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Nossas Conquistas

Plano Odontológico Nacional
Quem trabalha sorrindo, trabalha melhor!
Pensando nisso, o S.O.E. oferece aos seus
A S S O C I A D O S um plano odontológico
totalmente GRATUITO.

Educação e Qualificação
Visando a qualificação profissional dos
nossos associados, o S.O.E. possui parcerias
com escolas profissionalizantes, que oferece a
oportunidade de crescimento profissional
para associados e seus dependentes, com
preços diferenciados do mercado. Possuímos
também, convênio com universidades, onde o
associado ou dependente poderá se
beneficiar de descontos de até 20% nos
cursos de graduação e pós graduação.

Plano de Saúde Nacional
Pensando no bem-estar e saúde dos
trabalhadores, o S.O.E. disponibiliza o Plano de
Saúde Nacional, que conta com hospitais
especializados em toda área territorial do país,
profissionais altamente capacitados e
preparados para cuidar da saúde dos
trabalhadores e seus dependentes, além de
valores com descontos especiais para todos os
trabalhadores associados do S.O.E.

Para conhecer os cursos disponíveis entre em
nosso site: www.soemga.org.br

Coberturas do Plano:
Saiba mais, acesse nosso site: www.soemga.ogr.br

u Consultas (Inicial, urgência e emergência);
u Prevenção em saúde bucal;
u Radiografia;
u Dentista (restaurações);
u Cirurgia oral menor;
u Endodontia (tratamento de canal);
u Periodontia (tratamento e cirurgia de gengiva);
u Ortodontia (colaboração de aparelho gratuito);
u Prótese.

Chácara S.O.E.

Possuímos ainda convênios com outras chácaras de lazer em nossa base territorial, onde
o associado obterá desconto nos aluguéis.
Entre em contato com o S.O.E. para obter mais informações sobre chácaras conveniadas.

Colônia de Férias na Praia

Exames Médicos
O S.O.E. possui convênios com várias clínicas
e laboratórios conceituados em toda sua base
territorial.
Visando sempre a saúde e o bem-estar de
nossos associados, possibilitando descontos
em folhas de pagamento.
Entre em contato com o S.O.E. e consulte as
especialidades disponíveis.

A Colônia de Férias da FETRACONSPAR
está localizada no município de Itapoá, litoral
oeste de Santa Catarina, tem fácil acesso
rodoviário e fica apenas duas quadras da
praia. Está disponível para os associados do
S.O.E. com preço diferenciado.
A Colônia de Férias conta com casas
individuais com capacidade para até 12
pessoas, e valores das diárias entre
R$ 75,00 e R$ 169,00 em alta temporada*.
Conta ainda com salão de jogos, campo de *O valor das diárias varia de acordo com a
futebol de areia, churrasqueiras, playground, acomodação escolhida e está sujeito á mudança a
p i s c i n a s a d u l t o e i n f a n t i l e a m p l o partir de 01/05/2017, conforme inflação.
estacionamento.
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Vale-Mercado e Vale-Refeição
O S.O.E. conquistou mais um direito
em negociação, garantindo que você receba
Vale-Mercado no valor de R$ 401,00, todos
os meses, inclusive nas férias. No mês de
dezembro, existe também o vale-mercado
como abono natalino. O Vale-Refeição no
valor de R$ 15,37/dia é pago àqueles
trabalhadores impossibilitados de realizar
suas refeições em casa ou quando a empresa
não fornece a alimentação.

A chácara S.O.E., localizada em
Iguatemi/PR, está a disposição de todos
nossos associados GRATUITAMENTE (01
agendamento por mês) para lazer, passeios
com a família e eventos. Ela conta com
piscinas, churrasqueira, fogão, freezer,
estacionamento, além de um lindo cenário
tranqüilo e agradável, tudo para que o
associado desfrute de momentos de paz e
descanso com a família e amigos.

Consultas Gratuitas
Com o S.O.E., o trabalhador associado,
poderá usufruir de 01 consulta por mês,
totalmente gratuita.
O associado poderá ainda obter valores
especiais nas consultas realizadas dentro do
mesmo mês, podendo ser descontadas em
folha de pagamento.
Entre em contato com o S.O.E. e consulte
as especialidades disponíveis.

No S.O.E., você conta com assessoria
jurídica nas áreas trabalhista, cível,
providenciaria e criminal, com atendimento
em todas as instâncias do Poder Judiciário. O
corpo jurídico busca, também, preservar os
direitos dos trabalhadores através de ações
coletivas, para que sejam cumpridas
integralmente as normas conquistadas nas
Convenções Coletivas de Trabalho.

