
FORNO E FOGÃO
JORNAL

EDIÇÃO   19           JUNHO DE  2018EDIÇÃO   19           JUNHO DE  2018

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Refeições Coletivas, 
Refeições Convênio, Merenda Escolar Terceirizada, 
Cozinhas e Restaurantes Industriais do Estado do Paraná

EMPRESAS NÃO RECONHECEM DOENÇAS 
RELACIONADAS AO TRABALHO E DIREITOS 

DA CATEGORIA SÃO PERDIDOSPÁGs. 4 e 5

Visitas nas unidades e 
filiação de trabalhadores (as) 
continuam fortes. PÁG. 3

SINTERC entra 
com processos junto 
ao INSS. PÁG. 5

O (a) trabalhador (a) quando não tem sua doença 
reconhecida como relacionada ao trabalho 
PERDE VÁRIOS DIREITOS: não é depositado o 
FGTS mensal enquanto estiver afastado,  
deixa de ter o tempo de afastamento como 
tempo de contribuição para aposentadoria, 
não tem estabilidade (QUANDO VOLTAR 
A EMPRESA PODE DEMITIR), e mais: 
a empresa corta a assistência médica 
obrigatória, que é prevista na convenção. 
“Daí como fica um (a) empregado (a) doente, 
sem emprego e sem assistência médica?”



Trabalhador (a): pesquise, se informe, 
pense no melhor para nossa classe! Isso 
fará toda a diferença no seu futuro!

02                     JORNAL FORNO E FOGÃO                                        JUNHO DE 2018                     JORNAL FORNO E FOGÃO                                        JUNHO DE 2018                     JORNAL FORNO E FOGÃO                                        JUNHO DE 2018

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

SINTERC – Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Convênio, Merenda Escolar Terceirizada, Cozinhas e Restaurantes Industriais do Estado do Paraná. 

FACEBOOK
facebook.com/sinterc

SITE 
www.sinterc.com.br

SINTERC NA WEB

Reclamamos do “preço do leite, mas 
VOTAMOS NO DONO DA VACA”: Escolha um (a) 

presidente (a) que pensa nos (as) trabalhadores (as)!
O Brasil vive um dos momentos 

mais caóticos de sua história. A le-
gítima greve nacional dos cami-
nhoneiros - que impacta na distri-
buição de alimentos, combustível 
e outros recursos por toda a popu-
lação- é a prova que temos um 
governo completamente desgo-
vernado, errando em cada decisão, 
e que mostra a importância de es-
colher sabiamente o futuro Presi-
dente da República, já agora em 
outubro. Não há tempo a perder. 

É hora de decidir com muito cui-
dado, pois somos da classe traba-
lhadora, e a nossa decisão em quem 
votar precisa apoiar quem, de fato, 
somos. Infelizmente, percebemos 
que a grande maioria  dos (as) traba-
lhadores (as) vão na conversa da 
Rede Globo, que fica o tempo todo 
“malhando” os (as) candidatos (as) 
que estão do lado do povo. É preciso 
mudar esse pensamento. 

O “presidente” Michel Temer to-
mou o poder da Presidente Dilma 
Rousseff por meio de um claro gol-
pe. Depois, pensando só nos ricos, 
fez várias mudanças na Lei Traba-
lhista, o que está prejudicando de-

mais os (as) trabalhadores (as) e 
suas organizações sindicais, como 
temos mostrado em nosso jornal 
nos últimos meses. Temos que vo-
tar em quem garante nossos direi-
tos trabalhistas e previdenciários. 
Tem um ditado antigo que cabe bem 
a esse momento:  “O povo reclama 
do preço do lei-
te, mas vota no 
dono da vaca”.

Outro ponto 
muito contur-
bado do nosso 
cenário político 
é que ainda não 
sabemos quais 
serão os (as) 
candidatos (as) 
à presidência. 
Tudo está muito dividido: ricos e 
reacionários de um lado, e os po-
bres e progressistas do outro.  As-
sim devemos tomar cuidado com 
candidatos extremistas, que que-
rem  voltar no tempo, muitas ve-
zes até falando em ditadura mili-
tar. Outros colocam o fanatismo 
religioso em primeiro lugar.

