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JornaliSta reSponSÁVel

Guilherme Mikami (SRTE 9458/PR)

O Sindicato dos Empregados em Es-
critório e Manutenção nas Empresas de 
Transportes de Passageiros de Curitiba e 
Região Metropolitana (Sindeesmat) está 
passando por uma fase de renovação e 
aprimoramento.

Para conseguirmos boas negocia-
ções, direitos aos trabalhadores e vitó-
rias em nossas lutas, o trabalho precisa 
começar dentro do próprio Sindicato, 
com dirigentes preparados para o mo-
vimento.

“Todo mundo quer o pão, mas é 
preciso colher o trigo”. Partindo des-
sa ideia, o Sindeesmat decidiu semear 
o conhecimento entre seus militantes 
com a realização do Curso de Forma-
ção Sindical.

Com essa iniciativa, todos os mem-
bros da diretoria do Sindicato estarão 
munidos de informações – com concei-
tos sobre a origem das lutas de classe, 
do sindicalismo brasileiro, resistência, o 
trabalho de base e as relações entre o ca-
pital e o direito dos trabalhadores – para 
fazer um bom enfrentamento.

No momento difícil que o país está 
enfrentando, com crise política e econô-
mica, a situação está se invertendo – o 
patronal está recuando cada vez mais nas 
negociações e impondo pautas empresa-
riais para discutir com os sindicatos. 

Além disso, o governo federal está 
intensificando de diversas formas o 
ajuste fiscal, aumento de impostos e a 
redução de direitos trabalhistas, com 

Editorial

EXPEDIENTE

propostas como a Agenda Brasil que 
prevê a terceirização e o desinvestimen-
to em programas sociais, que são essen-
ciais para a população mais carente.

Por isso, formar dirigentes capacita-
dos é fundamental tanto para garantir 
avanços aos trabalhadores nas negocia-
ções e acordos coletivos quanto para 
barrar o retrocesso do país, participando 
de lutas mais amplas contra os ataques à 
classe trabalhadora.

Esse curso que estamos realizando 
é apenas um dos primeiros passos para 
construirmos um Sindicato ainda mais 
forte. Várias outras melhorias também 
estão sendo pensadas pela diretoria.

Junte-se a nós e venha participar 
dessa mudança!
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Nova diretoria da CUT-PR toma 
posse e inicia novo período de lutas

Com os trabalhadores do 
Paraná sofrendo constantes 
ataques do governo estadual 
e o cenário nacional desfavo-
rável para a classe, torna-se 
ainda mais necessário o apoio 
e a força de lideranças políti-
cas preocupadas em defender 
e lutar por direitos e condições 
dignas de trabalho.

Em 11 de setembro, a Cen-
tral Única dos Trabalhadores 
no Paraná (CUT-PR), que 
representa 670 mil trabalha-
dores, empossou sua nova 
diretoria, que conta com a 
participação do presidente do  
Sindeesmat, Agisberto Rodri-
gues Ferreira Junior, para for-
talecer a luta pela sua categoria.

“Com a participação do 
Sindeesmat na nova diretoria 
da CUT-PR, poderemos levar 
adiante reivindicações que estão 
travadas por falta de apoio polí-
tico. Além disso, os trabalhado-
res da nossa base serão melhor 
representados e terão suas lutas 
apoiadas em nível estadual”, 
afirmou Agisberto.

CErimônia
A cerimônia de posse da 

nova diretoria da CUT-PR foi 
realizada no salão do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Construção Civil de 
Curitiba e Região Metropolitana 
(Sintracon-Curitiba), com mais 
de 300 presentes.

Diversas lideranças políti-
cas e representantes dos tra-
balhadores filiados à CUT-PR 
homenagearam a nova direto-
ria e falaram dos desafios para 
o próximo mandato – que vai 
até 2019. A presidente reeleita 
da entidade, Regina Perpétua 
Cruz, falou sobre a conjuntura 
e os desafios do segundo man-
dato. 

“Fazer um enfrentamento 
contra o Projeto de Lei (PL) 
4.330/2004 – porque, se passar 
no Senado Federal, nós vamos 
conhecer o que é a terceiriza-
ção. Aqui no estado, o enfren-
tamento contra o [governador], 
Beto Richa, é o nosso maior 
desafio”, reconheceu Regina.

