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O cenário político atual demanda 
que os trabalhadores se organizem 
em prol de melhorias em defesa de 
seus direitos como empregados e ci-
dadãos. O sindicato tem um papel 
importante na construção da mobi-
lização e na busca por atender às de-
mandas da categoria.

Com a nova etapa do Sindicato 
dos Empregados em Escritórios e 
Manutenção nas Empresas de Trans-
porte de Passageiros de Curitiba e 
Região Metropolitana (Sindeesmat), 
os dirigentes e trabalhadores terão 
ainda mais diálogo e estarão unidos 
em prol de melhorias.

Todos os ataques que a população 
brasileira tem sofrido tornam este 
momento propício a unirmos nossas 

forças e batalharmos para não per-
der nossos direitos e por condições 
de vida e trabalho dignas.

Com muita garra e união, nossa 
categoria mostrou mais uma vez que 
está do lado da justiça e da igualda-
de, dando à gestão atual mais uma 
oportunidade de continuar na luta 
com os trabalhadores. Foi um perí-
odo difícil, de acusações e investidas 
com o único objetivo de enfraquecer 
o Sindicato por interesses pessoais. 
Apesar disso, estamos mais unidos e 
prontos para encarar os desafios que 
seguirão. 

Com início de ano turbulento, o 
movimento sindical também preci-
sou se organizar. O Sindeesmat par-
ticipou de debates com outras enti-
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dades, seminário de comunicação 
– para melhorar nossa relação com 
a base – e mobilizações importantes 
que mostraram nossa força e ajuda-
ram a defender nossos direitos. E 
ainda temos muito pela frente.

Para isso, contamos com a parti-
cipação de todos para enfrentar os 
problemas e exigir uma sociedade 
com respeito aos milhares traba-
lhadores que fazem esse país cres-
cer.

Nas próximas páginas está retra-
tado um pouco do nosso trabalho e 
do que temos buscado para a catego-
ria. Algumas ações que parecem pe-
quenas, mas que podem surtir gran-
des efeitos quando aliadas à luta e à 
vontade de mudar.
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data-basE 2015

Com o indicativo de greve 
aprovado pelos trabalhadores 
e com a mobilização do 
Sindeesmat, todas as empresas 
cumpriram com seu dever e 
realizaram o pagamento dos 
funcionários em 6 de fevereiro.

Diante da falta de compro-
misso dos patrões – que não 
realizaram o pagamento dos 
adiantamentos referentes aos 
meses de dezembro e janeiro, 
tampouco cumpriram a liminar 
da 3ª Vara do Trabalho para pa-

gamento imediato –, a categoria 
deflagrou estado de greve em 
Assembleia Geral Extraordinária 
realizada no fim de janeiro.

A orientação do Sindicato 
era de que, se os depósitos não 
fossem realizados, uma nova 
assembleia aprovaria a greve.

De acordo com a diretoria do 
Sindeesmat, a união da categoria 
foi fundamental para garantir o 
pagamento na data prevista.

“Trabalhamos sempre para 
garantir que os trabalhadores te-

Atuação do Sindeesmat garante o 
pagamento dos trabalhadores

nham seus direitos preservados 
e não medimos esforços para 
lutar contra as injustiças. Com 
o apoio da nossa base temos 

mais força para garantir que as 
empresas cumpram com o seu 
dever,” destacou o presidente da 
entidade, José Luiz Kogeraski.

Apesar das dificuldades 
enfrentadas no ano de 2014 e 
neste início de 2015 e da in-
flação em patamar elevado, 
a diretoria do Sindeesmat 
conquistou reajuste salarial 
de 9% para os trabalhadores 
para a data-base de 2015.

Além disso, o acordo pre-
vê aumento no vale-alimen-
tação, que passará a ser de 
R$ 415, e o abono salarial de 
R$ 350, a ser pago em parcela 
única no retorno das férias.

A Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) foi 

assinada em 25 de março pelo 
Sindeesmat e pelo Sindicato 
das Empresas de Transporte 
Urbano e Metropolitano de 
Passageiros de Curitiba e Região 
Metropolitana (Setransp).

Para a diretoria do Sin-
deesmat, o resultado das 
negociações é motivo de 
celebração, mas as reivin-
dicações ainda não acaba-
ram. “Insistimos em todas 
as conversas na defesa das 
pautas da nossa categoria e 
conquistamos um aumento 
significativo para os traba-

Sindeesmat conquista reajuste 
de 9% para a categoria

lhadores. Mas, mesmo com 
essa vitória, continuaremos 
negociando com o Setransp 
no próximo período para 

resolver outras pendências”, 
destaca o vice-presidente da 
entidade, Agisberto Rodri-
gues Ferreira Junior.
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Com mais de 50% dos 
votos dos trabalhadores ap-
tos a votar, a chapa Juntos 
Somos Mais venceu as elei-
ções do Sindeesmat, realiza-
das em 2 de março. 

