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JORNALISTA RESPONSÁVEL

Guilherme Mikami (SRTE 9458/PR)

A nova diretoria do Sindicato dos 
Empregados em Escritório e Manuten-
ção nas Empresas de Transportes de 
Passageiros de Curitiba e Região Metro-
politana (Sindeesmat) está empossada. 
Nova em organização e em modelo de 
gestão. Porém com o mesmo objetivo 
de sempre: defender a categoria. É por 
meio de mudanças como esta que po-
demos crescer e ver nascer lideranças, 
pensamentos e diferentes formas de li-
dar com os desafi os. 

Por isso, mudar não é ruim, mas ne-
cessário. Juntando experiência, vontade 
de aprender e competência, a nova dire-
toria do Sindicato está completa e conta 
com a participação efetiva da categoria. 
Afi nal, este é o motivo de buscarmos a 
excelência.

Apesar dos desafi os históricos e futu-
ros, estamos unidos para trabalhar duro e 
dobrar as mangas em prol da nossa luta. 

Terceirizações, restrições de acesso 
a seguro-desemprego, abono salarial e 
pensão por morte, ajustes fi scais e tantos 
outros ataques contra os trabalhadores. 
Não podemos permitir que nossos di-
reitos tão duramente obtidos sejam tão 
facilmente retirados!

É por isso que essa nova etapa do 
Sindeesmat precisa, mais do que nun-
ca, da participação da categoria. Assim 
teremos força para enfrentar lideranças 
corruptas e que trabalham apenas em 
benefício do empresariado.

Um grande mau exemplo foi no nos-
so estado. A vergonha de um governo 
que, por mau uso do dinheiro público, 

EDITORIAL

EXPEDIENTE

retira dos servidores os seus direitos. A 
polícia, que seguindo ordens do gover-
nador, Beto Richa, utilizou de violência 
contra nossos educadores, que tanto lu-
tam pelo futuro da nossa sociedade.

É essa a democracia em que vive-
mos? Na qual nem manifestações são 
permitidas? Não podemos aceitar. So-
mos em maior quantidade e maior força. 
Ainda é tempo de impedir todas essas 
medidas que vêm sendo tomadas e que 
só prejudicam nossa classe.

Se estamos insatisfeitos, agora é a 
hora. Com a nova diretoria e os novos 
ânimos e ideias vindos em conjunto, po-
deremos fazer uma história diferente: de 
respeito, diálogo e valorização das ideais. 
É assim que construímos um Sindicato e 
uma sociedade mais justos e igualitários.
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O Sindeesmat agora tem, 
oficialmente, nova diretoria.

A chapa Juntos Somos 
Mais venceu as eleições da 
entidade em 2 de março. 

Na noite de 7 de maio, 
os integrantes da nova di-
retoria tomaram posse na 
solenidade que contou com 
a presença de 500 convida-
dos, entre trabalhadores da 
categoria, autoridades polí-
ticas e sindicais, integran-
tes da chapa e familiares. 

A cerimônia foi reali-
zada no Restaurante Dom 
Antonio, em Santa Felici-
dade.

SINDICAL

PASSADO
Com 24 anos de história, 

o Sindeesmat está desde 1991 
à frente das lutas da sua cate-
goria. Conquistas, desafi os e 
força de vontade marcaram 
essa trajetória da entidade que 
ganhou credibilidade no cená-
rio estadual.

O fundador e ex-presiden-
te do Sindicato, Elizeu Manuel 
Sezerino, foi uma das fi guras 
ilustres que estiveram presti-
giando o evento. A entidade 
poderá contar com a partici-
pação do sindicalista, já com 
84 anos e aposentado, como 
suplente da diretoria.

“Nós criamos o Sindicato 
e ele foi crescendo nesses 24 
anos. O Agisberto estudou, ele 
consegue ir mais longe, e eu 
vou ajudar ele no que eu pu-
der. Muitas coisas que nós não 
tínhamos condições de alcan-
çar, ele tem”, avaliou Sezerino.

Durante a solenidade, o 
ex-presidente da entidade, José 
Luiz Kogeraski, foi aplaudido 
com mérito pelo seu trabalho. 
Agora, dois ex-presidentes es-
tarão dando apoio ao futuro do 
Sindicato, pois – assim como 
Sezerino – Kogeraski também 
faz parte da nova diretoria: 
agora como vice-presidente.

“A nossa perspectiva é de 
que tudo que a gente fez até 
agora seja feito em dobro, 
para que a nossa categoria se 
sinta representada mesmo. 
Nós pensamos dessa for-
ma, de representar cada vez 
mais”, afirmou Kogeraski.

