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Informativo dos Trabalhadores em Serviços

Vitória histórica do SINEEPRES:
Aumento para monitoradores de alarmes foi um dos maiores do Estado
Diretor do SINEEPRES é eleito
vereador em Paranaguá
O diretor do SINEEPRES,
Márcio Costa, foi eleito
vereador na cidade de
Paranaguá-PR.
Entre suas propostas, estão
projetos para a geração de
empregos, redução do
ISS - Imposto sobre
Serviços; prevenção às
drogas e estímulo aos
esportes e a
valorização e respeito
à cidadania.

Fiquem atentos
WJ ASSESSORIA e ADMINAS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS: duas
empresas que desrespeitam os trabalhadores
Companheiros e Companheiras, anotem:
Muito cuidado se algum dia você trabalhar em uma dessas empresas: ADMINAS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS que presta serviços
para o TRE e a empresa WJ ASSESSORIA E TRABALHO TEMPORÁRIO.
Essas empresas, advindas de outros estados, caem de paraquedas
no Paraná e teimam em não cumprir a convenção coletiva do SINEEPRES,
prejudicando assim os trabalhadores contratados por elas.
O SINEEPRES informa que já protocolou denúncias na Superintendência Regional do Trabalho e no Ministério Público do Trabalho no
Paraná, bem como já ajuizou ação na Justiça do Trabalho.
Com isso, queremos extirpar do nosso estado, empresas que teimam em desrespeitar a organização sindical brasileira.
Se você, trabalhador(a), estiver sendo lesado por alguma
empresa, denuncie ao SINEEPRES, que tomaremos todas as
medidas legais para preservar os seus direitos.

Dirigentes do SINEEPRES e da FEACONSPAR em negociação coletiva com o sindicato patronal (SIESE - PR)

O SINEEPRES conseguiu
mais uma importante vitória
para os trabalhadores em empresas de monitoramento de
alarmes.
Após muitas discussões,
firmamos a convenção coletiva de trabalho da categoria
com o sindicato patronal SIESEPR e o índice de aumento negociado foi de 7,5% a ser aplicado aos salários em janeiro.
AUMENTO REAL FOI DE 1,5%
Com muita luta a diretoria
do SINEEPRES conseguiu um
aumento real de 1,5% sobre os
salários, ou seja, o aumento

real nos salários foi de mais de
25% acima do índice de inflação acumulada no período da
data-base (junho).
Só para termos um comparativo, recentemente a categoria dos VIGILANTES realizou
greve e, mesmo assim, conseguiu apenas, a reposição da inflação parcelada em três vezes.
MAIS DE 9% NO
AUMENTO DOS PISOS
Outra importante vitória
para a categoria que o SINEEPRES conquistou foi o reajuste de mais de 9% nos
pisos salariais e alguns chegan-

do a mais de 10%. Isso representa mais de 50% de aumento real.
Com isso, os trabalhadores
representados pelo SINEEPRES
e que recebem o piso normativo, tiveram um dos maiores
aumentos já conquistados por
um sindicato em nosso estado, sem falar no adicional de
assiduidade que passa a ser de
R$ 70,00 mensais.
Veja na página 3 como ficaram os pisos salariais com a
Convenção Coletiva SINEEPRES
/ SIESE-PR (empregados em
empresas de monitoramento
de alarmes).

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 trabalhistas, tem tratamento
odontológico gratuito, usufrui do cartão
de saúde e benefícios, além de muitas
outras vantagens. Mas para que o
SINEEPRES mantenha tudo isso funcionando, é importante sua filiação.
Ligue (41) 3014-7331
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Convênio educacional: SINEEPRES
investe na qualificação profissional

O presidente do SINEEPRES, Paulo Rossi (dir), Nuno Amaral, da SOCIESC, Giovane
Caetano, do departamento de Convênios do SINEEPRES e Alan Blenk, da SOCIESC

O SINEEPRES firmou uma importante parceria com a
Faculdade Tupy. Agora todos os associados do sindicato
têm vantajosos descontos nas mensalidades dos diversos
cursos de graduação desse conceituado centro de ensino
superior localizado em Curitiba. Aproveite essa oportunidade oferecida pelo SINEEPRES e ingresse na Faculdade Tupy. O vestibular agendado vai até 28 de março. Em
todos os cursos os associados recebem automaticamente desconto de 5% sobre os valores das mensalidades.
Ligue no SINEEPRES (41) 3014-7331 e saiba como obter
seus descontos.