O deputado estadual 
Tadeu Veneri (PT-PR) falou 
da importância da Central 
para a classe trabalhadora. “A 
CUT é fruto da luta, da união, 
do esforço e da dedicação de 
milhares de trabalhadores. Não 
é uma invenção feita da cabeça 
de meia dúzia de burocratas. 
É uma Central que nasce da 
necessidade de organização 
dos trabalhadores”.

O presidente do Sindeesmat, 
que assumiu o cargo de diretor 
da CUT-PR, considera impor-
tante sua participação na Cen-
tral para aumentar a represen-
tatividade da categoria e sabe 
que o trabalho pela frente será 
cheio de desafios. 
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“

“

o maior ganho qUE o dirigEntE
podE tEr ao FazEr o CUrso
dE FormaÇÃo nÃo [é] só do

ConhECimEnto adqUirido, mas [ajUda] 
na hora dE atUar na sUa basE.

jUliana soUza

Sindeesmat forma dirigentes 
sindicais para defender a categoria

Se os dirigentes sindicais 
estiverem esclarecidos e prepa-
rados para a luta, o movimento 
com a base fica muito mais 
forte. Por isso, o Sindeesmat 
iniciou em setembro o Curso 
de Formação Sindical – Orga-
nização e Representação Sindi-
cal de Base, com a participação 
dos diretores e delegados repre-
sentantes do Sindicato.

O curso, que é fruto da 
parceria do Sindeesmat com a 
CUT-PR, teve seu primeiro 
módulo realizado em 12 e 19 de 
setembro. Em outubro, nos dias 
17 e 24, será a vez da segunda 
turma participar desse módulo.

Para o presidente do 
Sindeesmat, Agisberto Rodri-
gues Ferreira Junior, o curso de 
formação Sindical é importante 
para entender a conjuntura 
política e tomar as melhores 
decisões a favor da sua base. 
“É importante saber avaliar o 
cenário político para que, na 
hora de lutar pelos trabalhado-

res, as melhores decisões sejam 
tomadas com base no conhe-
cimento adquirido. Por isso o 
curso é tão importante para os 
sindicalistas”, explicou.

aprEndizado
Nessa primeira etapa, os 

dirigentes aprenderam sobre a 

luta dos trabalhadores no Brasil, 
as primeiras formas de resistên-
cia e surgimento dos sindicatos.

“Esse primeiro módulo tem 
o intuito de trabalhar o conte-
údo histórico com os dirigen-
tes do Sindicato, no sentido 
de compreender que todas as 
coisas que aconteceram na his-

tória do Brasil [e] na formação 
da classe trabalhadora brasileira 
influenciam no que acontece 
hoje em dia”, explicou a asses-
sora da secretaria da CUT-PR, 
Juliana Souza. 

Com a compreensão das 
lutas e avanços históricos da 
classe trabalhadora, os diri-
gentes têm maior fundamento 
e compreensão para dar conti-
nuidade às reivindicações pela 
jornada de trabalho, salário 
digno, condições decentes, e 
direitos essenciais aos trabalha-
dores. “O passado é importante 
para planejar o futuro da classe”, 
esclareceu Juliana.

Com muita expectativa e 
olhares atentos, os dirigentes 
sindicais também falaram sobre 
a sua trajetória no sindicalismo 
e puderam trocar experiências 
durante o curso.

“Eu achei bem interes-
sante relembrar os apren-
dizados que a gente já teve 
no passado. A expectativa 
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é melhorar os conhecimen-
tos para passar informações 
para o pessoal que trabalha 
na empresa e precisam da 
entidade”, afirmou o gerente 
de tráfego da empresa Viação 
Mercês, Mariano Jucke.

“Muito bom, bem pro-
veitoso, mostrando todos os 
princípios do Sindicato – o 
que deve fazer e [o que] não 
[deve]”, afirmou o responsável 
pelo Recursos Humanos (RH) 
da CCD Transporte Coletivo 
Gilmar Moreira Cabral. 

basE
Além dos diretores do Sin-

dicato, que trabalham na enti-
dade fazendo o atendimento 
aos filiados, o Sindeesmat 
também possui dirigentes que 
atuam nas empresas fazendo o 
trabalho com a base.

