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JornaliSta reSponSÁVel

Guilherme Mikami (SRTE 9458/PR)

Unidos somos muito mais fortes. É 
partindo dessa ideia que nós do Sin-
dicato dos Empregados em Escritórios 
e Manutenção nas Empresas de Trans-
portes de Passageiros de Curitiba e 
Região Metropolitana (Sindeesmat) 
estamos intensificando as ações para 
conseguir cada vez mais força na luta 
pelos trabalhadores.

Dentre elas, está nossa união 
com a Central Única dos Trabalha-
dores – Paraná (CUT-PR). Desde 
nossa filiação à Central, no ano pas-
sado, nosso poder de mobilização e 
organização sindical cresceu ainda 
mais.

Por isso, neste ano o Sindeesmat 
passou a integrar a direção da Cen-
tral, que estará à frente da entidade 

até 2019. Além de intensificar a luta 
pelos trabalhadores em Curitiba e 
Região Metropolitana, nós também 
participaremos de articulações com 
trabalhadores das mais diversas cate-
gorias por todo o estado e até nacio-
nalmente.

Nessa conjuntura de crise e reti-
rada de direitos que estamos viven-
do hoje, precisamos somar forças 
para preservar nossas conquistas e 
lutar contra os ataques aos trabalha-
dores – como o projeto de terceiri-
zação, redução de jornada, de idade 
mínima para trabalho etc. Nossa 
participação na direção da CUT-PR 
vem nesse sentido, pela mobilização 
da classe trabalhadora em busca de 
avanços.

Editorial

EXPEDIENTE

Também pensando na união da 
categoria, continuaremos fazendo 
visitas a todas as empresas de trans-
portes de passageiros da nossa região. 
O objetivo é estar mais próximo dos 
trabalhadores, conhecer melhor os 
problemas e dificuldades enfrenta-
das nos locais de trabalho e conversar 
com a base.

Nas visitas, os trabalhadores pode-
rão falar com a diretoria do Sindica-
to, esclarecer dúvidas ou mesmo ser 
orientados sobre questões trabalhistas.

Estamos aprimorando nossas ati-
vidades e mudando o nosso olhar 
para construir uma luta ainda maior. 
Contamos com o apoio de cada tra-
balhador para conquistarmos juntos 
nossos objetivos!
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sindical

Trabalhadores recebem a 
diretoria do Sindeesmat nas empresas

Estar próximo do traba-
lhador e estreitar os laços 
com a base. Esse foi o moti-
vo que inspirou a diretoria 
do Sindeesmat a iniciar um 
ciclo de visitas nas empresas 
de transporte de passageiros 
de Curitiba e Região Metro-
politana.

Em julho, a diretoria do 
Sindicato deu início às visitas. 
As primeiras empresas a re-
ceberem a direção foi a Auto 
Viação Redentor Ltda., a CCD 
Transporte Coletivo Ltda. e a 
Viação Cidade Sorriso. 

“O que nós queremos é 
que o Sindicato esteja mais 
próximo do trabalhador. Isso 
é um pedido que a própria 

categoria nos faz. Por isso 
estabelecemos como nossa 
política fazer este trabalho de 
campo e ir até os locais de tra-
balho”, esclarece o presidente 
do Sindeesmat, Agisberto 
Rodrigues Ferreira Junior.

Os diretores da entidade 
foram desde os escritórios 
até as oficinas para conver-
sar com os funcionários e 
ver como está o trabalho, se 
há alguma reivindicação que 
precisa ser cobrada, algum 
problema para ser resolvido, 
ou mesmo uma orientação a 
ser dada.

Para os trabalhadores, 
a iniciativa do Sindeesmat 
de se fazer presente é muito 

positiva. “Com a visita eles 
podem nos explicar nossos 
direitos e informar melhor o 
funcionário”, frisa o instrutor 
da empresa Viação Cidade 
Sorriso Paulo Sergio Pereira.

A boa notícia é que as 
visitas não param por aí. Ao 
longo do ano, a diretoria vi-

sitará todas as empresas para 
conversar com os trabalha-
dores e acompanhar suas de-
mandas.

“Queremos que o traba-
lhador se sinta acolhido pelo 
Sindicato e que saiba que 
pode contar conosco”, exalta 
Agisberto.