A nova diretoria, que 
ficará à frente da entidade 
no período de 2015 a 2019, 
é composta pelo presidente, 
Agisberto Rodrigues Ferrei-
ra Junior; o vice-presiden-
te, José Luiz Kogeraski; 1º 
tesoureiro, José Rodrigues 
dos Santos; 2º tesoureiro, 
Jamil dos Santos Silva; 1ª 
secretária, Marcia Cristina 
Marques Nunes; 2ª secretá-

ElEiçõEs

rio, Wilson Jesus de Souza; 
e diretor de relações sociais, 
Salvador Silvano Alves.

Com a impugnação da 
chapa da oposição por não 
cumprir diversos requisitos 
das normas eleitorais, em 2 
de fevereiro, a chapa Juntos 
Somos Mais foi a única apta 
a concorrer à nova gestão 
do Sindeesmat e represen-
tar a categoria dos empre-
gados em escritório e ma-
nutenção.

Em seu discurso ao fim 
da apuração, o novo presi-
dente do Sindeesmat enal-
teceu o apoio dos trabalha-

dores, militantes e de todos 
os que ajudaram a construir 
esse novo futuro da entida-
de.

“Quero agradecer a to-
das as pessoas que parti-
ciparam desse movimento 
desde o início da montagem 
da chapa, aos meus familia-
res e amigos do Sindicato. 
Essa vitória é de todos nós”, 
destaca Agisberto.

PartiCiPaçÃo
Mesmo com apenas uma 

chapa na disputa pela nova 
gestão do Sindeesmat, a ca-
tegoria compareceu em peso 
nas eleições, mostrando o 

apoio à atual diretoria e a 
confiança de que nos próxi-
mos anos o trabalho de luta 
será ainda melhor e mais in-
tenso.

“Por mais que seja chapa 
única, é importante darmos 
o nosso voto e apoiarmos o 
pessoal. O trabalho do Sin-
dicato pelos trabalhadores 
já era bom e agora vai ficar 
melhor ainda”, ressalta o tra-
balhador da empresa Auto 
Viação Mercês Ademir Ro-
drigues de Lima.

Além dos trabalhado-
res ativos, os aposentados 
também compareceram ao 

Chapa Juntos Somos Mais 
vence eleições do Sindeesmat
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Sindicato para cumprir seu 
papel e ajudar a decidir o 
futuro da entidade.

“Faz 15 anos que eu sou 
filiado ao Sindicato, antes 
trabalhava na empresa e 
agora me aposentei e con-
tinuo sendo sócio, em tudo 
que precisei sempre fui mui-
to bem atendido aqui. No 
que está bom não deve se 
mexer, por isso que eu acho 
importante votar, para po-
dermos ter sempre melho-
rias”, afirma o trabalhador 
aposentado Paulo Roberto 
Choynski.

Para a diretoria do 
Sindeesmat, a participação 
maciça da categoria foi 

motivo de celebração para 
todos. “O mais gratificante 
foi a resposta que os nossos 
associados deram ao nosso 
trabalho. Mesmo com 
toda a dificuldade, eles 
vieram aqui votar e eleger 
a nova diretoria”, destaca o 
presidente da entidade, José 
Luiz Kogeraski.

aPoio
Nestas eleições, o 

Sindeesmat contou com o 
apoio irrestrito da Central 
Única dos Trabalhadores 
do Paraná (CUT-PR) 
desde o início do processo 
eleitoral até a consolidação 
da vitória da chapa Juntos 
Somos Mais.

“Essa é a primeira vez que 
a CUT-PR participa das elei-
ções do Sindeesmat e a nossa 
avaliação é muito positiva, 
foi uma eleição democrática. 
Toda a categoria participou, 
veio votar em horário de al-
moço, e tivemos uma boa 

presença. Tivemos vários 
sindicatos apoiando e aju-
dando no processo e isso é 
muito importante, é a união 
da classe trabalhadora ven-
cendo mais uma vez”, avalia 
a presidente da Central, Re-
gina Perpetua Cruz.