EXPEDIENTE

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 - Curitiba-PR
CEP: 80060-050 - TELEFAX (41) 3014-7331

Visite o site da faculdade e conheça todos os cursos
de graduação e pós-graduação:
www. sociesc.org.br
CURSOS DE GRADUAÇÃO
• Tecnologia Gestão da Qualidade (manhã/noite)
• Tecnologia Logística

•
•
•
•
•
•
•

Tecnologia Fabricação Mecânica (manhã/noite)
Tecnologia Mecatrônica Industrial (manhã/noite)
Tecnologia Processos Quiímicos
Polímeros (ênfase em plásticos)
Tecnologia Sistemas para internet
Bacharel em Administração (manhã/noite)
Engenharia da Produção (manhã/noite)

CONHEÇA O SEU SINDICATO
O 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, fundado em 18/12/1998
e obteve seu registro sindical perante o Ministério do
Trabalho e Emprego em 17/05/1999.
A base territorial de atuação do SINEEPRES é
em todo o Estado do Paraná, e as categorias representadas são as seguintes: empregados em empresas de prestação de serviços a terceiros, empregados em empresas de prestação de serviços a terceiros nas áreas de leitura, medição e entrega de avisos

de consumo de energia elétrica e gás encanado, empregados em empresas de colocação e administração de mão-de-obra temporária, seleção e agenciamento de mão-de-obra, empregados em empresas
de trabalho temporário regidos pela Lei 6.019/74, empregados em agências de emprego, recrutamento,
seleção de pessoal e de recursos humanos, empregados em empresas do ramo de sistemas eletrônicos
de segurança, de modo geral, abrangendo as atividades de comercialização de produtos, prestação de
serviços, projetos, instalações, monitoramento, manutenção, inspeção técnica e assistência técnica de
sistemas eletrônicos.

Para melhor atender nossa categoria, o sindicato possui sede
em Curitiba e sub-sedes distribuídas nas seguintes regiões:
CURITIBA: RUA NILO CAIRO, 450 - CENTRO - TELEFONE (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 5 mil exemplares
Acesse na internet

Sub-sedes:
1 ) PARANAGUÁ:
Rua Vieira dos Santos, 465 - Centro Histórico
CEP 83203-270 - Telefone: (41) 3425-3010
2) GUARAPUAVA:
End: Rua Saldanha Marinho, 1665
CEP: 85010-290 - Telefax (42) 3622-2398
3) PONTA GROSSA:
End: Rua Sete de Setembro, 697 - CJ. 02
CEP: 84010-350 - Telefax (42) 3028-2711
4) CASCAVEL:
End: Rua Carlos Gomes, 1955
CEP: 85919-351 - Telefax (45) 3224-4390
Acompanhe o sindicato na internet:
www.sineepres.org.br
E-mail: sineepres@sineepres.org.br
sineepres@bol.com.br
Visite nosso site. Lá você irá encontrar todas as convenções
coletivas de trabalho, curriculos, informativos, etc.
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Monitoradores de alarmes têm reajuste histórico
Esses são os novos valores salariais para
os empregados em empresas de monitoramento de alarmes. A luta e persistência
da diretoria do SINEEPRES obrigou o sindicato patronal (SIESE-PR) a aceitar os índices
que chegaram a mais de 10% de reajuste
nos pisos e que estão registrados na nossa
Convenção Coletiva de Trabalho.

