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AFINAL O QUE É
Você

SinteemaR?

sabia que o Sindicato dos
Trabalhadores em Estabelecimentos
de Ensino de Maringá - SinteemaR, é
seu representante legal nas questões
trabalhistas?
O Sindicato foi criado para defender
todos os professores e funcionários dos
estabelecimentos de ensino particulares
de Maringá, entre eles: escolas infantis,
ensino fundamental e médio, ensino
superior, escolas de idiomas, Sesi e
as academias, além dos servidores
da Universidade Estadual de Maringá.
Reconhecido pelo Ministério do Trabalho,
sob o número MTB 24.290 – 014.944/84.

O SinteemaR é, portanto, o sindicato
que defende o empregado (professores
e funcionários) durante as negociações
salariais.

A mediação do sindicato no processo de
negociações da Convenção Coletiva garante os
melhores índices, sem expor os trabalhadores,
proporcionando o fortalecimento da categoria.
Na homologação das rescisões e
demissões, por exemplo, o sindicato
confere todos valores (férias, horas
extras, décimo terceiro, insalubridade,
periculosidade, FGTS) e, quando há
divergência, apresenta ao trabalhador
quais são seus direitos. Tudo isso reforça
a ideia da representatividade sindical e

demonstra a força perante o patrão.
Atualmente
nós,
trabalhadores,
estamos perdendo direitos conquistados
com muita luta, garra, suor e lágrimas.
Portanto, é muito importante que você
tenha uma entidade séria para lhe
defender nas questões trabalhistas.

Filie-se ao SinteemaR!!!
{E O QUE É O SINEPE?}

SINTEEMAR E SINEPE FECHAM CONVENÇÃO COLETIVA

Ao contrário do que muita gente
pensa, o SINEPE - Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino do Paraná
– é o representante que defende o
PATRÃO nas negociações. Foi criado
com o propósito de defender os interesses
das classes patronais das áreas de
ensino, não representando, portanto,
os empregados.

O presidente do SinteemaR, José Maria
Marques e o presidente do Sinepe, José
Carlos Barbieri, assinaram a Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) 2019/2020,
dos trabalhadores que atuam nos
estabelecimentos de ensino de Maringá.
O principal ponto desse acordo coletivo foi
o reajuste anual da categoria , que passa
a ser de 5% a partir de maio deste ano.

www.SinteemaR.com.br
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PARCERIAS E CONVÊNIOS

CONVÊNIOS E PARCERIAS
No intuito de trazer mais benefícios

aos seus filiados, o SinteemaR firmou,
recentemente, dezenas de parcerias
com colônia de férias, farmácias,

serviços mecânicos, óticas, clínicas de
exames médicos, escritórios de serviços
contábeis, postos de combustíveis,
faculdades, entre outros.

Conheça as empresas, nesta
edição e no site do SinteemaR (na aba
convênios), que dão descontos aos
filiados:

COLÔNIA DE FÉRIAS
O SinteemaR firmou vários convênios com Colônias de Férias
Convênio com maior desconto, podendo
chegar a 40 %.
Filiados e dependentes podem usufruir em
todas as unidades de Maringá e região,
são mais de 23 lojas na região, Neste
convênio estão incluídas as farmácias de
manipulação e atendimento online. Basta
dar o nome e dizer: “Eu sou do SinteemaR”.
Os descontos chegam até 40%

ÓTICA COMERCIAL - ÓCULOS, JOIAS E
RELÓGIOS.

📞 (41) 3223-5756
Filiados e dependentes são oferecidos
descontos em Armações, Lentes, Relógios,
Óculos e Jóias.

COLÔNIA DE FÉRIAS DOS AUDITORES
FISCAIS DA RECEITA DO PARANÁ EM PORTO
RICO

📞 (41) 3221-5300
📩 sindafep@sindafep.com.br

📞 (41) 3442-1585
📞 (41) 3221-5348
📞 (41) 9 8801-4840
📩 reservacolonia@fecep.org.br

Consultar tabela e disponibilidade de datas.

Consultar tabela e disponibilidade de datas.

HOTEL ROTA DO SOL EM GUARATUBA

CLUBE CANDEIAS

📞 (41) 3443-1313
📞 (41) 3221-5346
📩 hotel@.com.br

📞 (41) 3072-7070
📞 0300-789-6233
📩 atendimento@clube candeias.com

Consultar tabela e disponibilidade de datas.

Consultar tabela e disponibilidade de datas.

MASTERLUB - LUBRIFICANTES E FILTROS

📞 (44) 3225-0033
📞 (44) 9 9171-4437
📩 masterlub18@gmail.com

Descontos de 15% na troca de óleo e filtros e na
mão de obra, na parte mecânica de carros.

www.SinteemaR.com.br

COLÔNIA DE FÉRIAS GUARATUBA

APP-SINDICATO

📞 (44) 3222-5543
📩 app@app.com.br
Consultar tabela e disponibilidade de datas.