“

“

É importantE o 
sindicato vir 
aqui porquE É 

a gEntE quE faz 
a força, Então 

prEcisa tEr Essa 
união

“

“

a gEntE sE sEntE 
mais próximo 
ao sindicato. 
isso mostra 

quE ElEs Estão 
prEocupados 

conosco

“

“

para nós É um 
prazEr rEcEbEr 

o sindicato. 
isso nos dá o 

sEntimEnto dE 
quE a gEntE não 
Está EsquEcido”

antonio a. dos santos
inspEtor dE frota

JEssyca f. dos santos 
frança

auxiliar dE Escritório

adriano gonçalvEs 
schinEidEr

latoEiro

“

“

o pEssoal cobra 
a prEsEnça do 

sindicato. a 
nova gEstão Está 

fazEndo isso E 
mostrando sEu 

trabalho

alExsandro dE olivEira 
cardoso 

instrutor dE trEinamEnto
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Em 9 de junho, o Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT) 
da 9ª Região divulgou decisão 
favorável ao Sindeesmat sobre 
a ação movida pelo motorista 
Afonso Mazur – que a ajuizou 
após ter sido negado seu pe-
dido de filiação ao Sindicato, 
por não pertencer à categoria 
por ele representada.

A justiça reconheceu que 
não há “qualquer margem 
de dúvida quanto ao propó-
sito do Autor em dissimular 

a verdade dos fatos”, pois em 
diversos órgãos Mazur se de-
clarava, desde 1988, como 
motorista, e até recentemen-
te atuava como assessor da 
presidência do Sindicato dos 
Motoristas e Cobradores de 
Ônibus de Curitiba e Região 
Metropolitana (Sindimoc).

“Sempre agimos de forma 
íntegra e defendemos nossa 
categoria em todos os sentidos. 
Mas os trabalhadores precisam 
conhecer a legislação, a abran-

Justiça emite parecer 
favorável ao Sindeesmat

gência e a representatividade 
de cada sindicato para não co-

meter enganos como este”, afir-
ma o presidente do Sindeesmat.

Contas de 2014 
do Sindeesmat são apresentadas

Para tratar dos custos que 
o Sindeesmat teve no ano 
passado, foi realizada, em 27 
de maio, Assembleia Geral de 
Prestação de Contas. O conta-
dor da entidade, Antonio Gon-
gora, apresentou os relatórios 
de 2014 e fez a projeção para 
2016.

Segundo o contador, o 
Sindeesmat fechou o ano com 
superavit considerado baixo 
devido aos grandes investi-
mentos e que, por isso, a nova 

diretoria já está indo atrás das 
empresas que não têm repas-
sado os valores de contribuição 
sindical – algumas desde o ano 
passado –, para ter caixa reserva.

“As despesas de 2014 estão 
dentro do esperado, pois tive-
mos um grande investimento 
em nosso patrimônio – que 
é de todos os filiados. Neste 
ano, queremos continuar in-
vestindo, mas também pro-
curando arrecadar uma maior 
contribuição por meio das 

empresas que estão em dívida 
conosco”, afirma o presidente 

do Sindeesmat, Agisberto Ro-
drigues Ferreira Junior.
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Novo convênio com 
Hospital de Pinhais

Visando ampliar os be-
nefícios oferecidos aos seus 
associados e oferecer mais 
opções de atendimento à 
saúde, o Sindeesmat firmou 
recentemente um convênio 
com o Hospital e Materni-
dade de Pinhais – localizado 
na Av. Jacob Macanham, 93.

“Estamos buscando no-
vas formas de oferecer mais 
benefícios aos nossos asso-
ciados. Temos novos proje-
tos para ampliar os benefí-
cios de atendimento à saúde 
e essa parceria é um exemplo 
disso”, afirma o presidente 
do Sindicato, Agisberto Ro-
drigues Ferreira Junior.

O convênio inclui aten-
dimento de emergência e 
urgência 24h no Pronto 
Atendimento (PA), atendi-
mento pelo clínico médico, 
garantia de internamento 
pelo Sistema Único de Saú-
de (SUS), avaliação por es-
pecialista, sala de observa-
ção e respectiva medicação. 

Há também consultas 
eletivas com diversas es-
pecialidades, como clínica 
médica, pediatria, gastro-
enterologia, ortopedia, co-
loproctologia, entre outras.

Antes de firmar a par-
ceria, a diretoria do Sin-
deesmat fez uma visita ao 
hospital para conhecer to-
das as instalações, os servi-
ços oferecidos e o corpo de 
funcionários, e fez reunião 
com o diretor do hospital, 
Gustavo Antonio Pereira da 
Silva, para esclarecer todos 
os detalhes.