Empregado que não contribui
com sindicato não tem direito
aos benefícios previstos em
Convenção Coletiva
O juiz da 30ª Vara do Trabalho de São Paulo sentenciou como inaplicável as vantagens negociadas para a
Convenção Coletiva de Trabalho aos empregados não
sindicalizados. Ou seja, àqueles que não contribuem
com a entidade sindical de sua categoria, principalmente quando fazem carta de oposição ao pagamento da
Contribuição Assistencial/Confederativa, não cabe também o direito de usufruir dos benefícios da Convenção
Coletiva de Trabalho, principalmente do reajuste salarial. Em sua transcrição o juiz Eduardo Rockenbach Pires, defendeu o trabalho das entidades sindicais e destacou a importância da participação do trabalhador da
categoria em seu sindicato.
Essa sentença serve como parâmetro para outros
processos, reforçando os objetivos do sistema sindical
e destacando ainda mais a importância das negociações e das Convenções Coletivas de Trabalho.
Leia a íntegra da sentença no site do sindicato:
www.sineepres.org.br.

Essa vitória é do sindicato com toda a categoria dos prestadores de serviços, nesse caso específico dos monitoradores de alarmes,
destacou o presidente do SINEEPRES, Paulo Rossi.

Assistência odontológica gratuita é obrigatória
Outra boa notícia é que a Assistência Odontológica gratuita é obrigatória para todos os
empregados em empresas de monitoramento de alarmes. Esse direito está assegurado na
Convenção Coletiva. Veja na página 04 como é fácil utilizar gratuitamente os consultórios
odontológicos do SINEEPRES.

Encontro Sindical UNI-AMÉRICAS
O presidente do SINEEPRES, Paulo Rossi, que também
preside a central sindical UGT - União Geral dos Trabalhadores, Seção Paraná, participou da 3ª Conferência Regional Sulamericana da Uni Global Union-Américas, realizada de 5 a 7 de dezembro em Montevideo, no Uruguai. Ao
todo mais de 400 sindicalistas do setor de comércio e prestação de serviços de 33 países estiveram nesse importante encontro de trabalhadores das Américas.
Na abertura da conferência a presença do presidente uruguaio José Mujica já mostrava o prestígio do evento realizado pela UNI.
Paulo Rossi em seu discurso abordou a necessidade
dos trabalhadores terceirizados e temporários terem os

A secretária da UNI-Américas, Adriana Rosenzvaig, com o
presidente da Uni-Américas, Rubens Cortina (esq) e o
presidente da Uni Global, Philip Jennings

mesmos benefícios que os trabalhadores regulares
(tomadores de serviços).
Em uma das moções aprovadas pelo plenário: "Todos
na luta contra a precarização do trabalho" o presidente
do SINEEPRES e diretor de Relações Internacionais da
FENASCON (Federação Nacional dos Trabalhadores em
Serviços), Paulo Rossi, reafirmou o compromisso do sindicato na luta em defesa do trabalho decente em todos os
continentes. "Temos de estar sempre atentos às manobras empresariais que querem usurpar de nossos legítimos direitos". Paulo Rossi destacou ainda a questão da
precarização do trabalho, principalmente dos trabalhadores temporários, conclamando os dirigentes para um
amplo debate nas Américas sobre o assunto.
Ao final da conferência além de aprovadas todas as
moções, foi reeleito para o cargo de presidente da UNIAméricas o sindicalista argentino Rubens Cortina e referendado o nome de Adriana Rosenzvaig para a Secretaria Geral da entidade. Em seu discurso Cortina lembrou
que "há um novo panorama econômico nas Américas e
que sem medidas ativas no mercado de trabalho, proteção social e negociação coletiva, não haverá justiça social. Por isso precisamos de uma maior organização e
integração sindical nas Américas". Ele lembrou ainda que
a UNI Américas representa 4 milhões de trabalhadores
das Américas e Caribe e que no mundo são mais de 20
milhões de representados do setor de serviços, com mais
de 900 sindicatos filiados de 150 países das categorias
dos trabalhadores em limpeza e segurança; comércio;
finanças; jogos e diversões; indústrias, trabalhadores temporários e de turismo; embalagens e gráficos; cabelo e

beleza; comunicações; entretenimento e artes; logística;
seguros e em esportes.

