Cartilha do Trabalhador | 2019/2020

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

Benefícios e Convênios

No S.O.E., você conta com assessoria
jurídica nas áreas trabalhista, cível,
previdenciaria e criminal, com
atendimento em todas as instâncias do
Poder Judiciário. O corpo jurídico busca,
também, preservar os direitos dos
t ra b a l h a d o re s at ravé s d e a çõ e s
coletivas, para que sejam cumpridas
integralmente as normas conquistadas
nas Convenções Coletivas de Trabalho.

Para os trabalhadores Associados, o S.O.E. está sempre em busca de novos benefícios e
convênios, com o intuito de valorizar cada vez mais o dinheiro do trabalhador.
Confira abaixo alguns benefícios e convênios oferecidos pelo S.O.E.:

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.

Nossas Conquistas
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. Abaixo, você verá algumas de
nossas conquistas, garantidas em Convenção Coletiva de Trabalho em prol de toda a
categoria representada.

Coberturas do Plano:
u Consultas (Inicial, urgência e emergência);
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).

Vale-Mercado e Vale-Refeição
É garantido em CCT, que você receba
Vale-Mercado no valor de R$ 450,00, 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$ 18,17/dia é pago àqueles
trabalhadores impossibilitados de realizar
suas refeições em casa ou quando a empresa
não fornece a alimentação.
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Corte de Cabelo Gratuito

Educação e Qualificação
A qualificação profissional de nossos
associados é de suma importância para
nós, por este motivo, firmamos diversos
convênios com faculdades, centros de
treinamento, auto-escolas, escolas de
idiomas, entre outros, que oferecem
descontos especiais aos nossos
associados e seus dependentes. Os
descontos podem chegar à 30% e os
pagamentos podem ser realizados direto
em sua folha de pagamento.

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.

Lazer e Turismo
P ro p o r c i o n a m o s a o s n o s s o s
associados, momentos de descanso, lazer
e muita diversão, oferecendo descontos
através de convênios firmados com:
u Parque Aquático;
u Agência de Turismo;
u Chácaras de Lazer;
u Colônia de Férias na Praia;

Seguro de Vida e Imobiliário
Na cláusula 22ª da C.C.T., garante à toda
categoria representada, um seguro de vida
no valor de 100 (cem) salários mínimos
vigentes na época do óbito. Este seguro
deve ser custeado 100% pelo seu
empregador.
Além disso, o SOE disponibiliza às
associadas mulheres, a oportunidade de
aderir a um seguro imobiliário totalmente
gratuito e aos associados homens a um valor
mensal simbólico.

A Associação S.O.E., localizada em
Iguaraçú/PR, está a disposição de todos
nossos associados GRATUITAMENTE (01
agendamento por ano) para lazer, passeios com a
família e eventos. Ela conta com
piscinas infantil e adulto, churrasqueira,
f o g ã o , m e s a s e c a d e i r a s , f r e e z e r,
estacionamento, campo de futebol. Tudo feito
para que o associado desfrute de momentos
de paz e descanso com a família e amigos.
Acesse a Área do Sócio e agende sua data.

Direitos em CCT e Melhores Salários
Além da manutenção dos direitos
conquistados em Convenção coletiva de
Trabalho, buscamos incessantemente
garantir a todos os trabalhadores
representados por nossa categoria, os
melhores salários e melhores condições de
trabalho. Assim visamos sempre trazer uma
vida mais digna e confortável a estas classes
de trabalhadores que tanto contribui para o
desenvolvimento da nossa sociedade.

Confira a tabela salarial 2019/2020 na página 5 ou acesse nosso site:
www.soemga.org.br/p/tabela-salarial
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Saúde e Bem-Estar

Associação S.O.E.