Se escolhermos um (a) Presidente  

(a) que seja somente dos ricos tere-
mos mais perda de direitos, e olha 
que a Reforma da Previdência ainda 
não aconteceu. Teremos a desregu-
lamentação generalizada das Leis 
Trabalhistas, a saúde será ainda mais 
sucateada e também a educação.  
Com certeza os sindicatos vão perder 

ainda mais sua 
força, e assim os 
(as) trabalhado-
res (as) ficarão 
desamparados.

Devemos es-
colher um can-
didato que pen-
se em trabalhar 
para o País de 
forma tal que 
todos (as)  nós 

tenhamos condição de vida digna: 
com empregos, salários decentes, 
moradia, saúde e educação. Não 
podemos eleger um (a) Presidente 
(a) que só pensa na classe patronal. 
Precisamos eleger um (a) represen-
tante que vai planejar a distribuição 
de renda nacional, para que todos 
(as) nós  tenhamos condições dig-
nas de sobrevivência.

Entendemos que o (a) próximo (a) 
Presidente (a) deve ser aquele que 
transita em todos os espaços, que 
não seja um radical, nem para um 
lado, nem para o outro. Só assim 
vamos restabelecer os empregos, 
a renda social e demais programas 
governamentais, que perderam 
força com este governo golpista.

A Frente Brasil Popular tem um 
papel fundamental na construção de 
uma alternativa de candidatura a 
Presidente. Pois sabemos que ali es-
tão todos os movimentos populares 
organizados, discutindo e debatendo 
uma saída estratégica para o nosso 
país. Possivelmente dali sairá a indi-
cação de um (a) candidato (a) que te-
nha suas ações focadas no social, is-
to significa que todos iremos ganhar. 
Estamos confiantes de que teremos 
bons resultados neste grande deba-
te nacional que está sendo feito pela 
Frente Brasil Popular.  Trabalhador (a): 
pesquise, se informe, pense no me-
lhor para nossa classe! Isso fará toda 
a diferença no seu futuro!

 
DÓRIS ANDRADE DA CRUZ 

DIRETORA PRESIDENTE DO SINTERC



“A recepção tem sido boa, o maior questionamento delas é referente 
a alguns pontos da “reforma trabalhista”, tais como a celebração 
de acordo entre empregador e trabalhador (a) para dispensa”

Visitas nas unidades e filiação de 
TRABALHADORES (AS) CONTINUAM FORTES!

Sindicato e trabalhador (a), sempre 
muitos próximos. Essa premissa tem 
sido trabalhada pelo SINTERC ao lon-
go da sua história, com as visitas nas 
unidades. Nos dias 8 e 9 de maio,  na 
Adília para divulgação de novos con-
vênios, filiações e, claro, tirar dúvidas 
frequentes. “A recepção tem sido boa, 
o maior questionamento delas é refe-
rente a alguns pontos da “reforma tra-
balhista”, tais como a celebração de 
acordo entre empregador e trabalha-
dor (a) para dispensa”, explica o diretor 
sindical, Rodrigo Lino.

Outras ferramentas também são mui-
to buscadas pelos trabalhadores (as): ti-
rar dúvidas pelo WhatsApp é uma delas, 
com mensagens enviadas diretamente 
para o número do Sindicato, ou mesmo 
nos grupos criados para cada uma das 
unidades, inclusive enviando conteúdos 
de utilidade pública.  “Chegam diariamen-
te inúmeros questionamentos das mais 
diferentes situações, incluindo também 

de trabalhadores (as) que estão afasta-
dos pelo INSS, auxílio maternidade 
e encerramento de unidades”. 