Uma boa aparência eleva a sua auto-estima.
Pensando nisso, o S.O.E. disponibiliza aos
associados um corte de cabelo por mês,
totalmente gratuito.
Para emitir sua requisição, acesse:
www.soemga.org.br e entre com seu CPF na
Área do Sócio.

Categorias Representadas
Todos os trabalhadores que exerçam as seguintes funções:
u Instalações e Manutenções Elétricas;
u Instalações e Manutenções Hidráulicas, Sanitárias, Gás e de Sistemas
Contra Incêndio;
u Instalação e Manutenção de Sistemas de Ar-Condicionado, de Ventilação e
Refrigeração.
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Atendimento Jurídico

Corte de Cabelo Gratuito

O S.O.E., desde a sua fundação, vem lutando arduamente para melhorar cada
vez mais a qualidade de vida de todos os trabalhadores e de sua família. A seguir
você verá alguns benefícios que, em muitos casos, estendem-se aos seus
dependentes.

Benefícios
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Seguro de Vida
Lutamos incessantemente para
conquistar esta cláusula na C.C.T., que
garante ao associado, um seguro de vida
no valor de 100 (cem) salários mínimos
vigentes na época do óbito.
Exemplo:
Salário mínimo 2016: R$ 880,00
Multiplica-se: R$ 880,00 x 100 = R$ 88.000,00

Esses e outros benefícios, você poderá consultar em nosso site: www.soemga.org.br
Você já conhece a Área do Sócio?
Trata-se de um espaço exclusivo,
desenvolvido especialmente para os sócios, lá
você poderá usufruir de benefícios e ficar por
dentro de todas as novidades!
Acesse agora mesmo e deixe sua sugestão:

www.soemga.org.br/areadosocio
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A Cartilha

Tabela Salarial 2016/2017

Vigência: 01/06/2016 á 31/05/2017

Tendo como missão defender os interesses da categoria, o Sindicato dos Oficiais
Eletricistas e Trabalhadores na Indústria de Instalações Elétricas, Hidráulicas, Gás e
Sanitárias de Maringá, representado pelo Presidente Vicente Ferreira de Lima, apresenta
esta cartilha para lhe informar sobre direitos conquistados pelo sindicato e benefícios que
se estendem às categorias representadas na nossa base territorial.

Quem Somos
No dia 21 de maio de 1987 foi
fundada por José Thomaz,
juntamente com mais 222
trabalhadores (Funcionários da
empresa COTEL – Comercial e
Técnica de Eletricidade Ltda.), a
Associação Profissional dos
Trabalhadores na Indústria de
Instalações Elétricas, Gás,
Hidráulicas e Sanitárias do Paraná,
que depois viria a ser o que hoje é
conhecido por Sindicato dos Oficiais
Eletricistas e Trabalhadores na Indústria de Instalações Elétricas, Hidráulicas, Gás e
Sanitárias de Maringá. O motivo que nos levou a fundar a associação foi que era uma
exigência legal, fundar em primeiro lugar uma associação, para depois transformá-la em
sindicato, sendo que o registro foi reconhecido e assinado pelo delegado regional do
trabalho da época.
No dia 05 de outubro de 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal vigente,
baseando em seu Artigo 8º, inciso I, que reza: “a lei não poderá exigir autorização do Estado
para fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente”. José Thomaz,
nosso primeiro presidente, na época, providenciou de imediato a transformação de nossa
associação para o sindicato tal qual hoje é conhecido. Assim, em 14 de março de 1990, a
então Ministra do Trabalho, senhora Dorotéa Werneck reconheceu o registro da nossa
Entidade Sindical, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.
Com o falecimento do então presidente, Sr. José Thomaz, no dia 21 de janeiro de 2015,
conforme rege o estatuto do S.O.E., foi empossado o secretário geral, Sr. Vicente Ferreira de
Lima, que sempre esteve envolvido nas causas e nas conquistas do sindicato, sendo um de
seus fundadores e há mais de 20 anos participando da diretoria da entidade. Ele conta que
está orgulhoso de dirigir os destinos da categoria que o sindicato representa, embora
lamente que tenha assumido a presidência em face do doloroso falecimento do grande
companheiro que foi o presidente José Thomaz.
A base territorial do S.O.E. se expande à 40 municípios, sendo eles: Ângulo, Atalaia, Bom
Sucesso, Cafeara, Centenário do Sul, Cambira, Campo Mourão, Guaraci, Presidente Castelo
Branco, Doutor Camargo, Engenheiro Beltrão, Floraí, Floresta, Flórida, Iguaraçú, Itambé,
Ivatuba, Jandaia do Sul, Lobato, Lupionópolis, Mandaguaçú, Mandaguari, Marialva,
Maringá, Munhoz de Melo, Nossa Senhora das Graças, Ourizona, Paiçandu, Peabiru, Santa
Inês, Santo Inácio, São Carlos do Ivaí, São Jorge do Ivaí, Santa Fé, Sarandi, Uniflor, Astorga,
Sabáudia, Colorado e Jardim Alegre.
Sede: Maringá
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Sub-sede: Campo Mourão

