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INFORMATIVO DO SINTERC

Dentro da nossa casa, de uma em-
presa, ou no Sindicato, quando o orça-
mento aperta, o que fazemos? Nos ade-
quamos à nova realidade, enxugando 
despesas. É isso que está acontecendo 
este ano no SINTERC após a diminuição 
de 30% em nossa arrecadação com o 
fim do recebimento das contribuições 
sindicais depois que a odiada “reforma 
trabalhista” entrou em vigor. 

Portanto, é momento de cautela, 
deixar as contas no azul, e comunicar 
a cada trabalhador (a) que o SINTERC 
NÃO  REALIZARÁ em 2018 as festas 

de confraternização da Mãe Trabalha-
dora, em Londrina, Primavera, em Pa-
ranaguá e Julina, em Telêmaco Borba, 
que vinham acontecendo desde 2009, 
2011 e 2017, respectivamente. Um 
momento difícil para nós - afinal sabe-
mos da importância das confraterni-
zações para cada associado (a) - mas 
também de responsabilidade acerca 
do nosso trabalho e o momento que 
vivemos. 

Com uma menor arrecadação, os 
ajustes já começaram desde o ano 
passado com o fechamento de subse-
des, dispensa de funcionários, redu-
ção de viagens nas unidades, entre 
outras duras ações. No planejamento 

financeiro, o SINTERC precisava redu-
zir os custos em R$ 210 mil/ano para 
continuar trabalhando de forma efi-
ciente. Como vocês podem VER NO 
QUADRO, as festas no ano passado 
representaram R$ 96,45 mil em cus-
tos. O restante do valor dos cortes 
foi o custo das subsedes.

Com tal ajuste orçamentário, pelo 
lado positivo, será possível manter 
benefícios que consideramos mais 
importantes neste momento, como o 
kit do material escolar, convênios 
com diversos estabelecimentos co-
mo farmácias, dentista, salões de 
beleza, kit gestante, assessoria ju-
rídica, além da comunicação atra-
vés do nosso jornal e site em pleno 
funcionamento, aproximando as-

sim o SINTERC de cada associado 
(a). Na atual conjuntura, é mais coe-
rente trabalharmos com benefícios 
que agreguem economia financeira 
para a categoria. 

A agenda do golpista Michel Temer 
continua firme com o objetivo de aca-
bar com os sindicatos. Só conseguire-
mos recuperar nossa força perante a 
esse cenário se os trabalhadores (as) 
VOLTAREM A CONTRIBUIR COM O 
SINTERC e este ano votarmos em um 
presidente que esteja do nosso lado. 
Assim, em melhores condições, conse-
guiremos restabelecer tudo que perde-
mos recentemente. É a nossa esperan-
ça. Gratos pela atenção.  

DIRETORIA DO SINTERC

PERDA DAS CONTRIBUIÇÕES 
SINDICAIS ACABAM COM AS 

CONFRATERNIZAÇÕES DO SINTERC 

1ª FESTA JULINA EM TELÊMACO BORBA
Valor: R$ 22.914,70 
Valor do convite individual: 106,58 (215 convidados)
 
5ª FESTA DA PRIMAVERA  EM PARANAGUÁ 
Valor: 28.854,00
Valor do convite individual:  R$ 144,27 (200 convidados)

9ª  FESTA DAS MÃES 
Valor: R$ 44.730
Valor do convite individual:  R$ 149,10 (300 convidados)

TOTAL: R$ 96.498,70

OS CUSTOS 
DE CADA 

FESTA 
EM 2017 

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

BENEFÍCIOS SINDICAIS

Material escolar
Kit gestante
Convênios
Assessoria jurídica
Visitas (mais restritas)
Comunicação

O QUE FOI ENCERRADO
Atendimento nas subsedes 
de Telêmaco Borba e Ponta Grossa

Festas de confraternização em 
Londrina, Paranaguá e Telêmaco Borba

Redução de funcionários



















O QUE PERMANECE    