“

“

No quE Está 
bom NÃo dEvE 

sE mExEr. aCho 
imPortaNtE 
votar, Para 
PodErmos 

tEr sEmPrE 
mElhorias

“

“

quEro 
agradECEr 
a todas as 

PEssoas quE 
PartiCiParam 

dEssE 
movimENto 

dEsdE o iNíCio 
da moNtagEm 
da ChaPa. Essa 

vitória é dE 
todos Nós

“

“

o mais 
gratifiCaNtE foi 
a rEsPosta quE 
os assoCiados 

dEram ao Nosso 
trabalho, 

mEsmo Com toda 
a difiCuldadE 

ElEs viEram aqui 
votar E ElEgEr a 
Nova dirEtoria

Paulo robErto ChoyNski 
aPosENtado

agisbErto rodriguEs 
fErrEira JuNior

viCE-PrEsidENtE do 
siNdEEsmat

José luiz kogEraski
PrEsidENtE do 

siNdEEsmat

“

“

Por mais quE 
sEJa ChaPa úNiCa, 

é imPortaNtE 
darmos o 

Nosso voto E 
aPoiarmos. o 
trabalho do 

siNdiCato Já Era 
bom E agora vai 

fiCar mElhor 
aiNda

adEmir rodriguEs  
dE lima 

trabalhador da EmPrEsa 
auto viaçÃo mErCês 
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MÃO NA RODA: Como 
você avalia a participação 
dos trabalhadores no proces-
so eleitoral do Sindeesmat 
deste ano?

AGISBERTO: Foi históri-
ca. Durante esses anos que 
eu acompanho o Sindeesmat, 
esse foi um movimento que 
teve investimento e ele com 
certeza entrará para a história.

MR: Como você enxerga a 
importância do Sindeesmat 
para os trabalhadores da ca-
tegoria?

AGISBERTO: Todo traba-
lhador tem que ter um sindi-
cato que o represente – cuja a 
função é defender os direitos 

Novo presidente do Sindeesmat:
Agisberto Rodrigues Ferreira Junior

ENtrEvista

“

“

Com a Nova gEstÃo, o 
siNdEEsmat vai NasCEr 

dE volta. PromovErEmos 
adEquaçÃo do Nosso quadro 
dE dirEtoria E iNvEstirEmos 

Em CaPaCitaçÃo
agisbErto rodriguEs fErrEira JuNior

do trabalho, econômicos e so-
ciais –, e eu tenho confiança 
de que o Sindeesmat cumpre 
com o seu papel e gera melho-
rias na vida de cada filiado.

MR: Como têm sido a parti-
cipação e a resposta da base a 
todas as movimentações que 
o Sindicato vem fazendo nos 
últimos tempos?

AGISBERTO: A participa-
ção dos trabalhadores de uns 
anos para cá tem sido mais as-
sídua, principalmente porque 
temos suprido a necessidade 
de informação, melhorando 
gradativamente a qualidade 
de comunicação com os filia-
dos. Com isso percebemos um 
aumento muito expressivo na 

participação dos trabalhado-
res, o que mostra que a base 
está apoiando o Sindicato em 
suas ações.

MR: Qual a importância 
dessa aproximação entre o 
Sindicato e os trabalhadores?

AGISBERTO: A partir do 
momento em que você se 
aproxima do trabalhador, 
fica evidente que sem 
o sindicato ele não tem 
benefício nenhum – o patrão 
não vai dizer “vou dar um 
aumento para você”, “vou 
dar uma gratificação” etc. 
Por isso a importância de o 
sindicato fazer com que as 
melhorias para o trabalhador 
aconteçam gradativamente, 

conquistando avanços 
salariais e de condições de 
trabalho. É nesse sentido que 
o Sindeesmat vem atuando, 
principalmente com a 
conquista da data-base 
fixada em 1º de fevereiro. 

MR: Quais os principais 
avanços já conquistados?

AGISBERTO: O Sindicato 
tem avançado em diversas 
pautas de uns anos para cá. 
Temos como exemplo a trans-
formação da cesta básica em 
ticket alimentação – esse foi 
um dos pontos que foi debati-
do e reivindicado ao longo de 
muitos anos. Com essa con-
quista, houve a valorização do 
trabalhador.
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MR: Quais ações o Sindicato 
pode fazer para atender ainda 
melhor aos trabalhadores?

AGISBERTO: Nós temos 
uma grande dificuldade porque 
a maior parte dos nossos 
representados trabalha em 
horário comercial e o Sindeesmat 
também funciona nesse horário. 
Tenho propostas para mudar 
isso. No passado, eu já tentei até 
a nível de horário do Sindicato 
– estendi o funcionamento 
até às 20h, para ver se poderia 
dar um atendimento fora do 
horário comercial para alguns 
trabalhadores, mas isso não 
prosperou porque a demanda 
era muito baixa. Então, 
agora, a estratégia será ir até o 
trabalhador.

MR: Será feita alguma ino-
vação para alcançar este ob-
jetivo?

AGISBERTO: A ideia – que 
tenho sonhado há algum tem-
po e que é inédita no meio 
sindical – é criar um sindicato 
sobre rodas, em que nós possa-
mos ir até a frente das empresas 
e estar presente para esclarecer 
dúvidas, levar o departamento 
jurídico, levar a requisição mé-
dica para o trabalhador e assim 
sucessivamente. Quero levar a 
estrutura do Sindicato até os 
nossos filiados.