Com tantos militantes ex-
perientes, a nova diretoria terá 
muitos braços para trabalhar e 
ajudar na obtenção de con-
quistas à categoria.

FUTURO
A partir de agora, o fu-

turo do Sindeesmat está 
nas mãos da nova gestão, e 

Passado, presente e futuro 
participam da posse do Sindeesmat
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SINDICAL

o agora presidente, Agisber-
to Rodrigues Ferreira Junior, 
está ciente dos desafi os que 
aqui se seguirão. Mesmo as-
sim, durante a solenidade de 
posse, demonstrou que está 
preparado para lutar pelos 
trabalhadores e que sabe exa-
tamente quais são os objetivos 
de agora em diante.

“Conseguir benefícios para 
os trabalhadores, seja na área 
fi nanceira ou social, e trazer 
uma harmonia entre a nossa 
própria categoria. Nosso obje-
tivo é trabalhar. Sabemos que 
existem vários horizontes des-
pontando em relação a nós e 
queremos cumprir nosso pro-
pósito como sindicato”, afi r-
mou Agisberto.

A disputa eleitoral foi tu-
multuada e o presidente lem-
brou o ocorrido. Mesmo as-
sim, afi rmou que os ataques 
só fortaleceram a diretoria e 
uniram a categoria.

“Nós tivemos alguns in-
vestimentos de pessoas alheias 
à nossa categoria e de maneira 
nenhuma isso nos desequi-

librou no período da nossa 
campanha. A nossa chapa tem 
como slogan Juntos Somos 
Mais, e somos mais mesmo”, 
afi rmou Agisberto.

Agora, o trabalho já come-
çou. Com um ano cheio de de-
safi os e ataques aos trabalha-
dores, a categoria conta com o 
voto de confi ança depositado 
na urna para trazer melhores 
condições de trabalho, assim 
como benefícios àqueles que 
enfrentam o dia a dia dentro 
das empresas de transporte.

“Eu espero que tenhamos 
uma continuidade da gestão 
anterior. O novo presidente é 
uma pessoa muito boa, então 
a expectativa é de que ele dê 
continuidade a tudo o que foi 
feito até agora e traga melho-
rias para os trabalhadores in-
ternos”, afi rmou o chefe de ofi -
cina da Auto Viação Redentor, 
Armando Tonin.

Para tanto trabalho, além 
da diretoria, o Sindeesmat 
poderá contar com outras 
entidades que estão dispostas 
a trabalhar em conjunto em 

prol dos mesmos objetivos e 
unir as forças para atender às 
reivindicações.

“Nós temos uma quilome-
tragem rodada maior – evi-
dentemente com uma expe-
riência de negociação nesse 
setor; temos, portanto, algum 
palpite e alguma sugestão 
para o Sindeesmat. Também 
temos nossas limitações, mas 
o apoio que nós podemos dar 
vai além das experiências que 
passamos e episódios que en-
frentamos, mas numa even-
tualidade de paralisação ou 
de negociação confl ituosa”, 
explicou o presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores em 

Transportes Rodoviários de 
Londrina (Sinttrol), João Ba-
tista da Silva.

Para ele, a interação entre 
as entidades fortalece a luta 
pela troca de experiências e 
união de várias pessoas foca-
das nos mesmos objetivos. “A 
nossa Federação e Confede-
ração e as centrais sindicais 
são um exemplo claro da ne-
cessidade e da validade de um 
trabalho conjunto, porque os 
interesses dos trabalhadores 
transcendem a dimensão só do 
sindicato”, relatou João Batista.

Para o suplente da direto-
ria Luiz Gustavo da Costa Al-
ves, o trabalho será uma con-

“

“

NOSSO OBJETIVO É TRABALHAR. 
SABEMOS QUE EXISTEM 

VÁRIOS HORIZONTES 
DESPONTANDO EM RELAÇÃO A 

NÓS E QUEREMOS CUMPRIR NOSSO 
PROPÓSITO COMO SINDICATO.

AGISBERTO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
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tinuidade do que vem sendo 
realizado até o momento.

 “A perspectiva da nova 
diretoria é dar continuidade 
ao trabalho que sempre foi de-
senvolvido da melhor forma 
pela gestão anterior e a nossa 
missão é poder divulgar ain-
da mais o bom trabalho que 
o Sindeesmat desenvolve para 
toda a classe trabalhadora e 
fazer com que mais pessoas 
sejam associadas. Dessa for-
ma, mais pessoas aproveita-
rão os benefícios e entrarão 
na jornada para lutar junto ao 
Sindicato”, afi rmou.