O presidente do SINEEPRES, Paulo Rossi, falou da
precarização no setor dos empregados em empresas terceirizadas

SINDICATO E TRABALHADORES: JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!!
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CONVÊNIOS
CONVÊNIOS // BENEFÍCIOS
BENEFÍCIOS -- CARTÃO
CARTÃO SINEEPRES
SINEEPRES // UNIVERSAL
UNIVERSAL SAÚDE
SAÚDE
O SINEEPRES através da UGT - União Geral dos Trabalhadores, central sindical a qual o sindicato é filiado, possui uma ampla rede de convênios com clínicas, hospitais, dentistas, farmácias, laboratórios, comércio e serviços, com um atendimento rápido e diferenciado para os associados e associadas ao SINEEPRES.
E o melhor de tudo: VOCÊ SÓ PAGA QUANDO USA E POR UM PREÇO BEM MENOR QUE O
PRATICADO NO MERCADO.
Ligue no SINEEPRES (3014-7331), fale com o departamento de Convênios e saiba como adquirir o seu cartão!
VEJA ALGUMAS COMPARAÇÕES:
CARTÃO SINEEPRES / UNIVERSAL SAÚDE
*COMPARATIVO DE VALORES (R$) - JANEIRO/2013
ITEM
PARTICULAR
UNIVERSAL SAÚDE
__________________________________________________________________________________________________
Consulta
médica
150,00
a
200,00
49,00
__________________________________________________________________________________________________
Sessão de Psicologia
60,00
24,00
__________________________________________________________________________________________________
Sessão
de
Nutrição
60,00
24,00
__________________________________________________________________________________________________
Sessão
de
Fisioterapia
35,00
16,00
__________________________________________________________________________________________________
Hemograma completo
38,30
7,50
__________________________________________________________________________________________________
Colesterol
28,00
3,50
__________________________________________________________________________________________________
Comum
de
urina
25,00
3,20
__________________________________________________________________________________________________
Mamografia
180,00
50,00
__________________________________________________________________________________________________
Ecografia Obstétrica
180,00 a 220,00
80,00
__________________________________________________________________________________________________
Endoscopia
digestiva
320,00
120,00
__________________________________________________________________________________________________
Teste
cardiológico
em
esteira
ergométrica
120,00
a
180,00
50,00
__________________________________________________________________________________________________
Eletrocardiograma
80,00
12,00
__________________________________________________________________________________________________
Raio
X
da
mão
60,00
12,44
__________________________________________________________________________________________________
Tomografia
coluna
lombar
600,00
a
750,00
158,29
__________________________________________________________________________________________________
Ressonância Magnética Coluna Lombar
1.400,00 a 1.600,00 318,75
*média cobrada, dependendo da clínica e do profissional.

CONVÊNIO COM LABORATÓRIO PARANÁ ANÁLISE
O SINEEPRES, sempre visando o bem da categoria e dos seus
associados, através da sua Base Sindical , firmou há pouco mais de 1
ano excelente parceria com a Universal Saúde para atendimento à
saúde dos sindicalizados e suas famílias, através do Cartão de Benefícios e Descontos SINEEPRES /UNIVERSAL SAÚDE.
Nesse período muita gente já foi atendida pela Rede Conveniada
ao Cartão, com muita qualidade e baixo preço.
O Cartão de Benefícios e Descontos UGT-PARANÁ /UNIVERSAL
SAÚDE proporciona consultas médicas à R$ 49,00 (quarenta e nove
reais). Esse valor praticado pelo nosso cartão de benefícios está muito abaixo do que é cobrado hoje em qualquer clínica. Além disso, é
rápido conseguir uma consulta, com hora marcada na Rede
Conveniada (acesse o site www.universalsaude.com), fazer exames
de sangue é muito, mas muito barato, assim como os exames de
Raio-X e até os exames especiais de Tomografia Computadorizada e
Ressonância Magnética. Exames Cardiológicos também são ofertados
a preços extremamente acessíveis.
SINEEPRES /UNIVERSAL SAÚDE - MAIS UMA PARCERIA
EM PROL DOS TRABALHADORES!
A partir de agora todos os beneficiários do CARTÃO DE BENEFÍCIOS SINEEPRES/UNIVERSAL SAÚDE têm à sua disposição a qualidade
do Laboratório PR-ANÁLISE com valores muito acessíveis. Num esforço conjunto das duas diretorias, SINEEPRES e UNIVERSAL SAÚDE
concretizaram essa nova parceria para que os exames de sangue
possam ser realizados a preços excelentes.