MR: Como deve ser a atua-
ção do Sindicato na luta em 

defesa dos direitos do traba-
lhador?

AGISBERTO: Primeiramen-
te nós pregamos o diálogo, 
porque sem essa ferramenta 
nós não conseguimos avançar 
nas pautas com o patronal. 
Tentamos esgotar os últimos 
recursos e, caso não haven-
do conquistas, partimos para 
greve, para um movimento ou 
protesto. Tudo isso sempre vi-
sando melhores condições de 
trabalho para a nossa base.

MR: Entre as novidades para 
a nova gestão, como será fei-
to o processo de capacitação?

AGISBERTO: Em relação 
à capacitação, o Sindeesmat 
vai buscar algumas parcerias 
junto à Federação, à CUT e 
aos órgãos que possam nos 
dar estrutura para levar uma 
proposta de conhecimento, de 
valorização do próprio traba-
lhador no que diz respeito ao 
nosso movimento.

MR: Os convênios ofereci-
dos serão ampliados?

AGISBERTO: Pretendemos 
fazer algumas parcerias com 
óticas, faculdades, farmá-
cias – de repente até com lo-
jas em geral – para dar uma 
oportunidade para aquelas 
pessoas que precisam desses 
serviços.

MR: Como o Sindicato tem 
melhorado a sua comunica-
ção com a base?

AGISBERTO: Por muitos 
anos, o Sindeesmat falhou 
nessa área – erro que não foi 
corrigido pela gestão anterior. 
Essa é uma necessidade que 
se apresenta atualmente, pois 
sem a comunicação não che-
gamos a lugar nenhum. Não 
adianta eu querer construir 
uma estrutura sendo que eu 
não a levo ao conhecimento 
do trabalhador, fazendo com 
que o filiado não consiga usu-
fruir de todos os benefícios 
que podemos oferecer. Por 
isso a comunicação é primor-
dial. Vamos disseminar as 
ações do Sindicato assidua-
mente, seja nas redes sociais, 
pessoalmente, por jornal, fo-
lheto, e todas as ferramentas 
possíveis para nos aproximar-
mos do trabalhador.

MR: Quais avanços podem 
ser esperados com a nova 
gestão?

AGISBERTO: Com a nova 
gestão, o Sindeesmat vai 
nascer de volta. Isso vai ser 
propagado e vai haver mui-
ta mudança. Promoveremos 
adequação do nosso quadro 
de diretoria, investiremos pe-
sado em capacitação, tendo 
em vista que representamos 
mais de três mil trabalhadores. 

Temos que dar exemplo, e isso 
será a partir do momento em 
que o Sindicato seja composto 
por uma base capacitada e sua 
diretoria de igual forma.

MR: Quais aprimoramentos 
estão sendo feitos na estrutu-
ra física do Sindicato?

AGISBERTO: Nossa estru-
tura física vem crescendo, 
atentando ao investimento 
da construção de sete sobra-
dos que começamos em 2014 
e será concluído agora em 
2015. Então vamos dispo-
nibilizar mais sete unidades 
para o conforto do trabalha-
dor, bem como de seus fami-
liares. Além disso, nos com-
prometemos a investir cada 
vez mais de acordo com as 
necessidades.

MR: O atendimento que é 
feito na sede também passa-
rá por melhorias?

AGISBERTO: Hoje exis-
te uma queixa muito grande 
por conta da necessidade de o 
trabalhador se deslocar, prin-
cipalmente da região metro-
politana, até o Sindicato para 
pegar uma guia. Por isso, a 
nossa proposta é buscar recur-
sos tecnológicos para facilitar 
o máximo possível o acesso do 
trabalhador a esses documen-
tos, sem que ele precise ir até 
a sede.
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Diretoria do Sindeesmat reafirma 
compromisso com trabalhador

Em 29 de janeiro, na sede 
da Federação dos Trabalha-
dores em Transportes Rodo-
viários do Estado do Paraná 
(Fetropar), em Curitiba, o 
Sindeesmat participou da 
reunião com a diretoria e 
presidentes dos sindicatos 
filiados à Federação.

Durante a reunião, o pre-
sidente do Sindeesmat, José 
Luiz Kogeraski, denunciou 
os ataques que o sindicato 
vem sofrendo e reafirmou 
que a diretoria está toman-
do as medidas necessárias 
sobre o incidente. Também 
lembrou que as ações toma-
das são em defesa dos tra-
balhadores da categoria que 
estão em busca de direitos e 
melhores condições de tra-
balho.