Entre as autoridades, estive-
ram presentes o presidente da 
Federação dos Trabalhadores 
em Transportes do Estado do 
Paraná (Fetropar), Epitácio An-
tonio dos Santos, o deputado 
Pastor Gilson de Souza, o tesou-
reiro do Sindicato dos Emprega-
dos das Empresas de Transporte 
de Passageiros Intermunicipal, 
Interestadual e Turismo de Cas-
cavel (Sinetrapitel), João Carlos 
Passarin, a presidente da Central 
Única dos Trabalhadores no Pa-
raná (CUT-PR), Regina Perpé-
tua da Cruz, e João Batista.

Os discursos lembraram 
os ataques que os professores 
estaduais sofreram em 29 de 
abril e repudiaram as ações 
policiais durante as manifes-
tações dos servidores. Epitá-
cio e Regina lembraram que 
os trabalhadores precisam lu-

tar juntos contra a repressão 
contra os educadores e outras 
categorias – que têm sido di-
retamente afetadas pela gestão 
do governo estadual que vem 
cumprindo apenas com os in-
teresses dos patrões.

O suplente da diretoria, 
Ademar Souza, realizou uma 
homenagem ao presidente 
eleito em nome dos demais. 
Lembrou as lutas que foram 
superadas juntos e as difi cul-
tadas enfrentadas para obter 
melhorias aos trabalhadores.

Uma placa com mensagem 
foi entregue a Agisberto, que 
não escondeu a alegria – com 
um grande sorriso no rosto.

Após essa homenagem, foi 
a vez dele. O presidente agra-
deceu às mulheres que o têm 
acompanhado durante sua 
trajetória sindical: sua mãe, 
Maria Gollub Ferreira, e a ad-
vogada do Sindeesmat, Lúcia 
Maria Dielle Dias.

FESTA
Boa comida e música fo-

ram algumas das atrações da 
festa realizada após a soleni-
dade de posse. Os presentes 
puderam apreciar o gostoso 
ambiente na companhia de 
colegas e familiares que agora 
estarão trabalhando juntos.

Por meio da festa, os dirigen-
tes da nova diretoria puderam se 
conhecer melhor e trocar ideias 
para a gestão 2015-2019.
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Mais uma MP que 
prejudica trabalhadores é aprovada

O Senado Federal con-
cluiu, em 26 de maio, a vo-
tação da Medida Provisória 
(MP) 665/2014, que altera as 
regras para concessão de se-
guro-desemprego, abono sala-
rial e seguro-defeso.

Sem nenhuma alteração, 
39 senadores votaram a favor 
da MP e 32 contra. Com as 
mudanças que fazem parte 
do pacote de reajustes fiscais 
do governo, milhões de tra-
balhadores serão prejudica-
dos.

MUDANÇAS
Entre as principais mu-

danças está o abono salarial. 
O benefício anual – equiva-
lente a um salário mínimo – 
é pago aos trabalhadores de 
baixa renda. Com a MP, serão 
necessários 90 dias de vínculo 
empregatício no ano base para 
ter direito ao abono, antes 
concedido após um período 
de 30 dias.

A MP muda a quantidade 
de meses trabalhados antes da 
demissão que o trabalhador 
terá de comprovar para solici-
tar o seguro-desemprego. Pelo 
texto aprovado, para a primei-
ra solicitação será necessário 
comprovar o recebimento de 

salários em, pelo menos, 12 
meses nos 18 meses anteriores 
à data da dispensa.

No segundo pedido, deve-
rá comprovar o recebimento 
de nove salários nos 12 meses 
anteriores. A partir da terceira 
solicitação, a regra continua 
igual à atual: comprovar o re-
cebimento nos seis meses an-
teriores à demissão.

Ainda segundo o texto, o 
trabalhador desempregado 
precisará frequentar curso de 
qualifi cação profi ssional para 
receber o seguro. Os cursos 
serão dados pelo programa 
Bolsa-Formação Trabalhador 
no âmbito do Programa Na-
cional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Prona-
tec) ou com vagas gratuitas na 
rede de educação profi ssional 
e tecnológica. 

CONJUNTURA
De acordo com o Institu-

to Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE), a taxa de 
desemprego nos primeiros 
três meses deste ano chegou 
a 7,9%, o equivalente a 7,934 
milhões de pessoas. Com es-
ses dados, se tem noção da 
quantidade de brasileiros que 
o ajuste fi scal irá atingir.

“Nós temos sido bombar-
deados constantemente pelo 
governo. Sempre que se fala 
em ajustes, a conta cai para 
os trabalhadores. Nunca atin-
ge o empresariado”, afi rma 
o presidente do Sindeesmat, 
Agisberto Rodrigues Ferreira 
Junior.