Lino complementa dizen-
do que as visitas acabam 
fortalecendo as filiações ao 
SINTERC. “O (a) trabalhador (a) 
tem buscado segurança quando 
se filia ao Sindicato, pois hoje vi-
vemos momentos de incertezas no 
País.  Recentemente fizemos as ho-
mologações dos (as) trabalhadores (as) 
da empresa Naturas da unidade C. Va-
le de Palotina. Alguns deles agora 
continuam trabalhando na unidade C. 
Vale com a empresa GR, que assumiu 
o contrato. Estes (as) trabalhadores 
(as) que são associados (as) ao Sindi-
cato exigiram uma visita na unidade 
para nova filiação. Detalhe que o SIN-
TERC fica em Londrina e esta unidade 
está a 350 km. Isso só demonstra que 
a distância não impede o sindicato de 
fazer um bom trabalho.”   

de trabalhadores (as) que estão afasta-
dos pelo INSS, auxílio maternidade 

fortalecendo as filiações ao 
SINTERC. “O (a) trabalhador (a) 
tem buscado segurança quando 
se filia ao Sindicato, pois hoje vi-
vemos momentos de incertezas no 
País.  Recentemente fizemos as ho-
mologações dos (as) trabalhadores (as) 
da empresa Naturas da unidade C. Va-
le de Palotina. Alguns deles agora 
continuam trabalhando na unidade C. 
Vale com a empresa GR, que assumiu 
o contrato. Estes (as) trabalhadores 
(as) que são associados (as) ao Sindi-
cato exigiram uma visita na unidade 
para nova filiação. Detalhe que o SIN-
TERC fica em Londrina e esta unidade 
está a 350 km. Isso só demonstra que 
a distância não impede o sindicato de 

WhatsApp é muito utilizado 
pelos (as) trabalhadores 

(as) para tirar dúvidas, 
diretamente com o Sindicato

43 99916-9831
ENTRE EM CONTATO 

COM O SINTERC



“O (a) trabalhador (a) adoece por causa do 
trabalho e não tem isto reconhecido pela 
empresa e posteriormente pelo INSS”
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“Daí como fica o (a) empregado 
(a) doente, sem emprego 
e sem assistência médica?”

Empresas não reconhecem doenças 
relacionadas ao trabalho e direitos da categoria 

são perdidos: DENUNCIE AO SINTERC!
As doenças relacionadas 

ao trabalho são realidade 
de todas as categorias de 
trabalhadores (as). Elas são 
desenvolvidas de acordo 
com a atividade econômica 
das empresas, com as fun-
ções e profissões de cada 
trabalhador (a). No segui-
mento de refeições coleti-
vas, não é diferente. “Nos-
sos (as) trabalhadores (as) 
desenvolvem as doenças 

que já estão classificadas 
na Lei Previdenciária, ou se-
ja,  de tanto que as pessoas 
adoecem no trabalho, a 
própria legislação já esta-
beleceu como identificar se 
elas são relacionadas ao 
trabalho ou não”, explica a 
presidente do SINTERC, 
Dóris Andrade da Cruz. 

Mas, nem tudo é tão 
simples assim, já que as 
empresas do segmento de 

refeições coletivas não 
querem reconhecer que o 
(a) empregado (a) adquiriu a 
doença trabalhando nas 
suas cozinhas. E em razão 
disso, a empresa não faz a 
CAT (Comunicação de Aci-
dente de Trabalho) para co-
municar ao INSS de que a 
doença foi adquirida na 
empresa. E o (a) empregado 
(a) por sua vez, não sabe 
como agir perante a em-
presa para garantir que a 
doença seja classificada co-
mo relacionada ao trabalho.

“É aqui que começam os 
problemas de quem adoe-
ce por causa do trabalho e 

não tem isto reconhecido 
pela empresa e poste-
riormente pelo INSS. 
Quando isso aconte-
ce, o benefício é con-
cedido com o Código 
B31 (auxílio doença),  
e na verdade deveria 
ser Código B91 (es-
pécie acidentária)”, 

explica Dóris. 
O (a) trabalhador  (a) 

quando não tem sua do-
ença reconhecida como rela-

cionada ao trabalho perde 
vários direitos: não é deposi-
tado o FGTS mensal enquan-

to estiver afastado,  deixa de 
ter o tempo de afastamento 
como tempo de contribuição 
para aposentadoria, não tem 
estabilidade (quando voltar a 
empresa pode demitir), e 
mais: a empresa corta a as-
sistência médica obrigatória, 
que é prevista na convenção. 
“Daí como fica o (a) emprega-
do (a) doente, sem emprego e 
sem assistência médica?” 
questiona Dóris.

