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No dia 2 de maio às 16h, SINDASPP reali-
zou reunião com os trabalhadores da empresa 
OGMO em Paranaguá, objetivando apresentar a 
entidade e para ficar à disposição para realizar 
Acordo Coletivo de Trabalho, já que antes a em-
presa pertencia a FETRAVISPP.

Nesta ocasião, os trabalhadores foram infor-
mados a respeito das negociações da Convenção 
Coletiva de Trabalho desse ano, a qual definirá o 

reajuste salarial da categoria e a possibilidade de 
melhorar algum benefício  através do menciona-
do Acordo como, por exemplo, o vale refeição.

Além disso, foi dado um prazo de uma semana para 
que os trabalhadores enviassem, por e-mail, suas 
reivindicações para nosso Escritório em Paranaguá,  
paranagua@sindaspp.org.br, aos cuidados de Le-
zirre. Posteriormente a entidade fará um ofício para 
a Empresa solicitando Acordo Específico.    

O SINDASPP dispõe de um escritório em Para-
naguá para melhor  atender os trabalhadores das 
empresas, bem como atendimento jurídico tanto 
na rescisão como em outras questões dos traba-
lhadores. Endereço: Alameda Coronel Elysio Pe-
reira, 1426 – sala 202 – Bairro Estradinha, Fone/
Fax: (41) 3425-2496.

Estiveram representando o Sindaspp, Ivo Pe-
try, Dr. Thiago e a Lezirre.

No dia 30 de abril (quarta feira) às 17h30, em 
Francisco Beltrão, o SINDASPP esteve reunido 
com os representantes da Emater na região do 
Sudoeste. Os assuntos da pauta foram: melhor 
comunicação e entrosamento com os trabalha-
dores da região, plano de cargos e salários da 
Emater, pendências e encaminhamentos.

A reunião foi muito importante, pois restabe-
leceu o contato com os companheiros da região.

Estiveram representando o SINDASPP: Ivo Pe-
try, Marco Antonio e Dr. Thiago. 

Nossa próxima reunião foi agendada para dia 
21 de maio às 17h30 no Escritório Local. 
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