Segundo Kogeraski, a 
diretoria da entidade não 
vai se calar. “Vamos lutar 
pelos trabalhadores que es-
tão sendo deixados de lado 
por interesses particulares. 
Precisamos nos unir para 
combater oportunistas e 
obter conquistas para nossa 
categoria, pois é este nosso 
objetivo como sindicato”, 
afirmou.

Na reunião também foi 
apresentado o relatório com 
os novos valores das mensa-
lidades dos sindicatos filia-
dos para 2015, contribuição 
feita com base na arrecada-
ção de cada entidade. 

O presidente da Fetro-
par, Epitácio Antonio dos 
Santos, orientou que os 
sindicatos providenciem o 

relatório da Contribuição 
Assistencial descontada 
dos empregos e do Fun-
do Assistencial pago pelas 
empresas para a audiência 
com a Procuradoria Regio-
nal do Trabalho (PRT) da 
9ª Região.

A pauta pretendia cons-
tituir a comissão eleitoral 
e estabelecer calendário de 

reuniões para a possibilida-
de de compor chapa única 
para concorrer às eleições 
da Fetropar, com início de 
mandato em 12 de agosto. 
Para Santos, a reunião tra-
tou de pautas importantes e 
contou com a colaboração 
de todos. “Tudo convergiu 
para o mesmo objetivo”, re-
sumiu.

“

“

vamos lutar PElos 
trabalhadorEs quE EstÃo 
sENdo dEixados dE lado Por 
iNtErEssEs PartiCularEs. 
PrECisamos Nos uNir Para 
CombatEr oPortuNistas E 
obtEr CoNquistas Para Nossa 
CatEgoria

uNiÃo E força
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Sindeesmat presente no “Dia Nacional 
de Lutas por emprego e direitos” 

No início de 2015, trabalha-
dores de diversas partes do Brasil 
se uniram em atos e paralisações 
do Dia Nacional de Lutas por 
emprego e direitos. Em Curitiba, 
o ato teve início às 10h, na Praça 
Santos Andrade, e contou com o 
apoio de diversas categorias. 

Entre as cobranças dos traba-
lhadores está o cumprimento do 
compromisso de campanha da 
presidente Dilma, que afirmou 
que nenhum ajuste seria feito 
tanto nos direitos dos trabalha-
dores quanto nos sociais. 

Em contrapartida, em de-
zembro de 2014, o ministro-che-
fe da Casa Civil, Aloízio Mer-
cadante, anunciou as Medidas 
Provisórias (MPs) 664 e 665, 
que alterou concessões de cinco 
benefícios previdenciários, entre 
eles, o seguro-desemprego, que 
teve seu acesso dificultado. 

Representantes de movi-
mentos sociais, líderes sindicais 
e uma representante da Marcha 
Mundial de Mulheres tiveram 
falas durante o ato, reforçando a 
importância da união da classe 
trabalhadora para combater as 
medidas, que retiram direitos 
dos trabalhadores, restringem 
crédito, aumentam juros e difi-
cultam a produção.

A presidente da CUT-PR, 
Regina Perpetua Cruz, esteve 
presente no ato e comentou a 
necessidade de as categorias 
trabalhadoras se manterem 
unidas em um impasse contra 
o governo.

“O ato é uma unidade das 
centrais sindicais, não é só da 
CUT, daí a importância da união 
de todos. Nenhum direito será 
retirado da classe trabalhadora, 
nenhum trabalhador merece esse 

desrespeito que está vindo por 
parte do governo, não só do Para-
ná, mas do Brasil todo”, afirmou. 

Questionada sobre a filiação 
do Sindeesmat à CUT, Cruz falou 
da união e integração de classes e 
trabalhadores. “A filiação do Sin-
deesmat, que é um sindicato de 
luta também, à CUT no ano pas-
sado veio após as eleições, depois 
de uma assembleia e, enfim, a 
filiação. Isso demostra o quão ne-
cessário se faz o trabalho da CUT, 
que envolve todos rodoviários 
de Curitiba. Por isso se chama 
‘Central Única dos Trabalhado-
res’, para unir todas as categorias”, 
finalizou. 

Segundo os organizadores 
cerca de 500 pessoas compare-
ceram ao ato na capital parana-
ense – iniciativa proposta pela 
CUT, Nova Central Sindical de 
Trabalhadores (NCST), Central 

dos Sindicatos Brasileiros (CSB), 
Força Sindical (FS), Central dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras 
do Brasil (CTB) e União Geral 
dos Trabalhadores (UGT). 