É preciso que o (a) traba-
lhador (a) saiba que todo 
atestado que pegar tem que 
constar o Código Internacio-
nal das Doenças (CID). O 
médico é obrigado a colocar 
se o paciente solicitar. E 
quando passar pela perícia, 
deve levar todos os atesta-
dos originais e exames reali-
zados,  conversar com o pe-
rito do INSS, explicar como 
são as atividades que de-
senvolve na cozinha, para 
demonstrar que a doença 
ocorreu por causa do traba-
lho. E mais: se a empresa 
não fizer a CAT, o (a) empre-
gado (a) pode buscar orien-
tação do sindicato. 

“Quando o (a) trabalhador 
(a) nos procura e constata-
mos que a situação do não 
reconhecimento aconteceu, 
imediatamente fazemos a 
CAT – Comunicação de Aci-
dente de Trabalho - e  entra-
mos com recurso no INSS 
solicitando a conversão do 
B31 para B91, com o objeti-
vo de garantir os direitos per-
didos como já citei acima. 
Mas já adianto, para tudo 
tem prazos que a lei estabe-
lece que devem ser cumpri-
dos”, salienta Dóris.



“Vale dizer que é possível classificar 
diversas doenças como relacionadas ao trabalho 
nas empresas de refeições coletivas”

O SINTERC realizou neste mês 
diversos atendimentos da área 
previdenciária e em alguns ca-
sos acabou resultando em pro-
cessos administrativos junto ao 
INSS. A diretora tesoureira, Elia-
ne Nascimento, explica que tais 
situações demandam levanta-
mento de documentos que 
comprovam as condições de 
saúde do (a) trabalhador (a),  
avaliações docu-
mentais, pesqui-
sas e celeridade. 
“ T e m o s  q u e 
cumprir o  prazo 
determinado pe-
lo INSS para que 
o  (a )  nosso (a ) 
trabalhador (a) 
não fique total-
mente  prejudi-
cado (a) financei-
ramente, ainda mais doente”. 
Eliane relata ainda que o INSS é 
um órgão governamental crite-
rioso e burocrático no quesito 
prazo, estabelecendo limites de 
data para que o (a) trabalhador 
(a) solicite pedidos de recursos, 
reconsideração, dentre outros 
procedimentos. Um exemplo é a 
interposição de recurso, um ser-
viço destinado ao cidadão que 

não concorda com uma decisão 
emitida pela entidade. O INSS 
estabelece o prazo de 30 dias 
para proceder à instrução do 
processo. 

“Sindicato vem observando 
que muitos (as) trabalhadores 
(as) não estão dando a devida 
importância nos documentos 
que recebem estabelecendo 
esses prazos e podem ser bar-

rados pela buro-
cracia do siste-
ma. Ou em situ-
ações  que  so-
m e n t e  c o m  o 
acionamento da 
assessoria jurí-
dica pode resol-
vê-los.  Infel iz-
mente   a lguns 
t r a b a l h a d o r e s 
(as) só nos pro-

curam quando há suspensão do 
convênio médico, dificultando 
ainda mais a resolução. Vale 
ressaltar que o Sindicato realiza 
vários atendimentos na área 
previdenciária, como a emissão 
da Comunicação de Acidente de 
Trabalho (CAT), orientações, pe-
didos de recursos, contestação 
de benefícios e processos na 
área administrativa”.

SINDICATO entra com 
processos junto ao INSS

Tais ações feitas pelo SIN-
TERC visam garantir os direi-
tos que o (a) empregado (a) 
têm em caso de acidente /
doença do trabalho: depósito 
mensal do FGTS, contagem 
do tempo de afastamento 
para aposentadoria, estabili-
dade de 1 ano após o retorno 
ao trabalho e a manutenção 
da assistência médica obri-
gatória da convenção.