“O Hospital está há 46 
anos no município e ofere-
ce uma ampla variedade de 
atendimentos. Temos qua-
tro salas de centro cirúr-
gico, 40 leitos de interna-
mento e o Pronto Socorro 
aberto 24h por dia”, esclare-
ce o diretor.

rEfErÊncia
“Quem nunca fez uma 

cirurgia se assusta um pou-
co da primeira vez, mas 
quando a equipe médica te 
tranquiliza e passa confian-
ça, fica muito mais fácil.”

Esta é a vivência da fi-
liada do Sindeesmat Maria 
Helena Salvador Trancoso, 
que passou recentemente 
por uma cirurgia de vesícu-
la no Hospital e Maternida-
de de Pinhais.

Segundo Maria 
Helena, a atenção e 
os cuidados da equipe de 
trabalhadores do Hospi-
tal e Maternidade de Pi-
nhais vão desde o aten-
dimento na recepção até 
o pós-operatório. “Aqui 
eu tive confiança, segu-
rança e apoio. Indico a 
todos”, destaca.

o quE fazEr?
Para garantir o atendi-

mento no Hospital, os 
trabalhadores pre-
cisam apenas le-
var a carteirinha 
de sócio do Sin-
deesmat – seja 
de titular ou de-
pendente – e um 
documento com 
foto – preferen-
cialmente a car-
teira de identi-
dade (RG). 

Para consul-
tas eletivas, é pre-
ciso agendar no 
Hospital de acordo 
com a especialida-
de desejada e pe-
gar a liberação na 
sede do Sindicato.

bEnEfícios
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Sindeesmat integra 
nova diretoria da CUT-PR

Para somar forças à  
CUT-PR e intensificar a 
luta pelos trabalhadores, o  
Sindeesmat, representado 
por seu presidente, Agis-
berto Rodrigues Ferreira 
Junior, agora integra a nova 
diretoria da Central.

A nova gestão foi eleita 
por aclamação pelos mais 
de 400 delegados presentes 
no 13º Congresso Estadual 
da CUT Paraná (Cecut), re-
alizado em 26 a 28 de junho, 
na Praia de Leste. A direto-
ria, que estará à frente da 
Central nos próximos quatro 
anos, tem como destaque a 
paridade, já que é formada 

por 50% de homens e 50% de 
mulheres tanto na instância 
executiva quanto na estadu-
al. 

“Nós sempre falamos que 
a CUT deve fazer a sua lição 
de casa e assim tem sido des-
de a sua fundação. Não à toa 
a central é a vanguarda no 
movimento sindical e social 
no Brasil. A paridade, estabe-
lecida como política interna 
reforça o papel de igualda-
de que faz parte dos pilares 
cutistas”, a firmou a presiden-
ta reeleita da CUT-PR, Regi-
na Cruz.

Para o presidente do  
Sindeesmat e novo diretor 

da CUT-PR, estar na Central 
trará um peso político muito 
maior para as lutas da cate-
goria. “Agora na CUT nossa 
luta será muito maior, pode-
remos levar para os nossos 
trabalhadores – e mesmo nas 
negociações com o patronal 
– mais conteúdo e influência 
política”, destaca Agisberto.

dEfEsa dos 
trabalhadorEs

O Cecut também serviu 
como momento de contri-
buição para a construção 
de um projeto em defesa da 
classe trabalhadora para os 
próximos quatro anos.

Os debates foram sobre a 
luta contra o Projeto de Lei 
(PL) 4.330 – da Terceiriza-
ção –, o ajuste fiscal e outras 
medidas de austeridade, o 

fortalecimento de um pro-
jeto econômico que privile-
gie o emprego e o estado de 
bem-estar social, e a defesa 
da Petrobras, do Pré-Sal e do 
emprego.

Em direção às questões 
do Paraná, foram discutidos 
o enfrentamento ao gover-
no de Beto Richa com suas 
políticas de arrocho aos tra-
balhadores e os casos de cor-
rupção na Receita Estadual.

Para Agisberto, “é impor-
tante para o Sindicato contri-
buir na luta da classe traba-
lhadora, levantando propostas 
no Congresso Estadual e de-
mocratizando o processo em 
uma ordem ascendente até a 
realização do Congresso Na-
cional da CUT – previsto para 
ocorrer em outubro, em São 
Paulo”.

cut TRABALHO EM ESCRITÓRIO 

TAMBÉM OFERECE RISCOS À SAÚDE

MUITO TEMPO SENTADO

DICA

Problemas

DOR, 
OBESIDADE, 
HIPERTENSÃO, 
DOENÇAS 
CARDÍACAS.