Na mesma manhã, metalúr-
gicos em manifestação fecha-
ram o sentido litoral da BR-277, 
em frente à fábrica da Renault, 
até as 17h. A principal reivindi-
cação dos manifestantes é por 
posição mais firme dos gover-
nos em relação à responsabili-
dade das empresas incentivadas 
e beneficiadas fiscal e tributa-
riamente. Na Grande Curitiba, 
somente no setor metalúrgico, 
cerca de 1.300 trabalhadores 
foram dispensados no ano pas-
sado, de acordo com a FS. 

Todos esses atos fizeram 
parte das mobilizações do Dia 
Nacional de Lutas por emprego 
e direitos. 

dEfEsa dE dirEitos
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ComuNiCaçÃo

Apesar de ter começado 
a investir em comunicação 
há pouco tempo, o 
Sindeesmat já tem se 
destacado por apresentar 
ferramentas integradas de 
relação com o público.

Entre as entidades do 
meio sindical, o Sindeesmat 
se destaca por possuir site e 
redes sociais atualizados, 
jornal bimestral, cobertura 
fotográfica de eventos, ma-
térias próprias sobre o Sin-
dicato e demais trabalhos 
de comunicação integrada 
que ajudam no diálogo com 
os trabalhadores.

idENtidadE
Uma das mudanças que 

o Sindeesmat está adotando 
é a criação de uma identi-
dade visual. Dessa forma, 
todas as ferramentas de 
comunicação, logomarca e 
materiais da entidade se-
guirão um padrão único 
para alinhar as lutas à ima-
gem da entidade.

sitE E rEdEs 
soCiais

O site do Sindeesmat 
será modificado e apresen-

Sindeesmat é 
exemplo de comunicação sindical

tará um novo layout – con-
forme identidade adotada – 
que o tornará mais fácil de 
ser utilizado. Dessa forma, 
os trabalhadores poderão 
encontrar todas as informa-
ções sobre o Sindicato de 
forma rápida e funcional.

Além disso, matérias 
produzidas pela equipe de 
comunicação informam de 
forma específica a categoria 
e a interam sobre os assun-
tos recentes. 

Assim como o site, as 
redes sociais também estão 
sendo padronizadas. Com 
postagens diárias, os traba-
lhadores poderão acompa-
nhar o Sindicato pelo celu-
lar em qualquer lugar.

ComuNiCaçÃo 
iNtEgrada

O Sindeesmat conta com 
diversas outras ferramentas 
de comunicação que tra-
balham de forma integra-
da. Dessa forma, por meio 
de diversos mecanismos o 
trabalhador poderá ser in-
formado e estar em contato 
com o Sindicato.

“É importante investir 
em comunicação integrada, 

pois só assim conseguiremos 
sustentar uma relação cons-
tante com a nossa categoria 
e mantê-la bem informada 
sobre reivindicações, mobili-
zações e demais ações que o 
Sindicato realiza”, afirmou o 
presidente da entidade, José 
Luiz Kogeraski.

Segundo ele, não basta 
que o Sindicato conquiste 
direitos e benefícios aos tra-
balhadores se eles não esti-
verem informados sobre as 
conquistas e a real situação 
dentro das empresas.

“Ao informar, nós es-
tamos unindo a categoria 
por meio do conhecimento 
sobre a situação dos traba-
lhadores. É assim que eles 
terão vontade de lutar e rei-
vindicar melhores salários 

e condições de trabalho”, 
explicou.

sEmiNário
Mesmo com todo o tra-

balho de comunicação que o 
Sindicato vem realizando, a 
entidade continua em busca 
de aprender a melhor forma 
de se relacionar com a cate-
goria. 

Isso porque, em 25 e 26 
de março, o Sindeesmat par-
ticipou do I Seminário de 
Comunicação Sindical, ofe-
recido pela Fetropar.

O evento foi uma boa 
oportunidade para reunir di-
rigentes sindicais para ava-
liarem o trabalho de comuni-
cação que os sindicatos vêm 
realizando e perceberem onde 
podem ser feitas melhorias.
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Campanhas eleitorais 
são sustentadas por meio 
de doações, e 95% delas são 
feitas por grandes empresas. 
Com isso, temos o grande 
problema da corrupção – 
uma vez que políticos ser-
vem como representantes 
comprados por empresá-
rios.  

Porém, essa realidade 
pode mudar com uma ação 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) que corre no Su-
premo Tribunal Federal (STF) 

e proíbe doações milionárias 
a candidatos e partidos polí-
ticos.

A maioria dos ministros 
do STF foi favorável a ação, 
menos Gilmar Mendes. O 
ministro está com o texto há 
mais de um ano e, sem pres-
são, continua segurando a de-
cisão. 

Em vista disso, uma cam-
panha na internet busca as-
sinaturas para a petição que 
pede ao ministro que devolva 
a ação, conclua o julgamento, 

ComuNiCaçÃo

Devolve, Gilmar!

e que seja definido para qual 
eleição a nova regra vai pas-
sar a valer.

