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Jornal do
Sinaep

Em 2017, os Administradores(as) associa-
dos ao SINAEP e que possuem o Plano 
de Saúde Unimed receberão por e-mail e 
correio o boleto da anuidade. A quitação 
da anuidade é obrigatória para manter o 
Plano de Saúde Unimed ativo.
Dúvidas: sinaep@sinaep.org.br.

ATENÇÃO AO PLANO UNIMED

A
té o dia 20 de dezembro, o Administrador(a) que op-

tar em quitar a Contribuição Confederativa/2017 do 

SINAEP poderá contar com todos os serviços ofereci-

dos aos associados. 

Com o valor de R$ 170,00, determinado em Assembleia 

Geral, é possível quitar a Confederativa, associar-se ao sin-

dicato (ou manter-se ativo caso já seja sócio) e passar a ter 

acesso ao Plano de Saúde Unimed com valores diferencia-

dos, Plano Odontológico OdontoPrev, Plano de Previdência 

ACPrev, consulta jurídica trabalhista gratuita, quitação da 

Contribuição Sindical e acompanhamento nas homologa-

ções de contrato de trabalho (quando solicitado).

Vale destacar que o SINAEP trabalha para prestar todo o 

atendimento ao Administrador(a). Os valores diferenciados 

do Plano de Saúde Unimed, por exemplo, já há alguns anos 

benefi cia mais de 1.500 pessoas, trazendo tranquilidade às 

famílias dos Administradores(as) associados ao sindicato 

(conheça os valores do Plano de Saúde Unimed na contra-

capa deste jornal).

Para quitar a Confederativa

Aos profissionais já cadastrados e associados ao Sin-

dicato dos Administradores do Estado do Paraná, a guia 

de recolhimento personalizada será envida pelo correio. 

Os não cadastrados poderão retirar a guia pelo site do 

SINAEP.

Lembrando que a Confederativa é uma contribui-

ção opcional.

Para mais informações: (41) 3222-1716 ou pelo e-mail 

sinaep@sinaep.org.br.

Em novembro, o Sindicato dos Administradores 
do Paraná mudou-se para nova sede em 
Curitiba/PR, agora no Juvevê. O espaço é 
próprio e a mudança traz economia para as 
fi nanças do SINAEP, além de oferecer melhor 
infraestrutura para atendimento.
Conheça no www.sinaep.org.br. 

NOVO ENDEREÇO: SINAEP AGORA FICA NO JUVEVÊ

Conheça as vantagens 
de ser associado ao 

SINAEP
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SAIBA MAIS

Desempregado? Atenção com 
seu estado emocional 

“Google Negócios” lança nova 
ferramenta para criar sites 

Pesquisa “Impactos do Desemprego: saúde, 
relacionamentos e estado emocional”, realizada 

pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 

e pela Confederação Nacional de Dirigentes 

Logistas (CNDL), apontou as complicações físicas 

e emocionais que uma situação empregatícia 

desfavorável pode trazer às pessoas. Para a grande 

maioria, o sentimento de privação de consumo e 

a ansiedade são os sintomas que mais aparecem. 

A tabela (à esq.) traz 20 intens mencionados pelos 

entrevistados -- 600 brasileiros desempregados 

acima de 18 anos, de ambos os sexos e de todas as 

classes sociais, nas 27 capitais. 

No fi nalzinho de novembro, o Google liberou 

uma atualização da sua plataforma de negócios 

que permite a criação gratuita de sites para micro 

e pequenas empresas. O “Google Meu Negócio” é 

uma ferramenta gratuita, que permite às pessoas 

encontrar informações sobre empresas na 

Pesquisa Google e no Google Maps.

Pela nova ferramenta, o site é gerado 

automaticamente com as informações da fi cha 

cadastral da empresa no Google. Além disso, é 

possível personalizar o site com texto, fotos e 

elementos de design.