Vale dizer que é possível 
classificar diversas doenças 
como relacionadas ao tra-
balho nas empresas de re-
feições coletivas, porém as 
mais comuns estão deno-
minadas DOENÇAS DO SIS-
TEMA OSTEOMUSCULAR 
DO TECIDO CONJUNTIVO 
RELACIONADAS COM O 
TRABALHO,  e que são cau-
sadas por determinados 
AGENTES ETIOLÓGICOS OU 
FATORES DE RISCO DE NA-
TUREZA OCUPACIONAL, 
que são descritos como: 

1. Posições forçadas e 
gestos repetitivos 
2. Ritmo de trabalho penoso,
3. Condições difíceis 
de trabalho. 

Cada caso deve ser anali-
sado de forma individual, e 
tudo pautado nos docu-
mentos médicos e exames 
apresentados pelo (a)  tra-
balhador (a). “É importante 
ressaltar que a resistência 
das empresas em não re-
conhecer que a doença foi 
adquirida nas cozinhas é 
porque porque podem cor-
tar a assistência médica 
obrigatória, deixam de de-
positar o FGTS mensal, po-
dem demitir o (a) empre-
gado (a) assim que volta ao 
trabalho, e ainda não  tem 
elevado seu imposto de 
Seguro Acidente de Traba-
lho. Ou seja, tratam apenas 
como lucro. A questão so-
cial fica totalmente de la-
do”, finaliza, Dóris.

Infelizmente  alguns 
trabalhadores (as) só 
nos procuram quando 

há suspensão do 
convênio médico, 

dificultando ainda 
mais a resolução
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Para Dóris, a nova direção dos bancários tem muitos jovens, que estão cheios 
de vontade de dar continuidade ao trabalho dos dirigentes que já se 
aposentaram ou estão nas instâncias superiores da organização sindical

SINTERC APOIA NOVA DIRETORIA
 do Sindicato dos Bancários

JUVITA CARDOSO ALVES LOPES 
Risotolândia - Paranaguá

REGIANE DE ANDRADE SILVA 
Apetit - Ponta Grossa

ROSANA KARINA DOS SANTOS 
Naturas - Palotina

CONFIRA AS TRABALHADORAS ASSOCIADAS 
QUE RECEBERAM O KIT GESTANTE NO MÊS DE MAIO

A nova diretoria do Sindi-
cato dos Bancários de Lon-
drina e Região assumiu a 
gestão 2018/2021 e re-
presentará a categoria nos 
próximos anos. A Chapa 2  
“ O  S i n d i c a t o  é  d @ s 
Bancári@s” tomou posse 
dos cargos no dia 2 de maio, 
sendo que a festa de con-
fraternização aconteceu no 
dia 18, com a presença da 
diretora presidente do SIN-
TERC, Dóris Andrade da 
Cruz. “O SINTERC apoiou a 
chapa vencedora pela con-

duta dos (as)  dirigentes, 
que sempre pautam as 
ações com foco na classe 
trabalhadora. Além disso, 
os bancários sempre fo-
ram sinônimo de luta e re-
ferência para outras cate-
gorias. A nova diretoria se 

propôs a continuar o tra-
balho sindical com esta 
conduta”, avaliou Dóris.

O novo presidente do Sin-
dicato empregado da Caixa 
Econômica Federal em Ibi-
porã, Felipe de Albuquerque 
Pacheco, afirma que o objeti-

vo da diretoria é resgatar o 
espírito de luta que tornou a 
entidade referência no movi-
mento sindical, com partici-
pação decisiva na organiza-
ção da categoria em âmbito 
estadual e nacional. “Vamos 
atuar em prol da unidade dos 

bancários e bancárias, que é 
fundamental para conseguir 
manter nossos direitos e 
conquistar avanços nas ne-
gociações com os bancos”, 
adianta. Segundo ele, a pri-
meira tarefa da nova direto-
ria é “colocar a casa em or-
dem” e, depois, partir para a 
organização da Campanha 
2018, definindo estratégias 
para construir uma forte mo-
bilização da categoria.

