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No dia 14/05/2014 o Sindaspp esteve 
presente no lançamento do Observatório 
do Trabalho georreferenciado de Curiti-
ba que teve seu ato solene na prefeitura 
de Curitiba. Representado por Fernanda 
Hanauer, o Sindaspp tem grande interes-
se em participar ativamente nos assuntos 
abordados no lançamento. Foram eles 

SINDASPP PARTICIPA  DO LANCAMENTO
DO OBSERVATÓRIO DO TRABALHO

os principais: Empregos diretos e indire-
tos na cidade de Curitiba;  Criatividade: 
oportunidades à todos ;Cursos de quali-
ficação; Intermediação de mão de obra; 
Incentivo social e incentivo setorial.Tam-
bém foram abordado assuntos como 
empregos diretos e indiretos na Copa do 
Mundo 2014 e os benefícios que isso tra-
rá a cidade e região após a copa.
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SINDASPP FAZ REUNIÃO EM SÃO MATEUS DO SUL
No dia 15, o Sindaspp, realizou reunião 

com os trabalhadores em São Mateus do 
Sul, com a Empresa  Comércio Agrícola  
para esclarecer dúvidas em Relação a di-
reitos trabalhistas e a Convenção Coleti-
va de Trabalho, bem como apresentar os 
convênios Sindaspp/Fetravispp. Estiveram 
presentes pelas entidades, Fernanda e Ta-
ciana.  Todas as empresas e trabalhadores 
interessados nessas reuniões o Sindaspp/
Fetravispp estão à disposição.  

No dia 16 de maio, Sindaspp entregou 
a pauta de negociação para OGMO PA-
RANAGUÁ - ORGÃO DE GESTÃO DE MÃO 
DE OBRA DO TRABALHADOR PORTUA-
RIO E AVULSO DO PORTO ORGANIZA-
DO DE PARANAGUA. O reajuste salarial 
está sendo negociando com o Sindicato 
Patronal, Sescap. Principais Pontos de 
destaque: Reajuste no vale alimenta-
ção, passando o valor para R$ 480,00, 
descontando 2% somente. Alimentação 
foi o item que mais aumentou nos últi-
mos anos; Mudança para escala 6 x 2, 
incluindo sábado e domingo; Garantia 

de condições de trabalho, especialmen-
te em relação a segurança, em função 
dos riscos e ameaças. A empresa tem 
que dar suporte jurídico e profissional 
aos fiscais para seu trabalho, em função 
das ameaças que sofrem ao cumprir seu 
trabalho profissional; Retorno da hora 
extra escalonada: As horas extras se-
rão pagas, de forma escalonada, com 
adicional de 50% para as primeiras 20 
mensais, 65%para as excedentes de 20 
e até 40 horas mensais, e de 85% para 
as que ultrapassarem as 40 mensais; 
Volta do Plano odontológico;

SINDASPP ENTREGA PAUTA PARA OGMO