Para os trabalhadores que 
atuam como delegados repre-
sentantes do Sindeesmat nas 
empresas de transporte, os 
conhecimentos adquiridos no 
curso trarão resultados impor-
tantes para a base. Já que eles 
estarão mais preparados para 
orientar a categoria, identificar 
problemas nos locais de traba-
lho e fazer o enfrentamento, se 
necessário.

“Isso está melhorando o 
nosso conhecimento. O que 
aprendemos já estamos pas-
sando para os nossos colegas 
de trabalho”, contou o almo-
xarife e delegado na Araucária 

Transporte Coletivo, Altivir 
Leonardecz.

Mesmo aos 57 anos, Joel 
Antunes Fernandes trabalha 
como higienizador de estações-
tubo, participa do Sindeesmat 

como delegado na empresa 
CCD Transporte Coletivo e 
ainda quer aprender cada vez 
mais para poder passar os ensi-
namentos.

“Apesar da idade, é impor-
tante aprender coisas novas, 
nunca é tarde. Se um compa-

nheiro precisa de uma força, 
a gente pode ir na empresa, 
tentar amenizar o problema e 
fazer alguma coisa”, afirmou 
Fernandes.

Para o presidente do 
Sindeesmat, o trabalho que está 
sendo feito trará bons frutos. 
“Como filosofia do Sindicato, 
prego três tópicos: o que fazer, 
como fazer e para que fazer. 
Com o curso, nossa ideia é pre-
parar futuros sindicalistas para 
formar uma rede maior e fazer 

um movimento mais expressivo 
junto à nossa base”, destacou.

módUlos
Durante o curso, serão 

desenvolvidos quatro módulos 
com carga horária de 16 horas 
cada. O segundo módulo vai 

tratar da formação dos sindi-
catos a partir da industriali-
zação do Brasil e a vinda dos 
imigrantes – que já tinham uma 
experiência e sendo nesse ponto 
que começam a surgir no país 
as associações de ajuda mútua, 
que são os primeiros sindicatos.

“[Nós] vamos pensar nessa 
parte histórica até a ditadura 
[militar] e [posteriormente] 
com o surgimento dos sindica-
tos reconhecidos pelo estado e 
da CUT, ao qual o Sindeesmat 
está filiado agora”, explicou a 
assessora da CUT-PR.

O terceiro módulo abordará 
o trabalho de base, organização 
e formação no local de traba-
lho – da liberdade do capital ao 
direito dos trabalhadores – e o 
quarto será sobre juventude e 
pautas específicas do segmento. 

Ao fim da formação, os 
participantes recebem um cer-
tificado registrado na Escola 
Sindical Sul.

“O maior ganho que o diri-
gente pode ter ao fazer o curso 
de formação não [é] só do 
conhecimento adquirido, mas 
[ajuda] na hora de atuar na sua 
base [e] conversar com as pes-
soas que estão lá. Então esse 
conhecimento ajuda as pessoas 
a parar [para] pensar que mui-
tas vezes as críticas que fazem 
ao sindicato não são coisas de 
agora, que o sindicato criou, 
esse governo que criou, são 
coisas que acontecem a muitos 
anos”, completou Juliana.

“

“

para os 
dElEgados, os 

ConhECimEntos 
adqUiridos no 
CUrso trarÃo 

rEsUltados 
importantEs 
para a basE.