Centro de Treinamento

Por
Hora
(R$)

Função

Por
Mês
(R$)

4,74 1.042,80
AJUDANTE
5,23 1.150,60
MEIO OFICIAL
6,57 1.445,40
OFICIAL A
7,24 1.592,80
OFICIAL B
7,95 1.749,00
SUB-ENCARREGADO
9,83 2.162,60
ENCARREGADO A
10,41 2.290,20
ENCARREGADO B
ENCARREGADO GERAL 11,11 2.444,20

(%) reajuste
(%) reajuste Mensal + 30%
Vale-Mercado em relação
Adicional
em relação
à Jun/2015
à Jun/2015 Periculosidade*
(R$)
(R$)
(Com Vale-Compras)
(Sem Vale-Compras)

9,7222%
9,8739%
9,8662%
9,8634%
9,8066%
9,8324%
9,8101%
9,7826%

1.355,64
1.495,78
1.879,02
2.070,64
2.273,70
2.811,38
2.977,26
3.177,46

401,00
401,00
401,00
401,00
401,00
401,00
401,00
401,00

9,7612%
9,8711%
9,8655%
9,8633%
9,8171%
9,8371%
9,8180%
9,7939%
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*Os 30% de adicional de periculosidade será pago somente ao setor elétrico
Para os demais salários: 9,82% sobre os salários de Junho/2015.
Vale-Refeição: Ficou estabelecido o valor de R$ 15,37 (QUINZE REAIS E TRINTA E
SETE CENTAVOS), referente ao vale-refeição.

Filie-se e não deixe seus benefícios correrem risco!
u Você está devidamente registrado na empresa?
u Sua função é compatível com o registro?
u A empresa paga para você um seguro de vida de 100 salários mínimos?
u Você recebe adiantamento salarial (vale) de, no mínimo 40% até o dia 23 de cada
mês?
u Você recebe vale-mercado no valor de R$ 401,00/mensais?
u Você almoça em casa? Você leva marmita? Você faz refeições pagas pela empresa?
Você recebe R$ 15,37 para fazer refeições caso a empresa não lhe forneça?
u Você trabalha em atividade de risco? Recebe 30% de periculosidade?
u Você é oficial ou encarregado? Quando exerce a função em linha viva, recebe o
adicional de 15%?
u Você está recebendo as horas extras corretamente?
u Você teve treinamento/tem capacitação para executar as tarefas que lhe são
atribuídas?
u Você sabe o que é convenção coletiva de trabalho? Você sabe para que serve?
Se qualquer destas questões básicas for “não”, nós podemos ajudá-lo.
Saiba que todas estas conquistas foram obtidas em anos de muita luta. Talvez você nem
fosse nascido e o sindicato já lutava pelos benefícios que você tem hoje.
Você não está sozinho! Você tem um sindicato para garantir seus direitos.
Venha, junte-se a nós. Você é o elo mais forte dessa corrente.
Por que sindicalizar-se:
a Pela sua segurança e da sua família;
a Para tornar mais forte a representatividade dos trabalhadores perante as empresas;
a Para dar respaldo ao sindicato na hora da negociação;
a Para aumentar o poder de fiscalização e melhorar as condições de trabalho;
a Pela valorização profissional e pessoal do trabalhador;
a Pela dignidade e respeito;
a Pela igualdade social.

SOE Maringá
Sindicato dos Oficiais Eletricistas e Trabalhadores na Indústria
de Instalações Elétricas, Hidráulicas, Gás e Sanitárias de Maringá
Av. João Paulino Vieira Filho, 133
Sobreloja - Centro - CEP 87.020-015
Maringá - PR - (44) 3031-9420

Av. Manoel Mendes de Camargo, 960
Sobreloja - Centro - CEP 87.303-000
Campo Mourão - PR - (44) 3017-2421

Rua Taí, 119
Centro - CEP 87.111-130
Sarandi - PR

Av. João Paulino Vieira Filho, 133
Sobreloja - Centro - CEP 87.020-015
Maringá - PR - (44) 3031-9420
secretaria@soemga.org.br

Av. Manoel Mendes de Camargo, 960
Sobreloja - Centro - CEP 87.303-000
Campo Mourão - PR - (44) 3017-2421
sedecmo@soemga.org.br

www.soemga.org.br
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(44) 9923-1412
facebook.com/soemaringa
youtube.com/seliganosoe2015

www.soemga.org.br