Faça parte dessa campa-
nha e ajude o Brasil no com-
bate à corrupção!

O Sindeesmat vem fazen-
do diversas mudanças para 
melhorar a comunicação da 
entidade.

Entre as modificações re-
alizadas, está o logo – que faz 
parte da nova identidade vi-
sual do Sindicato. A partir de 
agora, o Sindeesmat seguirá 
o padrão do logo em mate-
riais impressos, redes sociais 
e site. 

O novo logo da entidade 
está clean, moderno e atra-
ente, mostrando profissiona-

lismo e maior relação com o 
trabalhador.

Além disso, acompanha 
as transformações que o Sin-
dicato vem fazendo para con-
quistar mais direitos e me-
lhores condições de trabalho. 

Com essa nova identidade, 
o Sindeesmat demonstra que 
está preparado para enfrentar 
possíveis ataques, pois possui 
competência e capacidade 
para debater no mesmo nível 
dos patrões. Tudo isso, é claro, 
com o apoio da categoria.

Sindeesmat renova imagem 
e está de cara nova

O Sindeesmat tem sido 
exemplo de comunicação sin-
dical. O investimento busca 

manter diálogo com os traba-
lhadores, informar, mobilizar e 
incentivar as lutas da categoria.



aNivErsariaNtEs
NOME EMpRESA dAtA NOME EMpRESA dAtA

Jose Ademir Oliveira da Silva Merces 1/3 Manoel Pereira dos S. Junior Auto Viacao Mar 29/3

Maria de Jesus de Paula Rosa Sindeesmat 1/3 Marcio Cristiano Noro Auto Viacao Mar 29/3

Mauricio Bergonse Sindeesmat 1/3 Willians Alex Ceronato Viacao Do Sui L 29/3

Sebastiao Dada CCD-Transp. Cole!. 1/3 Antonio Aparecido dos Santos Auto Viacao Redentor 30/3

Thereza Smaczylo Sindeesmat 1/3 Eduardo Pires de Souza Transporte Cole 30/3

Felisbina da Silva Gonc;alves CCD-Transp. Colet. 2/3 Jacson Willian Ferreira Auto Viacao Redentor 30/3

Manoel Messias dos Santos Viacao Do Sui L 2/3 Joao Galvao Netto Araucaria Trans Coletivo Ltda 30/3

Mário Schmidt Sobrinho Sindeesmat 2/3 Roseli Aparecida Ferreira Auto Viacao Redentor 30/3

Sezimundo Schimanski Transporte Cole 2/3 Anderson Vundervarde Viacao Tamandar 31/3

Evaldo Bitterbir Auto Viacao San 3/3 Çelso Nei Ferreira Assistlmcia ao Trabalhador 31/3

Nildo Silva Machado Sindeesmat 3/3 Elisama Rodrigues dos Santos CCD-Transp. Colet. 1/4

Ronaldo Anderson da Silva Merces 3/3 Dorcas de Oliveira da Silva Transporte Cole 2/4

Isaias Evangelista Barbosa CCD-Transp. Colet. 4/3 Jorandir Ferreira de Carvalho Viacao Cidade S 2/4

Joao Oliveira Dias Viacao Cidade S 4/3 Mario de Souza Viacao Tamandar 2/4

Ademar de Souza Viacao Cidade S 6/3 Regiane de Bonfim Macan Merces 2/4

Alcioni Pinto Lourenço Lino Araucaria Trans Colaetivo Ltda 6/3 Hudson Jean A. dos Santos A. V S.J Pinhais(Filial Curiti 3/4

Rubens Seroa da Motta Filho Auto Viacao San 6/3 Marcelo Francisco Belo Auto Viacao San 4/4

Maria Alves Vieira Auto Viacao San 7/3 Valdenor F. de Oliveira Auto Viacao S.j 4/4

Wilson Pires da Costa Transporte Cole 8/3 Ezequiel Garcia de Souza Viacao Cidade S 5/4

Claudio Machado Sindeesmat 9/3 Sidney Adriano da Silva Auto Viacao San 6/4

Nadia Beatriz Graff Rocha Sindeesmat 9/3 Patricia Fernanda C. Tabalipa CCD-Transp. Colet. 7/4

Sérgio Luis Senchuke Sindeesmat 9/3 Suzana da Mota CCD-Transp. Colet. 7/4

Ariovaldo Marcelo Marques Araucaria Trans Coletivo Ltda 10/3 Jose Henrique Assumpção Viacao Cidade S 8/4

Dalmi Aparecido da Costa Auto Viacao San 10/3 Sidney Alves Auto Viacao Redentor 8/4