Para Dóris, a nova dire-
ção dos bancários tem 
muitos jovens, que estão 
cheios de vontade de dar 
continuidade ao trabalho 
dos dirigentes que já se 
aposentaram ou estão nas 
instâncias superiores da 
organização sindical. “Pela 
sua força, os bancários 
sempre puxam trabalhos 
em conjunto com outras 
categorias, tais como ma-
nifestações, movimentos, 
participação em conselhos, 
seminários, congressos e 
conferências.”



PINGUE-PONGUE
Na TV: novelas
Sonho: finalizar a construção da nossa casa

Música: sertaneja
Prato: macarronada
Passeio: com a filha para lanchar e brincar na praça

Andreia Cristina Klock Poli -  
SETE ANOS DEDICADOS ÀS COZINHAS: 

“SINTERC sempre me apoiou”
Na vida, muitas vezes as 

oportunidades surgem de 
forma inesperada,  em 
chances e locais que a 
gente nem imagina. A tra-
balhadora Andreia Cristina 
Klock Poli jamais pensou 
que ingressaria no seg-
mento de refeições coleti-
vas mas - com muita co-
ragem para vencer na pro-
f i s s ã o  -  a p rove i t o u  a 
oportunidade e traçou 
uma carreira muito baca-
na nos últimos sete anos 
dedicados na área. 

Natural  de Cascavel , 
Andreia trabalhava como 
professora de história, 
mas a cozinha sempre te-
ve um sentimento espe-
cial para ela. A trabalha-
dora já  atuou também 
numa fábrica de bolachas 
e de embutidos, na coo-
perativa Coopavel .  “Eu 
estava desempregada e 
tinha uma amiga que tra-
balhava na Unioeste, em 
Cascavel, na unidade da 
Quality. Fiz a ficha e co-
mecei a trabalhar como 
estoquista  até chegar a 

meio oficial de cozinha.”
Depois desse tempo na 

unidade da Quality, che-
gou o convite para atuar 
na cidade de Francisco Al-
ves,  na unidade da C.Vale. 
O maior desafio para ela à 

partir desse momento foi 
e n c a r a r  u m  a m b i e n t e 
servindo tantas refeições, 
em média de c inco mil 
diariamente, com aproxi-
madamente 14 pessoas 
na equipe, até o fecha-
mento definitivo da uni-
dade mês passado.  “O 
mais desafiador sempre 
foi trabalhar com pesso-
as. Como meio oficial, era 
responsável por servir um 
refeitório com uma auxi-
l ia r.  Sempre  fu i  muito 
simpática, nunca tive re-
clamações atendendo os 
clientes”, relata. 

Em relação ao SINTERC, 

Andreia também teve um 
ligação bem bacana. Ela 
não tem vergonha em di-
zer o quanto o Sindicato já 
foi importante para ela ao 
longo desses sete anos, 
resolvendo situações que 
porventura surgiram no 
dia a dia de trabalho. “As 
ações do Sindicato são 
muito boas.  O Rodrigo 
sempre se esforçou para 
me atender, correu atrás 
das situações que enfren-
tei .  Me lembro que ele 
conseguiu  reembolsar 
umas faltas que t ive e 
agora, na homologação fi-
nal, ele e o Gustavo nos 

ajudaram bastante.”
Na vida pessoal, a tra-

balhadora é casada com o 
operador de máquinas 
Rodrigo Ribeiro Poli há 13 
anos. Juntos o casal teve 
uma filha, Tauani, de 11 
anos. No tempo livre, ela 
curte ficar com a família e 
passear com a filha para 
brincar na praça e lanchar 
fora de casa. “Em casa, 
gosto de descansar e cur-
tir com a família. Agora 
estou num novo momen-
to e estou na expectativa 
que novas oportunidades 
sur jam em minha v ida 
profissional.”

As ações do Sindicato 
são muito boas. 

O Rodrigo sempre se 
esforçou para 

me atender, correu 
atrás das situações 

que enfrentei”
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“Desta forma os trabalhadores (as) se sentem 
seguros (as) e satisfeitos (as), pois sabem que 
seus direitos foram garantidos e respeitados”

“A assessoria jurídica do Sindicato 
acompanha e realiza as homologações 
junto com o (a) dirigente sindical”.

