂNDIA

DANIELA DE SOUZA/UNIDADE ADAMA/SAPORE   
CLIENTE DA IVETE CABELEIREIRA

EQUIPE ADÍLIA/LONDRINA EQUIPE ADÍLIA/MARINGÁ

PARA ENVIAR  
AS FOTOS 43 99694-9135  

43 99916-9831

WHATSAPPS
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SINTERC DIALOGA 
E SOLUCIONA 
PROBLEMAS  

DE FORMA EFICAZ 
NAS UNIDADES  

O diálogo e as ações diretas 
promovidas pelo SINTERC em 
diversas unidades têm sido fun-
damental para mediar e  solu-
cionar problemas de forma ob-
jetiva, favorecendo os (as) tra-
balhadores (as) e aquelas em-
presas que valorizam seu qua-
dro de funcionários (as). Foi o 
que aconteceu em julho na Usi-
na Alto Alegre, em Florestópolis, 
unidade da Sapore, que contava 
com diversas irregularidades. 

 Após solicitação dos (as) tra-
balhadores (as), o SINTERC es-
teve na unidade durante o mês 
de julho onde foi apontado as 
dificuldades do dia a dia, como 
quadro reduzido de trabalhado-
res, falta de intervalo intra-jor-
nada, ausência de EPIs e unifor-
mes, falta de equipamentos de 
trabalho e ausência de suporte 

da supervisão. “Imediatamente 
notificamos a empresa no dia 
16, e no prazo convencional de 
15 dias ela deu retorno dos en-
caminhamentos dados nas 
unidade para a solução dos 
problemas. Nossa mediação 
acabou sendo boa para a em-
presa e para os (as) trabalhado-
res (as), sem que fosse neces-
sário demanda judicial”, relata a 
presidente do Sindicato, Dóris 
Andrade da Cruz. 

Ela comenta ainda que quan-

do há essa vontade da empresa 
em solucionar uma determina-
da situação, acaba chamando o 
SINTERC e evitando o descum-
primento da convenção ou da lei. 
“Sempre buscamos o diálogo, 
mas acontece que muitas vezes 
as empresas não entendem e 
acabam por judicializar um pro-
blema que pode ser resolvido de 
forma dialogada e negociada. 
Vale ressaltar que negociar e 
dialogar não significa abrir mão 
de direitos, pelo contrário, signifi-
ca garantir que os direitos sejam 
efetivamente cumpridos pelas 
empresas. Muitas vezes os pro-
blemas não chegam nas dire-
ções das empresas, ficam “aba-
fados” entre gerente e supervi-
sora, mas quando o sindicato 
interfere tudo vem á tona e 
sempre é resolvido.”

 KELI APARECIDA G. PEREIRA 
PADO - APETIT

NO MÊS DE AGOSTO, MAIS DUAS 
ASSOCIADAS DO SINTERC RECEBERAM 

O KIT GESTANTE QUE TRAZ ECONOMIA E 
CONFORTO PARA AS MAMÃES: CONFIRA 

QUEM RECEBEU O BENEFÍCIO:

LARISSA DE FREITAS VICHESI  
EMPRESA ADÍLIA - MARINGÁ

“Sempre buscamos  
o diálogo, mas 

acontece que muitas 
vezes as empresas  

não entendem”
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JOEL PROENÇA E SEU ENCONTRO 
DE SUCESSO COM A COZINHA 

A vida dá muitas voltas e o 
cozinheiro Joel  Bernardo 
Proença passou por diversas 
cidades e profissões até fi-
nalmente se encontrar na 
unidade da Klabin, empresa 
Sodexo, em Telêmaco Borba. 
Nascido em Ribeirão do Pi-
nhal, foi cobrador de ônibus, 
depois metalúrgico em São 
Paulo, voltou para Paraná, 
se tornou pintor até final-
mente adentrar num restau-
rante industrial e se realizar 
profissionalmente. 

 Aos 49 anos, Joel já está 
há 23 na unidade da Klabin. 
Quando retornou ao Paraná, 
batalhou para ingressar na 
empresa, que na época tinha 
restaurante próprio. “Sempre 
gostei de cozinha desde pe-
queno e corri atrás dessa va-
ga. Entrei como auxiliar, fazia 
a limpeza”, relembra ele.

Ficou nesse cargo por três 
anos, depois passou a co-
peiro por mais três, até che-
gar ao  cargo de cozinheiro 

líder. “As oportunidades fo-
ram surgindo, acreditaram 
em mim, já estou como co-
zinheiro há 17 anos, inclusi-
ve já fui instrutor na inaugu-
ração de outras unidades da 
empresa. ” 

Agora, juntamente com 
mais quatro cozinheiros e 
uma equipe de 60 pessoas, 
prepara em torno de 2,2 mil 
refeições diariamente na 
hora do almoço. São mais 
40 pessoas para 350 jantas e 
150 ceias. “Precisamos estar 

atentos para sempre traba-
lhar com segurança e superar 
a qualidade dia após dia, pois a 
cobrança está em cima disso. 
Mantenho a liderança, o res-
peito e trato todos como 
iguais. Na cozinha, estou dis-
posto sempre. QUERO ME 
APOSENTAR AQUI, GOSTO DE-
MAIS DO MEU SERVIÇO.”