Silvana Ferreira Martins Merces 10/3 Adauto Gonçalves Auto Viacao Mar 9/4

Laurindo Correa Waltrick Auto Viacao Santo Antonio 11/3 Alexandre Salvador Trancoso Sindeesmat 10/4

Osvaldo Banak Filho Auto Viacao Mar 11/3 Maria Aparecida Matuchaki Expresso Azul L 10/4

Tilson Luis Domingos Auto Viacao Redentor 12/3 Marli Ferreira Hilgemberg Auto Viacao San 10/4

Augusto Santiago Neto Transporte Cole 13/3 Andrea Aparecida de Oliveira Viacao Cidade S 11/4

Giovani Esser Auto Viacao Redentor 14/3 Edio Goncalves dos Santos CCD-Transp. Colat. 11/4

José Gildo Machado Viacao Piraquara 14/3 Luiz Antonio da Cruz Transporte Cole 12/4

Jose Matildes do Nascimento CCD-Transp. Colet 14/3 Anderson Firmo de Araujo Viacao Piraquara 13/4

Susan Margarereth Tanaka Auto Viacao Redentor 14/3 Carlos Eduardo M. Fonseca Auto Via9ao Santo Antonio 14/4

Andrea da Silva de Azevedo Sindeesmat 15/3 Pedro Francisco dos Santos Auto Viacao San 14/4

Eduardo Sergio Tavares Viacao Cidade S 16/3 Joel Tadeu Ferreira da Luz Viacao Cidade S 15/4

lvo Luiz Baggio Auto Viacao Redentor 16/3 Luciano Nascimento Lima A. V S.J Pinhai&(Filial Curiti 15/4

Rosmar Antonio Cavichiolo Auto Viacao Redentor 16/3 Adenilson Jose Sumini Viacao Nobel Lt 16/4

lracema Rubiale Nunes Sindeesmat 17/3 Alexandre da Silva Golon Auto Viacao Redentor 16/4

Jose Carlos Plachinski Viacao Cidade S 19/3 Alex Maus Viacao Do Sui L 17/4

Josefa Mangueira da Silva Auto Viacao Mar 19/3 João Maria dos Santos Empresa De Onib 17/4

Maiko Enns Viacao Nobel Lt 19/3 Osny Cordeiro Expresso Azul L 17/4

Valquiria do Rocio Rosa Transporte Cole 19/3 llson Jose Alves Peixoto Auto Viacao Mar 18/4

Daniel Gefferson Lopes da Silva Sindeesmat 20/3 Willian Vitorino Anderson Sindeesmat 19/4

Felipe Alves da Cruz Auto Viacao San 21/3 Cecílio Germano da S. Junior Transporte Cole 20/4

Almir Andretta Sindeesmat 22/3 Claudinei dos Santos Auto Viacao S.j 20/4

Isabel Cristina Miranda Merces 22/3 Fernando Antonio Grande Merces 20/4

Jorge Luiz Viezzer CCD-Transp. Cclet. 22/3 Luiz Fernando Silveira A. V S.J Pinllais(Filial Curiti 20/4

Fabio Silva Santos Knop Transporte Cdle 23/3 Davi Alves Ramos Auto Viacao Redentor 21/4

Solange Scheibe Auto Viacao San 23/3 Jorge Luiz Mathoso Transporte Cole 22/4

Alevir Rodrigues Vaz CCD-Transp. Colet. 25/3 Alexandro Zanon Sindeesmat 23/4

Antonio Turola Transporte Co 25/3 Altair de Moura Costa Transporte Cole 23/4

Nelson Ferreira de Freitas Auto Viacao San 25/3 Nilton Gomes Pinheiro Auto Viacao S.j 24/4

Patricia de Souza Marques Auto Viacao Red’entor 25/3 Adilson Jose Chevonica Transporte Cole 25/4

Renato de Almeida Torres CCD-Transp. Colct 25/3 Darci Fidelis Vergo Polan Viacao Do Sui L 25/4

Genesio Paula Coito CCD-Transp. Colct 26/3 Edson Raimundo Auto Viacao Mar 25/4

Carmem Luglio Auto Viacao Mar 28/3 Jaison Souza Santos Auto Viacao San 25/4

Marinaldo Beltrão da Cruz Viacao Cidade S 28/3 Maria Liduina da Silva Auto Viacao Mar 25/4

Paulo José da Silva Auto Viacao Redcntor 28/3 Maria do Livramento de Barros Transporte Cole 27/4

Ariel Graczeck CCD-Transp. Colet. 29/3 Francisco Jose da Cunha Sindeesmat 28/4

Luciano Paixão Auto Viacao Mar 29/3 Eloir Rogerio Carvalho CCD-Transp. Colet 29/4