Uma situação bem corri-
queira no segmento de re-
feições coletivas é o encer-
ramento de unidades, por 
exemplo, quando há troca 
de fornecedor dentro de 
uma empresa. O SINTERC 
ao longo da sua história 
sempre prestou assistência 
correta aos (as) associados 
(as) no momento do desli-
gamento, realizando as ho-
mologações e fiscalizando 
se a classe patronal cumpre 
a Convenção Coletiva vi-
gente, apresentando toda a 
documentação e pagando 
os débitos junto aos (as) 
trabalhadores (as). Vale di-
zer que a assessoria jurídica 
do sindicato acompanha e 
realiza as homologações 
junto com o (a) dirigente sin-
dical e temos ponto fixo de 
atendimento em Londrina. 

No final de maio, a C.Vale, 
de Palotina, trocou de for-
necedor: passou de Natu-
ras para a GR. Situação si-
milar ocorreu em Jaguapi-
tã: saiu Naturas para a en-
trada da Sodexo.  “A em-
presa Naturas apresentou 
toda documentação exigi-

da pelo SINTERC, atenden-
do a Convenção Coletiva 
vigente através da cláusula 
trigésima, parágrafo ter-
ceiro”, explica o diretor sin-
dical, Rodrigo Lino.

Lino salienta que o correto 
quando se encerra uma uni-
dade é que a empresa entre 
em contato com o SINTERC 
para comunicar o procedi-
mento e consultar débitos 
dos (as) trabalhadores (as) 
que são sócios (as) do sindi-
cato. “Mas, na prática, é o (a) 
trabalhador (a) que entra em 
contato com o SINTERC in-
formando que foi desligado 

e questionando seus direi-
tos. Neste momento, entra-
mos em contato para con-
firmar o encerramento. Fei-
to isso, posteriormente o 
Sindicato informa o local, dia 
e horário para empresa de 
onde será feito as homolo-
gações dos (as) sócios (as) e 
que assim ela comunique os 
(as) trabalhadores (as)”. 

O diretor sindical salienta 
ainda que homologação 
sendo acompanhada pelo 
Sindicato garante a segu-
rança para o (a) trabalhador 
(a), com os direitos respei-
tados. “No ato da homolo-

gação é verificado toda a 
documentação obrigatória 
que a empresa deve apre-
sentar. Na ausência de al-
gum desses documentos 
ela não ocorre, sendo ne-
cessário reagendar em ou-
tra data até que seja provi-
denciado documento fal-
tante, sob pena de multa a 
favor do (a) trabalhador (a).” 

Existem casos em que a 
documentação obrigatória 
é apresentada correta-
mente, mas algum direito 
do (a) trabalhador  (a) não é 
pago. Assim, o SINTERC 
faz uma ressalva dando 

um prazo de 15 dias para a 
empresa verificar e quitar 
os débitos. “Este acompa-
nhamento facilita para o (a) 
trabalhador (a), pois no ato 
da homologação é explica-
do campo a campo que a 
empresa lança de paga-
mento e desconto até che-
gar no valor final do recebi-
mento das verbas rescisó-
rias. É verificado também 
se todas as anotações fo-
ram feitas de forma corre-
ta na carteira de trabalho 
do (a) empregado (a)”, com-
plementa Lino. 

Por fim, vale dizer: os (as) 
trabalhadores (as) associa-
dos (as) são muito bem 
orientados antes do início da 
homologação. “Abrimos 
também a oportunidade pa-
ra o (a) trabalhador (a) expor 
algum fato determinante e 
por fim é dado a orientação 
de encaminhamento para 
sacar o FGTS e entrada no 
Seguro Desemprego. Desta 
forma os (as) trabalhadores 
(as) se sentem seguros e 
satisfeitos, pois sabem que 
seus direitos foram garanti-
dos e respeitados”.

Com histórico de homologações bem 
sucedidas, SINTERC GARANTE DIREITOS 

e segurança dos (as) trabalhadores (as)

Homologação Jaguapitã - empresa Naturas