Segundo o Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), 
o gasto total com seguro-de-
semprego em 2013 foi de R$ 
30,7 bilhões e com o abono 
salarial, de R$ 12,3 bilhões. A 
pressa para votar a MP se deu 
justamente pela economia que 
o governo fará a partir das no-
vas regras. 

De acordo com o ministro 
do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão (Mpog), Nelson 
Barbosa, as mudanças feitas 
pelo Congresso nessa MP e 

na 664/2014, sobre pensões, já 
diminuíram em entre R$ 3 bi-
lhões e 3,5 bilhões a economia 
inicial de R$ 18 bilhões previs-
ta pelo governo.

DEBATE
O texto aprovado pelo Se-

nado é a versão do relator da 
MP, o senador Paulo Rocha 
(PT-PA), e apenas ameniza o 
texto original de dezembro de 
2014. 

“Neste momento de crise, 
no qual trabalhadores estão 
enfrentando desemprego e 
baixos salários, não deveriam 
aprovar uma medida que pre-
judica o acesso ao seguro-de-
semprego que socorre a mui-
tos”, comenta Agisberto.

O texto agora segue para 
sanção da presidente, Dilma 
Rousseff .

MP 665

DIREITOS DO TRABALHADOR
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Câmara aprova MP que altera Fator 
Previdenciário e pensão por morte

Em 27 de maio, o Senado Fe-
deral aprovou a MP 664 – texto 
que restringe o acesso ao paga-
mento de pensão por morte. Por 
50 votos a favor e 18 contra, será 
exigido tempo mínimo de contri-
buição para que os dependentes 
tenham direito ao benefício.

Outro ponto do texto é o fi m 
do Fator Previdenciário – regra 
implantada pelo governo Fer-
nando Henrique Cardoso (FHC) 
que penaliza os trabalhadores 
que entram cedo no mercado de 
trabalho. De acordo com a emen-
da à MP, também aprovada, o 
cálculo para a aposentadoria foi 
alterado. 

A nova regra permite a apo-
sentadoria após 30 anos de servi-
ço, no caso de mulheres, e de 35 
anos, no caso de homens, desde 
que a soma do tempo de serviço 
com a idade seja igual ou supe-
rior a 85 e a 95, respectivamente.

 “A oposição está trabalhando 
forte para aprovar essas medidas 
que retiram os direitos dos tra-
balhadores. O fi m do Fator Pre-
videnciário é importante, porém 
a discussão com as entidades e as 
centrais sindicais é essencial para 
chegar à melhor solução para os 
trabalhadores”, explica o presi-
dente do Sindeesmat, Agisberto 
Rodrigues Ferreira Junior. 

PENSÃO
De acordo com o texto, as 

novas regras para concessão do 
direito à pensão por morte limi-
tam o recebimento do benefício 
ao cônjuge. Quanto mais jovem, 
menos tempo de recebimento da 
pensão. Será exigida a comprova-
ção de dois anos de casamento ou 
união estável antes do óbito do 
segurado e de 18 contribuições 
mensais ao Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS) ou ao 
regime do próprio servidor para 
o cônjuge receber a pensão por 
maior tempo.

Caso esses requisitos não 
sejam cumpridos, a pensão será 
concedida por apenas quatro me-
ses. Segundo os parlamentares a 
favor do texto, a MP evitará o ca-
samento por conveniência pouco 
tempo antes da morte.

 “O problema são as falhas 
no atual sistema. Com todas es-
sas mudanças, o trabalhador que 
realmente precisa do benefício 
será prejudicado em prol de ga-
rantir que fraudes não ocorram”, 
comenta Agisberto. 

Se cumpridas as carências 
previstas na MP, o cônjuge ou 
companheiro receberá a pensão 
segundo sua idade na data do 
óbito do segurado, de acordo 
com a expectativa de vida defi -

nida pela Tabela Completa de 
Mortalidade do IBGE vigente na 
ocasião.

Para o cônjuge com menos 
de 21 anos, a pensão será paga 
por três anos; na faixa de 21 a 
26 anos, por seis anos; entre 27 
e 29, por dez anos; entre 30 e 40 
anos, por 15 anos; na idade de 41 
a 43, por 20 anos; e para os com 
44 anos ou mais ela continuará 
vitalícia como era para todas as 
idades antes da edição da MP.

A parte da pensão que cou-
ber aos fi lhos ou ao irmão de-
pendente deixará de ser paga 
aos 21 anos, como é hoje, sem 
qualquer carência. Os inválidos 
receberão até o término dessa 
invalidez.