RESTAURANTE GINGA E SABOR

📞 (44) 3262-4416
📩 gingaesabor@gmail.com
Desconto de 10% para filiados e dependentes,
com carteirinha do SinteemaR. Pagamento à vista.
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FILIAÇÃO

POR QUE SE FILIAR AO SINTEEMAR ???
O

SinteemaR defende e representa
legalmente os trabalhadores das escolas
infantis, ensino fundamental e médio,
faculdades e Universidade, academias, escolas
de idiomas, Sesi, entre outras, buscando a
melhoria das condições de trabalho, incluíndo

questões salariais e jurídicas.
O SinteemaR possui uma Clínica
Odontológica com atendimento especializado
aos seus filiados e dependentes, cobrando uma
taxa simbólica por consulta. O sindicato tem
firmado convênios com diversas empresas que

oferecem descontos em produtos e serviços
aos filiados e dependentes.
Todo filiado é DISPENSADO
da taxa de reversão salarial

PARA QUE SERVE O SINDICATO?
O

Sindicato serve para lutar em defesa
dos direitos e interesses de seus filiados. O
principal objetivo do sindicato é representar
o empregado, seja nas negociações e
celebração de convenções coletivas/CCT ou
acordos coletivos com os empregadores, na
luta pela melhoria das condições de trabalho,
na representação jurídica, em ações judiciais,
na defesa individual ou coletiva de uma
determinada categoria. As conquistas dos
trabalhadores, ao longo da história, sempre
foram por meio de muita luta, suor e trabalho.
É por meio de uma entidade sindical que
se promove o fortalecimento da categoria,
visando a qualidade de vida de seus filiados.

Com a reforma trabalhista, aprovada em
novembro de 2017, a representação sindical
se faz cada vez mais necessária. Após a
reforma, passou a valer o negociado sobre o
legislado, no caso de Convenções Coletivas
é opcional a presença do sindicato. Quando
essas convenções são celebradas com apoio
e a presença dos sindicatos, os acordos são
mais robustos e evitam exposições direta dos
trabalhadores diante dos patrões.
A mediação de um sindicato no processo
de negociações trabalhistas garante os
melhores índices, sem expor os trabalhadores,
proporcionando o fortalecimento da categoria
aumentando as chances de maior resultado nas

negociações, por exemplo. Na homologação
das rescisões e demissões, o sindicato
confere todos valores (férias, décimo
terceiro, insalubridade, periculosidade,
FGTS) e, quando há divergência, apresenta
ao trabalhador quais são seus direitos
e deveres. Tudo isso reforça a ideia da
representatividade sindical e demonstra a
força perante o patrão.
É, em síntese, um órgão que protege os direitos
trabalhistas e um potencial lutador engajado na
busca de novas conquistas. Mas, para o pleno
êxito, é necessário ter o respaldo e a contrapartida
da categoria, para isso, é necessário que você
seja filiado ao sindicato que lhe representa.

SINTEEMAR QUESTIONA NA JUSTIÇA COBRANÇA DE
IMPOSTO DE RENDA SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS
A Secretaria Jurídica do SinteemaR irá

entrar com ação na justiça, para questionar
o desconto em folha de pagamento sobre
o terço constitucional de férias gozadas. A
medida irá abranger os servidores públicos
e, também,funcionários da iniciativa
privada.

O adicional de férias, no entendimento da
assessoria do SinteemaR, possui natureza de
compensação salarial. Desta forma, acreditase que não pode haver cobrança de imposto
de renda sobre essa compensação, que é um
direito dos trabalhadores no âmbito geral.
Dentro de 60 dias, o SinteemaR entrará

SINTEEMAR - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE MARINGÁ

com a medida judicial, visando a devolução
dos valores, em tese, cobrados sobre esta
verba compensatória de forma indevida.
Diante dos fatos, é interessante que a
categoria esteja unida e fortaleça a entidade
sindical para que seus direitos sejam
defendidos.

www.SinteemaR.com.br
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SERVIÇOS

CONVÊNIOS E PARCERIAS

DOM BOSCO FACULDADE

CLIP (CLÍNICA PARA TODOS)

📞 (44) 9 9913-0378
Descontos de 50% para sua graduação em
Engenharia Civil.

📞 (44) 3305-9252
📞 (44) 9 9941-6816
📩 contato@clinicaclip.com.br
Consultas e procedimentos médicos em diversas
especialidades e exames laboratoriais.
Acesse o site e confira.

Quando foi sua última
consulta ao dentista?

ARACOM & BEVILAQUA
CONTADORES ASSOCIADOS

📞 (44) 3026-2525
Filiados e dependentes terão 10% de descontos
em execução e transmissão de IRPF, serviços
contabéis e assessoria contábil.

Você conhece a Clínica
Odontológica do
SinteemaR?

AUTO POSTO MARANELLO

📞 (44) 3268-7566
Av. Dr. Alexandre Rasgulaeff, nº 4.850
Filiados e dependentes tem descontos de R$ 0,10
centavos nos preços de combustíveis na bomba

PASTELARIA E HAMBURGUERIA 7 SABORES

📞 (44) 3040-0797
📞 (44) 9 9731-4017
Filiados e dependentes têm descontos de 15% em
pastéis e hambúrgueres.

PROCEDIMENTOS
Desde janeiro de 2018, estamos
com atendimento completo para
filiados e dependentes. São
considerados dependentes: o
esposo ou esposa do filiado ou
filiada e filhos com idade entre
10 e 21 anos, devidamente
comprovada.
Os serviços de Clínico Geral são
subsidiados
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AMPLIANDO A LUTA PARA GARANTIR SEUS DIREITOS

•

Instrução e orientação de higiene bucal,
incluindo escovação supervisionada.

•

Profilaxia: limpeza

•

Restauração

•

Tratamento de hipersensibilidade
dentinária

•

Aplicação de selante

•

Tratamento com flúor

•

Fratura dentária

•

Urgência odontológica

•

Outros serviços podem ser consultados
no site do SinteemaR
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