De acordo com Google, a criação de sites 

é bem simples e exige dez minutos para ser 

fi nalizada. Funciona pela web ou por aplicativo, 

disponível em Android e iOS. O serviço está 

disponível em português e o público-alvo são  os 

empreendedores com lojas físicas ou aqueles que 

oferecem serviços apenas pela internet.

Ansiosos

70%

Inseguros

68%

Estressados e nervosos

63%

Angustiados

62%

Depressivos

59%

Com desejo de sair menos

59%

Com medo

57%

Com autoestima baixa

55%

Com alteração do sono

51%

Com mudança no apetite

45%

Com enxaqueca ou dor de cabeça

40%

Desvalorizados

39%

Envergonhados

37%

Com oscilação na pressão

29%

Isolados

27%

Culpados

26%

Consumindo + álcool, fumo, comida etc.

16%

Já praticaram agressão verbal

9%

Já praticaram agressão física 

4%

Privados do consumo

75%

Fonte: Pesquisa Impactos do Desemprego - março/2017

Na pesquisa “Impacto do Desemprego”, 

dados apontam como se sentem os 

entrevistados:  
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N
o mês de outubro, o SINAEP e o 

escritório Bortolotto e Advogados 

Associados provoveram um after 

hour com a palestra “Reforma Trabalhista 

– Causas e Consequências”, ministrada 

pela advogada Dra. Christhyanne Regina 

Bortolotto, especialista em Direito do 

Trabalho.

O tema da palestra, pauta atual 

no país, foi de extremo interesse aos 

Administradores(as), uma vez que a 

SINAEP 
promoveu 
palestra 
sobre as 
mudanças 
da nova Lei 
Trabalhista

Dra. Christhyanne Bortolotto esclarece as principais dúvidas sobre a Lei 13.467/2017. | Foto divulgação 

• COMPAGAS
No dia 24 de novembro, por solicitação dos sindicatos 

SINDENEL, SENGE, SINTEC e SINAEP, representantes da 

Compagas e dirigentes sindicais reuniram-se para discutir 

o cancelamento da aplicação dos méritos salariais do 

exercício de 2017, previsto para outubro deste ano.

Depois de longa conversa, os sindicatos solicitaram 

que fosse levada até a direção da Campagas uma 

proposta de abono salarial compensatório, com o 

objetivo de minimizar os efeitos do não cumprimento da 

progressão salarial por desempenho, tendo em vista o 

momento econômico atual.

Os sindicatos solicitaram urgência na resposta e a 

empresa se comprometeu a dar um retorno sobre o tema 

até a primeira semana de dezembro.

• SANEPAR
A diretoria administrativa e a Comissão de Negociação 

da Sanepar informaram ao SINAEP, e aos demais 

sindicatos, o valor da PPR 2016, já com a data para creditar 

os valores aos empregados.

• COPEL
Junto ao SINAEP, os Administradores copelianos 

aceitaram a proposta que definiu ACT 2017/2018.

ACTs, PPRs e Negociações 
entre empresas e SINAEP

apresentação teve foco nos impactos 

da Nova Lei 13.467/2017 nas relações 

trabalhistas.

A reforma trabalhista gerou polêmica 

e foi alvo de muita discussão política no 

Congresso Nacional, mesmo assim, o 

projeto de lei foi aprovado e publicado 

no dia 14 de julho de 2017, entrando 

efetivamente em vigor no início de 

novembro. As alterações implicam no 

direito do trabalho e no relacionamento 

entre patrão e empregado.

Por esse motivo, o SINAEP promoveu 

a palestra, objetivando a compreensão 

das principais mudanças que tratam 

da terceirização, intervalo intrajornada, 

banco de horas, negociação coletiva, 

home office, trabalho insalubre, trabalho 

intermitente e remuneração.

 Para informações sobre ações do 

SINAEP, acesse sinaep.org.br ou fique 

atento aos e-mail marketing do sindicato.

Reunião entre a Copel e sindicatos para definir o ACT 2017/2018.

Reunião sobre a PPR 2016 da Sanepar.
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