O governo alega que a medi-
da irá criar um rombo nas contas 
da Previdência. O texto segue 
para sanção da presidente, Dilma 
Rousseff , que poderá vetar ou 
não as novas regras.

MP 664
Medida que 

altera pensão 
por morte é 
aprovada na 

Câmara

DIREITOS DO TRABALHADOR

“

“

COM ESSAS 
MUDANÇAS 

NO DIREITO, O 
TRABALHADOR QUE 

PRECISA DO BENEFÍCIO 
SERÁ PREJUDICADO.
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Aumenta pressão 
sindical contra o PL 4.330

A Câmara dos Deputados 
aprovou, em 22 de abril, o Pro-
jeto de Lei (PL) 4.330/2004, 
conhecido como PL da Tercei-
rização, que prevê a liberação 
da terceirização para as ativi-
dades-fi m em todos os setores 
da economia brasileira.

A CUT, a Central dos Tra-
balhadores e Trabalhadoras 
do Brasil (CTB) e a Intersin-
dical – Instrumento de Luta 
e Organização da Classe Tra-
balhadora têm somado forças 
com os movimentos sociais 
para defender os direitos tra-
balhistas e contra a precari-
zação do trabalho. O objetivo 
agora é barrar o projeto no 
Senado.

ENTENDA O PL
Se aprovado, o PL da 

terceirização regularizará a 
contratação de funcionários 
terceirizados até mesmo para 

a atividade-fi m – aquela que 
caracteriza o objetivo de uma 
empresa ou instituição. Hoje, 
a lei permite a terceirização 
apenas das atividades-meio.

O presidente do Sindeesmat, 
Agisberto Rodrigues Ferreira 
Junior, avalia que “numa 
empresa que terceiriza até 
a sua atividade-fi m não são 
necessários empregados diretos, 
e isso favorece os ganhos das 
elites empresariais”.

Entre os argumentos le-
vantados contra o PL estão a 
precarização das condições de 
trabalho, os altos índices de 
acidentes de trabalho e adoe-
cimento dos terceirizados, e a 
queda na qualidade do atendi-
mento – todos fatores intima-
mente conectados.

PRÓXIMOS PASSOS
Embora algumas das rei-

vindicações dos movimentos 

sindicais tenham sido atendidas 
– como a responsabilidade soli-
dária –, pontos como a terceiri-
zação indiscriminada continu-
am causando dor de cabeça.

Com a pressão dos traba-
lhadores durante o processo 
de votação pela Câmara, a 
diferença entre o número de 
votos contra e a favor do PL 
diminuiu consideravelmente 
entre as aprovações do texto
-base e da emenda aglutina-
tiva. Na primeira, foram 324 

deputados favoráveis e 137 
contrários; na segunda, fo-
ram 232 parlamentares con-
tra 203.

Como o Projeto passou 
por uma pequena margem, a 
expectativa agora é derrubá-lo 
no Senado, onde o deputado 
Eduardo Cunha – principal 
defensor da terceirização – 
não possui infl uência direta. 
O presidente do Senado, se-
nador Renan Calheiros, já de-
clarou ser contra a aprovação 
apressada da medida.

“Estamos nos mobilizan-
do e intensifi cando a pressão 
contra o PL no Senado”, diz 
Agisberto. “O Projeto não 
deve avançar com a mesma 
velocidade agora, impulsio-
nando nossa defesa dos direi-
tos dos trabalhadores e traba-
lhadoras.”

DIREITOS DO TRABALHADOR

“

“

SE APROVADO, O PL DA 
TERCEIRIZAÇÃO REGULARIZARÁ A 
CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 
TERCEIRIZADOS ATÉ MESMO 
PARA A ATIVIDADE-FIM DAS 
INSTITUIÇÕES.
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SINDICAL

O Sindeesmat oferece 
diversos benefícios aos fi-
liados, entre eles a sede de 
praia do Sindicato – loca-
lizada no balneário Pontal 
do Sul, município de Pon-
tal do Paraná – para asso-
ciados titulares e seus de-
pendentes.

São seis casas com capa-
cidade para até seis pesso-
as, totalmente mobiliadas e 
com infraestrutura comple-
ta: churrasqueira, garagem, 

mesa, fogão, geladeira, ca-
mas, colchões, internet, en-
tre outros. 

Em 2014, a diretoria do 
Sindicato iniciou o proje-
to de ampliação da sede. 
Com a reforma, estão sen-
do construídos sete novos 
sobrados. 

A previsão de entrega 
das obras é até o fim de 
2015.

A sede de praia oferece 
ainda salão de jogos com 

Filiados ao Sindeesmat 
recebem lazer o ano todo 

mesas para carteado, sinu-
ca, pebolim e tênis de mesa. 