LEVANTE-SE A CADA HORA 
POR CINCO MINUTOS, FAÇA 
EXERCÍCIOS E SE ALIMENTE BEM.

MOVIMENTOS REPETITIVOS

DOR AGUDA 
NOS PULSOS 

E BRAÇOS, 
DANOS NOS 

NERVOS E 
MÚSCULOS.

DICAALONGUE OS BRAÇOS,  MÃOS E 
COLUNA.

OLHAR PARA O COMPUTADOR

PROBLEMAS 
DE VISÃO, DOR 
DE CABEÇA E 

ENXAQUECAS.

DICAA CADA HORA NO COMPUTADOR, DESCANSE 
OS OLHOS POR CINCO MINUTOS.

DICA

ARTRITE 
OU BURSITE.

SENTE-SE EM POSIÇÃO ERETA 
COM SUA COLUNA RETA.

SENTAR SEM POSTURA

Problemas

Problemas

Problemas

“

“

agora na cut 
nossa luta sErá 

muito maior, 
tErEmos ainda 
mais contEúdo 

E influÊncia 
política Em 

nossas açõEs.

“

“

não à toa a 
cEntral É a 

vanguarda no 
movimEnto 

sindical E social 
no brasil. 
a paridadE 

rEforça o pilar 
da igualdadE.

agisbErto r. f. Junior
prEsidEntE do 

sindEEsmat

rEgina cruz 
prEsidEntE da cut-pr
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Problemas

Problemas

Problemas

Muitas pessoas acham que o trabalho nos escritó-
rios não é “pesado” e que por isso não traz riscos 
à saúde do trabalhador. Mas, na verdade, muitas 
doenças são originadas nestas tarefas, como o 
Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho 
(Dort).
A rotina de fazer movimentos repetitivos – como 
digitar –, ficar muitas horas sentado ou olhando 
para a tela do computador pode gerar problemas à 
saúde.
Mas mudanças de comportamento e atividades 
como a ginástica laboral podem prevenir os danos.
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dirEitos do trabalhador

lombalgialombalgia

1/31/3
Lombalgia é a causa de um terço 

dos casos de invalidez provocados 
pelo trabalho

RESPONSABILIDADE 
DO EMPREGADOR

ACIDENTE
DE TRABALHO

Pode ser difícil delimitar a 
extensão da responsabilidade 
civil do empregador no caso 
de acidentes de trabalho. A 
justiça reconhece dois tipos de 

responsabilidade civil: a sub-
jetiva e a objetiva.

Confira a matéria completa 
no site do Sindeesmat. Acesse: 
http://migre.me/qSfNW

Acidente de trabalho

Trabalhadores negros e tra-
balhadoras sofrem não somen-
te com as condições de traba-
lho precárias, mas também 
com o preconceito e situações 

de assédio e degradação moti-
vadas por gênero e etnia.

Leia a matéria inteira no 
site do Sindeesmat em: http://
migre.me/qSgrK

Desigualdade

Utilizando dados de 187 
países, pesquisadores confir-
maram que 9,4% da população 
mundial sofre de lombalgia. 
Outro estudo demonstra que a 

dor lombar gera 1/3 dos casos 
de invalidez provocados pelo 
trabalho. Veja a íntegra da ma-
téria no site do Sindeesmat em: 
http://migre.me/qSgf4

Lombalgia e invalidez

O Projeto de Lei do Sena-
do (PLS) 8/2014, que pretende 
permitir a redução dos inter-
valos de descanso e alimenta-
ção dos empregados por meio 

de acordo coletivo, ameaça a 
segurança dos trabalhadores. 

Saiba mais no site do Sindi-
cato, acesse: http://migre.me/
qSgzP

Tempo de descanso 
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trabalho

Trabalhador aos 14 anos, 
com a infância perdida

Estudar, brincar e desco-
brir novos aprendizados, estas 
são atividades comuns no perí-
odo da infância e adolescência. 
Mas esta fase tão importante 
pode ser prejudicada por uma 
proposta que visa diminuir a 
idade mínima para o trabalho, 
definida pela Constituição Fe-
deral (CF) e pela convenção 
138 da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT).

 A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 18/2011, que 
pretende viabilizar o trabalho em 
regime parcial a partir dos 14 
anos de idade, está em tramita-
ção na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJC) 
da Câmara dos Deputados.