Em relação ao trabalho do 
SINTERC, Joel traz ótimas 
palavras para aqueles que 
ainda não são associados 
(as). “O Sindicato está por nós 

frente às empresas para fa-
zer as negociações. SE NÃO 
FOR O SINTERC, QUEM IRÁ 
NOS REPRESENTAR?”, ques-
tiona, numa ótima pergunta.  

Casado com Maria Apare-
cida Rodrigues há mais de 20 
anos, nas horas vagas gosta 
de pescar no Tibagi e cozi-
nhar para os amigos: faz jan-
tares especiais para o pesso-
al semanalmente. “Os ami-
gos gostam de massas, lasa-
nhas e panquecas. É isso que 
eu preparo.”

PINGUE
PONGUE

?

?
NA TV 
Filmes variados
COMIDA FAVORITA 
Feijoada
NA SEMANA 
Jantar com os amigos
HOBBY 
Pescar no Tibagi
SONHO 
Viajar para o Nordeste

 QUERO ME 
APOSENTAR AQUI, 
GOSTO DEMAIS  
DO MEU SERVIÇO

SE NÃO FOR 
O SINTERC, 
QUEM IRÁ NOS 
REPRESENTAR?
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SINTERC

CONTATOS
Sede - Rua Senador Souza Naves, 182. Sala 704 - Centro - Londrina (PR)
Fone: (43) 3321-7146
E-mail: sindirefeicoes@sercomtel.com.br

DIRETORIA EXECUTIVA
Dóris Andrade da Cruz – Diretora Presidente
Eliane da Silva Nascimento – Diretora Tesoureira 
Rodrigo Cesar Coelho Lino – Diretor Secretário

PRODUÇÃO
Jornalista Responsável: Victor Lopes – MTB 8174/PR
Diagramação: Anderson Mazzeo
Tiragem: 1.000 (circulação dirigida)    -    Gráfica: Grafinorte
Foto capa: www.smh.adv.br

FACEBOOK
facebook.com/sinterc

SITE 
www.sinterc.com.br

WHATSAPP
43 99916-9831
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NOVO CONVÊNIO: ESPAÇO DOS  
PÉS PERFEITOS CUIDA DOS  

PÉS DOS (AS) TRABALHADORES (AS)
Só quem trabalha o dia to-

do em pé, como é o caso dos 
(as) trabalhadores (as) da 
nossa categoria, sabe os 
problemas e dores que sur-
gem nos pés ao longo dos 

anos. Muitas vezes, entre-
tanto, eles são esquecidos e 
no final isso acaba gerando 
muitos problemas, até difi-
cultando a locomoção no dia 
a dia de trabalho. Um es-
tresse físico e emocional. 

O SINTERC SABE DA NE-
C E S S I DA D E D E C U I DA R 
TAMBÉM DOS PÉS DOS 
(AS) TRABALHADORES (AS) 
e por isso fechou mais um 
convênio com uma profis-
sional especialista no assun-
to: Maria Angélica Siqueira, 
proprietária do Espaço dos 
Pés Perfeitos, em Londrina.  
No tratamento real izado 
com ela, quem é associado 
do Sindicato ganha 30% de 
desconto. 

E s t a  é  u m a  exce l e nt e 
oportunidade de dar fim de 
vez aos calos e calosida-
des, unhas infeccionadas, 
encravadas ou com micose, 
cauterização de verrugas, 

olho de peixe e até trata-
mento nos pés de pessoas 
com diabete. “Sou podólo-
ga há 22 anos e digo que 
hoje aumentou demais a 

consciência em cuidar dos 
pés. Isso se trata de uma 
prevenção da saúde como 
um todo”, explica Angélica. 
Não é exagero. 

E l a  re l a t a  q u e  m u i t a s 
pessoas que trabalham de 
pé sofrem com o atrito do 
ca lçado ,  ca los idades  na 
planta e nos dedos, até pelo 
peso do próprio corpo. “Isso 
dói demais e tira o sossego 
de qualquer pessoa que co-
loca o calçado e já fica irrita-
da de ficar em pé com esse 
incômodo.”

Angélica faz questão de 
dizer que sua cl ínica tem 
toda a privacidade, com ca-
bine individual, para que os 
(as) clientes se sintam bem 
à vontade no tratamento, 
sem nenhuma indisposição 
independemente do pro-
blema. “A pessoa retorna 
cada 30 ou 40 dias para fa-
zer o tratamento. Os valo-
res  são acess íve is ,  se ja 
qual for a situação, e se for 
associado (a) do SINTERC 
ganha o desconto de 30% 
em casa sessão.”

O SINTERC SABE DA 
NECESSIDADE DE 
CUIDAR TAMBÉM 
DOS PÉS DOS (AS) 
TRABALHADORES (AS)

SERVIÇO
ESPAÇO DOS PÉS PERFEITOS
Rua: Senador Souza Naves, 
nº182 – Sala 102 – Sobre Loja  
Centro – (Prédio do Sindicato)
TEL: (43) 3027-4595  – 
( 43) 99659-1907 (Angélica)