Já as crianças podem apro-
veitar o playground.

Nova colaboradora 
para melhor atender os associados

Desde o início de seu 
mandato, a nova diretoria 
do Sindicato dos Empre-
gados em Escritório e Ma-
nutenção nas Empresas de 
Transportes de Passageiros 
de Curitiba e Região Me-
tropolitana  está compro-
metida com a melhoria do 
atendimento aos associa-
dos.

Segundo o presidente 
da entidade, Agisberto Ro-
drigues Ferreira Junior, “a 

proposta é avançar no aten-
dimento e melhorar ainda 
mais a relação com o tra-
balhador, seja no local de 
trabalho ou no próprio Sin-
dicato” – e a primeira ação 
neste sentido foi a contrata-
ção de uma nova colabora-
dora – Bruna Maria Babiuk 
Balsamo.

“Procuramos agilizar 
o atendimento o máximo 
possível”, diz Bruna, que 
ainda ressalta sua presteza 

no auxílio aos filiados como 
uma das formas em que seus 

serviços irão melhorar o re-
lacionamento com a base.
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SINDICAL

Em 12 de maio, o 
Sindeesmat participou da 
Assembleia Geral da Fetropar, 
entidade à qual o Sindicato é 
fi liado.

O objetivo da atividade 
era decidir – por votação 
prévia – o candidato que irá 
presidir a chapa única para 
concorrer às eleições da Fe-
deração. 

Estiveram presentes o 
presidente do Sindeesmat, 
Agisberto Rodrigues Ferrei-
ra Junior, o vice-presiden-
te, José Luiz Kogeraski, e o 
delegado representante da 
Federação, Eliseu Manoel 
Cezerino. 

O presidente conside-
rou o processo eleitoral de-
mocrático – independen-
temente do voto de cada 
um. “Cada sindicalista tem 
seu posicionamento e sua 
opinião sobre qual seria o 
melhor candidato. O Sin-
deesmat votou pensando 
no futuro da Federação à 
qual é filiado. Os interesses 
vão além de uma ou outra 
pessoa, mas se trata de um 
debate de ideias. Esse é o 
maior peso na hora da vota-
ção”, explicou Agisberto.

Sindeesmat participa da 
prévia das eleições da Federação

Após a votação dos 
delegados, o presidente do 
Sinttrol, João Batista da 
Silva, foi escolhido para 
o cargo de presidente na 
chapa única por 12 votos à 
11. Também participou do 
processo o atual presidente 
da Fetropar, Epitácio 
Antonio dos Santos.

João Batista tem os 
planos para o mandato de 
2015 a 2019 definidos, e o 
principal é dar continui-
dade aos esforços que vêm 
sendo realizados pela ges-
tão atual. 

“A Fetropar vai se vol-
tar bastante aos sindicatos 
pequenos e buscar alguma 
ideia nova para auxiliar eco-
nomicamente aqueles mais 
fracos. Talvez também faça-
mos alguma modificação na 

grade de cursos, inclusive 
relacionado à comunicação. 
Quero repetir o Seminário 
de Comunicação – agora 
com público presente – e 
fazer algum treinamento de 
oratória. Pretendo realizar 
algum curso técnico e con-
tinuar fazendo um trabalho 
árduo junto ao Congresso 
Nacional”, se comprometeu 
Silva.

A nova gestão estará in-
cumbida de defender os inte-
resses dos sindicatos filiados 
e atuar de forma séria, afim 
de conquistar direitos aos 
trabalhadores e dar o supor-
te necessário às lutas das en-
tidades.

Com a chapa única es-
colhida, fi cou defi nido 26 de 
junho como a data para reali-
zação da eleição da entidade. 

“

“

JOÃO BATISTA TEM OS PLANOS 
PARA O MANDATO DE 2015 A 2019 
DEFINIDOS, E O PRINCIPAL É DAR 

CONTINUIDADE AOS ESFORÇOS 
QUE VÊM SENDO REALIZADOS 

PELA GESTÃO ATUAL. 
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Seja solidário e participe da 
campanha na luta contra o ceratocone

Se de um dia para o 
outro a sua vida mudasse e 
você não conseguisse mais 
enxergar as pessoas de que 
você gosta e os lugares por 
onde anda, como você se 
sentiria? Infelizmente, essa 
passou a ser a realidade 
da Deise Monteiro, 
esposa do trabalhador 
na empresa Auto Viação 
Tamandaré Filial e filiado 
ao Sindeesmat Julio Carlos 
da Silva.