A PEC tem como emenda a 
proibição de trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre a meno-
res de 18 anos e de qualquer 
trabalho a menores de 16 anos 
– salvo na condição de apren-
diz ou sob o regime de tempo 
parcial a partir de 14 anos.

O contrato de aprendiz, 
regulamentado pela Conso-
lidação das Leis de Trabalho 
(CLT), permite que a carga de 
trabalho seja de até seis horas 
diárias, podendo ser estendida 
a até oito horas por dia para 
aqueles com ensino funda-
mental completo.

A redução preocupa não 
só a população, mas entidades 
como o Ministério Público do 
Trabalho (MPT), que já se po-
sicionou contra a PEC porque 
ela “viola clausula pétrea, atinge 
a cláusula de vedação do retro-

cesso e ofende a dignidade da 
pessoa humana, fundamento da 
República Federativa do Brasil”, 
segundo divulgado em parecer.

dirEitos 
violados

A PEC 18/2011 vai contra 
os direitos da criança e do ado-
lescente, pois irá facilitar o tra-
balho infantil, mesmo que re-
gulamentado. É uma forma de 
acabar com a infância e ainda 
coloca o jovem em risco, pois, 
sem formação ou treinamento 
adequados, tem maiores chan-
ces de acidentes de trabalho. 

Além disso, adolescentes 
dessa idade devem estar nas 
escolas para alcançar uma for-
mação de qualidade e, somente 
depois, entrar no mercado de 

trabalho com ensino funda-
mental e médio completos.

Para a diretoria do Sindees-
mat, em vez de legalizar o tra-
balho infantil, o Brasil deveria 
garantir e investir em educação 
pública, acessível e de qualidade 
para que os jovens se afastem 
das ruas e da criminalidade, 
e tenham formação suficiente 
para ingressar no mercado de 
trabalho quando alcançarem 
idade adequada para isso.

“O trabalho infantil deve 
ser combatido de todas as for-
mas. Mesmo que seja regula-
mentado, não deixa de ser um 
tipo de trabalho que irá acabar 
com a infância dos jovens”, 
afirma o presidente do Sindi-
cato, Agisberto Rodrigues Fer-
reira Junior.

PEC 18/2011 vai 
contra os direitos 
da criança e do 
adolescente, pois irá 
facilitar o trabalho 
infantil, mesmo que 
regulamentado.
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filiado ExEmplo

Ônibus circulando e pas-
sageiros se locomovendo. 
Muitos podem pensar que é 
a isso que se resume o trans-
porte público coletivo. Mas, 
na verdade, para a população 
conseguir ter acesso a um 
transporte de qualidade, tra-
balhadores de diversas áreas 
precisam dar seu suor para 
fazer o sistema funcionar cor-
retamente.

O trabalho dos arrecada-
dores é um exemplo disso. São 
esses profissionais que contro-
lam a entrada de recursos das 
passagens dos usuários em 
cada turno de todos os ônibus 
da frota.

Genésio Paula Coito e 
Miguel Gonçalves da Rosa 
são filiados ao Sindeesmat e 
exemplos de trabalhadores da 
arrecadação – que atuam na 
empresa CCD Transporte Co-
letivo Ltda. São eles que fazem 
o controle interno da quan-
tidade de passageiros e dos 

A importância do arrecadador para o 
funcionamento do transporte público

valores arrecadados em todas 
as jornadas, seja em ônibus de 
linha ou estações tubo.

“O cobrador trabalha e 
quando volta para a empresa 
nos entrega o extrato com to-
das as informações – número 
da matrícula, quantidade de 
passageiros com cartão trans-
porte, dinheiro, isentos e estu-
dantes – e o valor que foi arre-
cadado”, explica Miguel.

Para garantir a segurança 
dos trabalhadores e a precisão 
dos dados e valores repassa-
dos, os arrecadadores têm seu 
trabalho acompanhado por 
câmeras de segurança. “Isso foi 
exigência do Ministério Públi-
co”, afirma o arrecadador.

Há mais de 25 anos na fun-
ção, Genésio conta que o tra-
balho exige responsabilidade 
e seriedade, já que são eles os 
responsáveis por fazer o con-
trole correto de todo o dinhei-
ro das passagens e por repassar 
os dados tanto para a empresa 

quanto para a Urbanização 
Curitiba S/A (Urbs). “Nós fa-
zemos acerto com os cobra-
dores, controlamos o caixa e o 
fechamento toda semana para 
prestar contas com a empresa e 
com a Urbs”, esclarece.