Os Planos de Saúde oferecidos pelo
S.O.E., trazem aos associados a
oportunidade de terem as melhores
coberturas ao que se diz respeito à saúde
com um preço imbatível em comparação
ao de mercado. Além disso, possuímos
convênios que oferecem os melhores
serviços e descontos, tais como:
u Clínicas e Laboratórios;
u Farmácias;
u Óticas;

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.
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Para desfrutar destes e outros benefícios e
convênios, associe-se já!
Os benefícios poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
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A Cartilha

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 seu Presidente em Exercício, Jorge Pedro da Cruz
Santos, 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
Desde 1987 o S.O.E. vem lutando
incansavelmente por melhores salários,
condições de trabalho e buscando qualidade
de vida para seus associados, representados e
seus familiares.
José Thomaz, fundador do
sindicato, lutou por nossa categoria até os
últimos dias de sua vida, deixando um grande legado que hoje é seguido pela
nova diretoria.
Com a reforma trabalhista, ficou nítida a intenção dos maus
políticos, financiados pela ganância de alguns empresários, de fragilizar as
entidades sindicais. Com isso, buscou-se uma modernização em nossa
entidade, procurando meios eficazes de combater nesta verdadeira guerra para
que possamos assegurar os direitos que foram conquistados com muito
trabalho.
Hoje, a diretoria executiva licenciada é composta pelos
companheiros Jorge Pedro da Cruz Santos e José Carlos Benites Vinci, cuja
gestão deverá ser marcada pela democracia e pela transparência.
Aos nossos associados, o nosso muito obrigado por sempre unir
conosco forças para enfrentarmos e vencermos toda e qualquer adversidade
que venha aparecer.

Juntos somos mais FORTES!

Base Territorial

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.
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Tabela Salarial 2019/2020

Vigência: 01/06/2019 á 31/05/2020

Função

Por
Hora
(R$)

Por
Mês
(R$)

(%) reajuste
(%) reajuste Mensal + 30%
Vale-Mercado em relação
Adicional
em relação
à Jun/2018
à Jun/2018 Periculosidade*
(R$)
(R$)
(Com Vale-Compras)
(Sem Vale-Compras)

5,31 1.168,20 5,1485%
AJUDANTE
5,85 1.287,00 5,0269%
MEIO OFICIAL
7,38 1.623,60 5,1282%
OFICIAL A
8,13 1.788,60 5,0388%
OFICIAL B
9,03 1.986,60 5,0000%
SUB-ENCARREGADO
11,17 2.457,40 5,0800%
ENCARREGADO A
11,83 2.602,60 5,0622%
ENCARREGADO B
ENCARREGADO GERAL 12,42 2.732,40 5,0761%

1.518,66
1.673,10
2.110,68
2.325,18
2.582,58
3.194,62
3.383,38
3.552,12

450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00

5,1182%
5,0302%
5,1090%
5,0389%
5,0073%
5,0737%
5,0588%
5,0710%
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*Os 30% de adicional de periculosidade serão pagos somente ao setor elétrico
Para os demais salários: 5% sobre os salários de Maio/2019.
Vale-Refeição: Ficou estabelecido o valor de R$ 18,17 (Dezoito Reais e Dezessete Centavos).
Vale-Compras: Ficou estabelecido o valor de R$ 450,00 (Quatrocentos e Cinqüenta Reais).

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$ 450,00/mensais?
u Você almoça em casa? Você leva marmita? Você faz refeições pagas pela empresa?
Você recebe R$ 18,17 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.

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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SOE Maringá
Sindicato dos Oficiais Eletricistas e Trabalhadores na Indústria
de Instalações Elétricas, Hidráulicas, Gás e Sanitárias de Maringá
A v. B r a s i l , 4 3 1 2 - S a l a 1 3 0 2 - 1 3 º a n d a r
Ed. Transamérica - Centro - C E P 87.013-000
Maringá - PR - (44) 3031-9420 / (44) 3265-6897
administrativo@soemga.org.br - www.soemga.org.br
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(44) 99863-0356
facebook.com/soemaringa
youtube.com/seliganosoe2015

44.99863-0356
www.soemga.org.br