Deise possui uma doen-
ça rara chamada ceratoco-
ne, que atinge uma a cada 
20 mil pessoas. O ceratoco-
ne é uma desordem ocular 
caracterizada pelo afina-
mento progressivo da parte 
central da córnea e um dos 
principais sintomas é a di-
minuição da visão – o que 
pode afetar gravemente a 
vida do portador da doen-
ça e limitá-lo nas tarefas 
do dia a dia.

Por ser uma doença 
considerada rara, o custo 
para o tratamento é alto, 
além dos gastos com exa-
mes e consultas, a cirurgia 
ainda custa R$ 8 mil. Ape-
nas com o procedimento 

cirúrgico Deise terá con-
dições de melhorar; feito 
isso, a outra opção seria 
receber um transplante de 
córnea.

“Minha esposa tem uma 
doença rara na visão, ela já 
usou vários tipos de lentes 
e nada resolveu, a doença 
continua se desenvolven-
do. O último recurso antes 
do transplante é a coloca-
ção do anel intraestromal”, 
esclarece Silva.

Diante do momento de 
difi culdade, o Sindeesmat se 
dispôs a divulgar a campanha.

COMO AJUDAR?
Em vista dos altos 

custos e des-
pesas com 
o trata-
m e n t o , 
o casal 
está re-
alizando uma 
campanha para 
receber ajuda dos 
amigos e conseguir 
arrecadar o valor 
para a realiza-
ção da cirurgia. 
Para isso, reali-
zaram uma rifa no 

valor de R$ 10, que tem 
como prêmio uma TV LCD 
32 polegadas.

Para ajudar é simples, 
as rifas estão disponíveis 
em vários pontos.

O sorteio será realizado 
em 27 de junho na Igreja 
Matriz Nossa Senhora da 
Conceição, em Almirante 
Tamandaré, após a Santa 
Missa das 19h30.

“Quem puder colaborar 
estaremos distribuindo os 
blocos a serem vendidos no 
valor de R$ 10 o número. 
Se alguém puder ajudar de 
outra forma também será 
bem-vindo, desde vender 
os bilhetes ou apenas uma 
oração”, destaca Silva.

Para mais informações, 
entrar em contato Julio Carlos 
pelo telefone (41) 8442-1668.

SOLIDARIEDADE



ANIVERSARIANTES

NOME EMPRESA DATA NOME EMPRESA DATA

Denis Fogaça Schneider Transporte Cole 1/5 Marcos Fabiano Lazarini de 
Souza Viacao Do Sui L 31/5

Elizeu Manuel Sezerino A.V. S. J. Pinhais (Filial Curitiba) 1/5 Maria Aparecida Quintiliano Sindeesmat 31/5

Sergio de Oliveira Fortes Auto Viacao Redentor 1/5 Oloir Soares da Silva Sindeesmat 2/6

Adilson Rufi no Leite Auto Viacao Redentor 2/5 Reginalda Rodrigues da Silva Viacao Cidade S 2/6

Leonora Leal de Souza Transporte Cole 2/5 Olair Quetes de Lara CCD-Transp. Colet. 3/6

Pedro Caetano da Silva Auto Viacao Redentor 2/5 Andrea Pontarola Auto Viacao Mar 4/6

Antonio Machado Viacao Do Sui L 3/5 Antonio Carlos do Nascimento Auto Viacao Mar 4/6

Gilmar Moreira Cabral CCD-Transp. Colet. 3/5 Felipe Cristhian Dias Auto Viacao Redentor 4/6

Ricardo Silvana Kempinski CCD-Transp. Colet. 4/5 Gilmar Bruno Viacao Castelo 4/6

Urias Garcia da Silva Sindeesmat 5/5 Valdir Moraes de Lima Auto Viacao Mar 4/6

Leoni dos Santos Farias Viacao Cidade S. 6/5 Adalto Silva Transporte Cole 5/6

Augusto dos Santos Coelho Transporte Cole 9/5 Ari Jose Soares Transporte Cole 5/6

João Maria Pereira Miudo Auto Viacao Redentor 9/5 José Mendes dos Santos Araucaria Trans Coletivo
Ltda

5/6

Claudio Mariano C. Filho Auto Viacao Redentor 10/5 Murilo Daniel Auto Viacao Redentor 6/6

João Canedo da Silva Auto Viacao Redentor 10/5 Agisberto R. F. Junior Auto Viacao Redentor 7/6

Miguel Skiba Auto Viacao San 10/5 Luiz Tadeu Cordeiro Viacao Do Sui L 7/6

Fabio Danilo da Silva Transporte Cole 11/5 Roberto Pereira da Silva Sindeesmat 7/6