Além de constarem no 
sistema da empresa, todas 
as informações são lançadas 
também no portal da Urbs. 
Dessa forma, ela tem os dados 
dos feitos em cada ônibus e 
dos enviados pelos arrecada-
dores das empresas para fazer 

o controle do número de pas-
sageiros em cada horário de 
todos os veículos que fazem o 
transporte público. 

Com isso, a Urbs pode 
cruzar as informações e cal-
cular melhor a necessidade de 
disponibilizar mais linhas em 
determinados horários, quais 
regiões necessitam de mais 
atenção, calcular os valores, 
identificar problemas e traba-
lhar para oferecer um trans-
porte público cada vez melhor 
para os cidadãos.

gEnÉsio paula coito
Arrecadador há 26 anos;
Trabalha na empresa CCD Transporte 
Coletivo Ltda;
Filiado do Sindeesmat.

miguEl gonçalvEs  
da rosa 

Arrecadador há 12 anos;
Trabalha na empresa CCD Transporte 
Coletivo Ltda;
Filiado do Sindeesmat.
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Novo site do Sindeesmat já 
está no ar!

Há meses o Sindeesmat 
vem trazendo inovações para 
melhorar cada vez mais o re-
lacionamento com seus asso-
ciados. Uma das novidades é 
o novo site da entidade, que 
agora conta com layout prático 
e moderno, incorporando sua 
nova identidade visual.

A plataforma foi desen-
volvida para trazer aos traba-
lhadores todas as informações 
mais importantes em uma só 
página. Nela você pode en-
contrar notícias, informações 
sobre as convenções salariais, 
fotos, vídeos produzidos pelo 
Sindicato, jornais impressos, 
convênios de saúde e odonto-
lógico e benefícios das sedes da 

entidade.
Com poucos cliques 

também é possível acessar 
informações sobre aten-
dimento jurídico, filiação, 
homologações e guias.

Outra novidade é que o 
novo site do Sindeesmat ago-
ra é plenamente responsivo, 
ele se adapta ao aparelho que 
está sendo utilizado, seja com-
putador, tablet ou celular. Isso 
trará mais facilidade e confor-
to, principalmente para quem 
acessá-lo utilizando aparelhos 
móveis.

“Desde o fim do ano passa-
do, toda a nossa comunicação 
está sendo melhorada. Já im-
plantamos o jornal impresso, 

a TV on-line, reformulamos a 
nossa marca e agora fizemos o 
site novo. Com trabalhadores 
informados temos mais poder 
de luta e mobilização, e é isso 
que nós queremos”, destaca 
o presidente do Sindeesmat, 
Agisberto Rodrigues Ferreira 
Junior.

Acesse o site no endereço 
www.sindeesmat.org.br e par-
ticipe das lutas.

comunicação

Não é só visitando a sede 

que se tem contato com o 

Sindicato. Para ter mais 

aproximação com a base, o 

Sindeesmat tem delegados 

representantes nas 

empresas.

Saiba quem são os 

delegados da sua empresa 

e converse. Eles poderão 

esclarecer dúvidas, 

informar e mesmo 

orientar sobre questões 

trabalhistas.

Sindeesmat 
nas empresas

As notícias mais quentes 
direto no seu e-mail!

Em breve os trabalhado-
res filiados ao Sindeesmat  
terão mais uma facilidade no 
seu dia a dia. Com o Boletim 
Eletrônico, as notícias mais 
quentes da semana serão enca-
minhadas direto no seu e-mail.

Semanalmente, o Sindees-
mat enviará um resumo com 

as principais notícias sobre 
negociações, direitos traba-
lhistas, questões políticas, 
benefícios do Sindicato e ou-
tros assuntos. Tudo isso para 
deixar os trabalhadores mais 
informados sobre o que está 
acontecendo no Paraná e no 
mundo todo.

Para receber os boletins é 
muito simples, basta acessar 
o link no rodapé do site ou 
enviar uma mensagem para 
cadastro@abridordelatas.com.br 
com o título “Sindeesmat” e 
pronto, você já se inscreveu 
para ficar por dentro de todas 
as informações.

miguEl gonçalvEs  
da rosa 

Ademar de Souza

(inspetor de frota); 

Antonio Beira Magalhães 

(mecânico); Dirceu de 

Jesus Taborda Ribas 

(mecânico pneumático); 

Ezequiel Garcia de 

Souza (eletricista); Ilson 

Fernandes da Rocha 

(mecânico); João Oliveira 

Dias (latoeiro); Joel Tadeu 

Ferreira da Luz (apontador 

de manutenção).

viação  
cidadE sorriso
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