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Unidos para avançar!

Trabalhador(a)

*Obrigatória a identificação de que pertence à categoria. 
Veja a íntegra dos editais na página do SINEEPRES

ParticiPe das assembleias do sindicato e fortaleça a nossa luta 
Por mais conquistas e benefícios Para a categoria!

O SINEEPRES realizará assembleias para definir a pauta de reivindicações e o custeio sindical a ser 
apresentado aos sindicatos patronais. Por isso é de fundamental importância a participação de toda 
a categoria, nos ajudando na manutenção e também na ampliação dos benefícios e salários.

Veja como ParticiPar:
CURITIBA - Dia 02/02/2018, (sexta-feira), no salão de 
eventos do Clube Urca, sito à Rua Albano Reis, 170 Bairro 
Ahu, Curitiba-PR, a partir das 19 horas.

PARANAGUÁ- Dia 03/02/2018, (sábado), no salão de 
festas do Clube Atlético Seleto, sito à Rua Baronesa do Cerro 
Azul, 1361, Costeira, Paranaguá-PR, a partir das 12 horas.

Associe-se Ao siNeePRes e desfRute dos beNefícios e coNvêNios.
sigA o siNeePRes NAs Redes sociAis: 

                  @sineepres                 www.sineepres.org.br



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. sEdE: Rua Nilo Cairo, 450 - Centro - Curiti ba-PR - CEP: 80060-050 - FonE 

(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 
– Waldir da Silva Rosa,  diretor Financeiro - Gilvan Morais Cohen. Conselho Fiscal – Membros Efeti vos: Maurício César R. de França, Marcelo Fernandes de Souza e Carlos Kanji Sato. delegados 

representantes junto à Federação e confederação: Titulares: Paulo César Rossi e Waldir da Silva Rosa. suplentes: Gilvan Morais Cohen e  Marcelo Fernandes de Souza
Jornalista: Mario Gomes da SilvaTL DRT-PR 2200 / Diagramação Elisabete Arruda / Tiragem 5.000 exemplares

@sineepres

ASSOCIADO SINEEPRES, DESFRUTE DAS  VANTAGENS NA REDE CONVENIADA!

Uma boa notícia é que essa 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). e ainda: aparelhos ortodônticos, próteses e implantes com 
valores bem abaixo do praticado no mercado, e com excelente qualidade.

Veja como É fÁcil utiliZar os consultÓrios odontolÓgicos do sineePres:
curitiba -
Sede do SINEEPRES, à rua Nilo Cairo 450, Centro. Agen-
dar consultas pelo telefone: 41 3014-7331, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h e das 14 às 18h.
Horários de atendimento:
Segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 18h.
Terças e quintas-feiras, das 8h às 20h30.
Sábados, das 8h30 às 12h30.
litoral
Paranaguá (o consultório do Sineepres está localizado na 
sede da UGT-Litoral). Rua Vieira dos Santos, 465 (próximo 
ao Hospital Regional de Paranaguá). Agendar consultas 
pelo telefone: 41 3425-3010

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

ODONTOMÓVEL - O SINEEPRES disponibiliza 
o OdontoMóvel, que é uma unidade independente 

móvel,  para atendimento odontológico diretamente no 
local de trabalho do associado. 

O SINEEPRES oferece à toda categoria, assistência jurídica. Maiores informações, ligue:
Curitiba: (41) 3014-7331 e
Paranaguá: (41) 3425-3010

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Formação 
profi ssional para 
você que quer se 

qualifi car e progredir 
em sua carreira.

Ampla rede conveniada 
de médicos, clínicas, 
hospitais, farmácias e 
laboratórios.  Solicite 

seu cartão.

Cuide do seu 
corpo num 
ambiente 

moderno e 
dinâmico.

Medicamentos e produtos de higiene pessoal 
com descontos vantajosos.

POUSADA 
RINCÃO ALEGRE
Lazer e diversão 

para você e toda 
família

A ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA É OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS EMPREGADOS EFETIVOS E TERCEIRIZADOS

CONSÓRCIOS

Planos a 
partir de

R$ 57,96