Aline Caceres CCD-Transp. Colet. 12/5 Luiz Antonio de Lara Empresa De Onib 8/6

Nilson Bentini CCD-Transp. Colet. 12/5 Luiz Fernando de Oliveira Auto Viação Santo
Antonio

8/6

Carla Bibiano da Cruz CCD-Transp. Colet. 15/5 Marcelo Muraro Viacao Tamandar 9/6

Jonas Batista da Palma Sindeesmat 15/5 Anesio Vicente Sindeesmat 10/6

Jonathas Brito da Silva Auto Viacao Redentor 15/5 Donizeth de Oliveira Auto Viacao Redentor 10/6

Luiz Antonio Cecconi Auto Viacao Mar 15/5 ltamar Rodrigo da Silva Auto Viacao San 10/6

Sergio de Oliveira Auto Viacao Mar 16/5 José Bezerra da Costa Transporte Cole 10/6

Marcelo Cristhian R. Fagundes Auto Viacao San 18/5 Maria Margarida Souto Viacao Tamandar 10/6

Wanda Luiz dos Santos Auto Viacao Redentor 18/5 José Antonio de Oliveira Viacao Cidade S 11/6

Wilson Jesus de Souza Auto Viacao Redentor 18/5 José Aparecido da Silva Sindeesmat 12/6

José Rodrigues dos Santos Transporte Cole 19/5 Silvana Fatima Moraes Transporte Cole 13/6

Kaetlyn Galis de Azevedo Viacao Cidade S. 19/5 Donisete da Costa Ribeiro Auto Viacao San 14/6

Maria lvaneide Gomes da Silva CCD-Transp. Colet. 19/5 Joel Bueno da Rocha Transporte Cole 14/6

Nair Soares dos Santos Sindeesmat 20/5 Edina Cristina Ribeiro Mercês 15/6

Orlando Teixeira de Lima CCD-Transp. Colet. 20/5 Adriano Rodrigues Viacao Cidade S 16/6

Ronalda da Silva Transporte Cole 20/5 Antonio dos Santos Sindeesmat 16/6

Esmeraldo Guedes Auto Viacao Redentor 21/5 José Marques Auto Viacao Tamandare(Filial) 16/6

Manoel Marques S. Neto Transporte Cole 22/5 Adelmo Alexandre de Oliveira Auto Viacao Mar 17/6

Marcio Mafra dos Santos Sindeesmat 22/5 Angelo Padilha Latczuk Viacao Cidade S 17/6

José de Deus Auto Viacao Mar 23/5 Marcos José de Oliveira Viacao Cidade S 17/6

Gilson Carlos da Costa Antônio Auto Viacao S.j 24/5 Armando Tonin Auto Viacao Redentor 18/6

Laertez Zanetti Expresso Azul L 24/5 Walter Petz Sindeesmat 22/6

Lisnaldo Cesar Silverio Auto Viacao Mar 24/5 Orival da Silva Machado Auto Viacao Mar 23/6

Marco Aurélio Terres Viacao Cidade S 24/5 Sergio Luiz Glovatinski Sindeesmat 24/6

Bianca de Oliveira Beutler Auto Viacao Tamandare(Filial) 26/5 João Valmor Boita Auto Viacao Redentor 25/6

Jaime Canedo da Silva Transporte Cole 26/5 Joilson Pinto Paraná Auto Viacao Redentor 25/6

João Fagner Desiderio Viacao Cidade S 26/5 Jorge Chaves do Nascimento CCD-Transp. Colet. 25/6

Luciano de Almeida Auto Viacao San 26/5 Mauro Maria Sindeesmat 25/6

Agostinho Cordeiro Sindeesmat 27/5 Cleverson Cardoso Viacao Cidade S 26/6

Leozilton Castorino Pereira Viacao Cidade S 27/5 Edenilson dos Santos Trans Metropolitano 27/6

Tiago Fernando da Silva Viacao Cidade S 28/5 Julio Carlos da Silva Auto Viacao Tamandare(Filial) 27/6

Glaci de Fatima Veloso Sindeesmat 29/5 Antonio Domingues Mercês 29/6

Moacir Moreira Dias CCD-Transp. Colet. 29/5 Clodoaldo Pedro de Lima Auto Viacao Redentor 29/6

Feliz Antonio Otto Auto Viacao San 30/5 Edson Pedro Domingos Transporte Cole 29/6

José Luiz Xavier Piluski CCD-Transp. Colet. 30/5 José Paulo dos Santos Auto Viacao Redentor 29/6

Rodrigo Lopes Ribeiro A. V S.J Pinhais(Filial Curitiba) 30/5 Marcos Roberto dos Santos Transporte Cole 29/6