Veja alguns exemplos de preços dos exames mais comuns:
Preço Particular
Preço do Convênio
ácido úrico
28,00
2,24
creatinina
28,00
2,24
glicose
28,00
2,24
colesterol
28,00
2,24
hemograma
48,00
4,80
urina
35,00
3,20

SOLICITE UM REPRESENTANTE DO SINEEPRES EM SEU LOCAL DE TRABALHO E SINDICALIZE-SE, BASTA LIGAR: (41) 3014-7331

Atendimento Odontológico SINEEPRES
O Consultório Odontológico
do SINEEPRES está localizado na
sede do sindicato, à Rua Nilo Cairo, 450 - Centro - Curitiba.
As consultas poderão ser
agendadas através do telefone
(41) 3014-7331, de segunda à
sexta-feira, das 8 às 12 horas e
das 14 às 18 horas.

Os horários de atendimento são os seguintes:
Segundas, quartas e sextasfeiras 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 Santos, 465 (próximo
ao Hospital Regional), Parana-

guá-PR - Telefone (41) 3425-3010
Em Paranaguá os atendimentos são efetuados às terças, quartas e quintas-feiras.

Consultório odontológico SINEEPRES: quem utiliza, aprova!

Gostaria de expressar minha satisfação com o atendimento recebido pelos profissionais e a equipe de atendimento dos
consultórios do SINEEPRES. Todos estão capacitados para atenderem muito bem
minhas necessidades odontológicas. Muito obrigada a todos.
Áurea Cristina Barros Zein (titular)

Eu me sinto muito satisfeita com o atendimento de todos os profissionais do consultório odontológico do SINEEPRES. Estou
em tratamento a mais de um ano e sempre
fui bem atendida, começando pela recepção,
todos sempre atenciosos.
Sou agradecida pelo carinho de todos.
Quem dera que todos os profissionais trabalhassem como os do SINEEPRES.
Solange Ribeiro Brandão (dependente)

O SINEEPRES tem um atendimento
excelente em todos os sentidos. Sou bem
orientada desde a marcação da primeira consulta, agendada por telefone. Todas as dentistas são muito atenciosas e experientes,
deixando-nos à vontade. A organização e a
higiene dos consultórios são impecáveis.
Agradeço a Deus por ter conhecido um sindicato tão responsável.
Almeri da Cruz Rocha (titular)

Fiquei impressionado com a estrutura
dos consultórios do SINEEPRES. Ambiente moderno, profissionais altamente qualificados e atendimento completo, desde o
agendamento das consultas até o acompanhamento depois do tratamento. Está de
parabéns toda diretoria do SINEEPRES
que disponibiliza gratuitamente o atendimento
odontológico aos seus associados.
Francisco Biazetto (titular)

Aparelhos ortodônticos e próteses
O consultório odontológico do SINEEPRES em Curitiba, oferece serviços de aparelhos ortodônticos e próteses
para toda a categoria com preços bem abaixo do praticado no mercado e com excelente qualidade. Agende sua
consulta odontológica e saiba como desfrutar de mais esse serviço do SINEEPRES.

Trabalhador(a): filie-se ao SINEEPRES e desfrute dos benefícios que o sindicato tem para você e sua família!

