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41 3014 7331

Sindicato filiado: 

facebook.com/sineepres

instagram.com/sineepres

Siga o Sineepres 
nas redes sociais

www.sineepres.org.br

Ensino Superior

                          Associado Sineepres tem 10%
de desconto nas mensalidades dos cursos de
graduação na Uninter, para modalidade
presencial ou EAD. 

oferece o menor preço e descontos em
medicamentos e perfumaria. Basta associar-se,
baixar o aplicativo do Sineepres e apresentar ao
atendente. 

Farmácia

Associe-se já 

Lazer
Temos ótimas opções pra você! Convênios com
descontos especiais na hotelaria e no day use,
durante todo o ano, para associados e
dependentes na Pousada FECEP, em Guaratuba e
na Pousada Rincão Alegre em Mandirituba, com
Chalés, pesque e pague, piscinas, trilhas e
restaurante.

41 99602 5095

PARANÁ

ASSISTÊNCIAASSISTÊNCIA
JURÍDICAJURÍDICA

 O Associado Sineepres
tem crédito consignado.
Entre em contato com a
Biorc e faça já uma
simulação. 
Contato 41 3348 3974

Crédito

SINEEPRES
   O Sineepres, em parceria com a 
     rede de farmácias Descontão,



ASSISTÊNCIA MÉDICA O Benefício social familiar visa trazer segurança
ao trabalhador, familiares e a empresa.  

Benefício Natalidade
Benefício Farmácia Natalidade
Benefício Enfermidade 
Benefício Alimentar
Benefício Capacitação
Benefício Orientação
Benefício Recolocação
Benefício Serviço Funeral
Benefício Consulta Médica Online 

REDE DE DESCONTOS

O SINEEPRES oferece atendimento médico ambulatorial
na clínica do Instituto IAS, localizada na Rua Visconde do
Rio Branco, nº 72, no bairro Mercês em Curitiba. A Clínica
atende as seguintes especialidades: Clínico geral,
ortopedia, pediatria, psicologia, fisioterapia, ginecologia
e exames laboratoriais de análise clínica. *Os
trabalhadores abrangidos pela CCT
SINEEPRES/SINDEPRESTEM/PR (empresas de prestação de
serviços, RH, trabalho temporário, promoções e eventos)
já podem utilizar sem custos. Para as demais categorias e
dependentes, basta associar-se ao Sineepres. Essa é mais
uma conquista para você trabalhador. 
Agendamento de consultas: (41) 3077 7070.

*Empresas precisam estar em dia com recolhimento do
benefício médico ambulatorial. 

O SINEEPRES oferece atendimento odontológico
para toda a categoria. Em caso de dependentes,
basta o trabalhador ser associado. Os consultórios
são amplos e modernos, contando com
equipamentos de última geração e profissionais
altamente qualificados. Serviços oferecidos: Clínica
Geral, Periodontia, Endodontia (tratamento de
canal) e emergência. Disponibilizamos ainda
serviços estéticos a preços acessíveis. Sem falar
que toda a categoria tem direito à Dental Uni, uma
exclusividade do Sineepres. 
Agendamento de consultas: (41) 3077 7070.  

Através do Instituto Mais Brasil, são ofertados
mais de 200 cursos gratuitos, online e com
certificação. *Trabalhadores abrangidos pela
CCT SINEEPRES/SINDEPRESTEM/PR (empresas
de prestação de serviços, RH, trabalho
temporário, promoções e eventos) já podem
realizar os cursos sem custos. Para as demais
categorias e dependentes, basta associar-se ao
Sineepres.
 
*Empresas precisam estar em dia com o
recolhimento do fundo de qualificação profissional.

QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

Seja um associado SINEEPRES e tenha já uma rede
ampla de descontos através do cartão ALL SUL. 
 
São 4 mil instituições de ensino, 100 mil hotéis no
Brasil e em 80 países. Parcerias com laboratórios,
farmácias, clínicas, restaurantes, churrascarias,
pizzarias, academias, lojas, escolas, colégios,
cursos. 80 lojas on-line com valores diferenciados
em 10 mil produtos.

Odontológico

Utilize o aplicativo
sem consumo de dados