6 jornal sindeesmat | aGosto e setemBro | edição 5

sindiCal

“

“

sÃo
ElEs qUE
brigam

pElos nossos 
dirEitos, 

EntÃo aCho 
intErEssantE 
EstarEm aqUi 

aCompanhando.

adriano V. da lUz dolEnga, 
aUxiliar dE almoxariFado

“

“

soU sóCio do 
sindiCato 

há Um ano E 
EstoU mUito 

satisFEito Com 
os bEnEFíCios E 
Com EssE apoio, 

a gEntE sE sEntE 
mais protEgido.

sidnEy da silVa,
manobrista

“

“

é importantE 
EssE trabalho 
do sindiCato 

para VEr a 
rEalidadE das 
EmprEsas E na 
prátiCa Como 

o trabalhador 
Está.

patríCia CaValhEiro, 
EnCarrEgada dE pEssoal

“

“

Com a Visita 
dá para tirar 

bastantE dúVida. 
é bom sabEr qUE 

tEm algUém 
qUE sE prEoCUpa 

Com a gEntE, 
prinCipalmEntE 

o sindiCato.

pEdro paUlo gonÇalVEs, 
ElEtriCista

Sindicato presente é 
sinônimo de trabalhador tranquilo

Neste ano, o Sindeesmat 
adotou uma nova política 
para se aproximar ainda mais 
dos trabalhadores e está reali-
zando visitas em seus locais de 
trabalho para acompanhar de 
perto quais as reais condições 
de trabalho, problemas e rei-
vindicações da categoria.

Em setembro, os trabalha-
dores em escritório e manuten-
ção das empresas Auto Viação 
Mercês, Auto Viação Santo An-
tônio e Viação Castelo Branco 
Ltda. receberam a visita dos 
dirigentes do Sindicato.

Em cada canto dos pátios, 
oficinas e salas, os diretores 
conversaram com os trabalha-
dores, ouviram suas opiniões e 
esclareceram dúvidas.

Além disso, a diretoria 
entregou aos trabalhadores 
panfletos explicando todos os 
benefícios que o Sindicato ofe-

rece, entre eles convênios mé-
dico e odontológico, assessoria 
jurídica, sedes de praia e cam-
pestre, entre outros atrativos.

Para o Sindeesmat, as visi-
tas nas empresas estão sendo 
uma excelente forma de ter 
um contato mais próximo com 
a categoria e de entender me-
lhor seus anseios. Além disso, 
a resposta dos trabalhadores à 
presença do Sindicato também 
tem sido bastante positiva.

“Estamos tendo um bom 
retorno da categoria com es-
sas visitas. Percebemos que os 
trabalhadores se sentem mais 
tranquilos e seguros com a 
presença do Sindicato. O que 
nós queremos é justamente 
isso, mostrar ao trabalhador 
que ele pode contar conosco 
sempre que precisar”, afirma o 
vice-presidente do Sindeesmat, 
José Luiz Kogeraski.
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proCUro da mElhor 
Forma possíVEl 

FazEr a manUtEnÇÃo 
Com qUalidadE para 
qUE o UsUário sEja 

bEm atEndido Com o 
transportE públiCo.

Filiado ExEmplo

LAURINDO CORREA VALTRICK, LATOEIRO E PINTOR HÁ 20 
ANOS. FILIADO DO SINDEESMAT HÁ 15 ANOS.

Frota de ônibus conservada
e segura para a população paranaense

Quem vê os ônibus do 
transporte público de Curi-
tiba e Região Metropolitana 
circulando pelas ruas sem-
pre bonitos muitas vezes não 
imagina todo o trabalho de 
manutenção que é feito pelos 
trabalhadores para mantê-los 
assim.

É isso que Laurindo Cor-
rea Valtrick faz há mais de 20 
anos: cuida dos veículos para 
manter a frota sempre bonita 
e segura para circular e con-
duzir os milhares de usuários 
do transporte coletivo.

Laurindo é latoeiro e pin-
tor na empresa Auto Viação 
Santo Antônio, filiado ao
Sindeesmat há 15 anos e 
cuida para que todos os 
ônibus estejam em perfeito 
estado de circulação, fazendo 
as reformas e reparos neces-
sários no veículo.

“Se o ônibus estiver amas-
sado, ou tenha se envolvido 
em algum acidente, ele vem 
para nós fazermos a manu-
tenção”, conta Laurindo. 

A profissão de latoeiro e 
pintor foi a primeira e única 
da vida de Laurindo e, para 
ele, a escolha trouxe muitas 

alegrias ao longo dos anos. 
“Com as condições que a vida 
me impôs, essa foi a melhor 
profissão para mim. Eu gosto 
muito do que faço!”.

sEgUranÇa
Além das atividades con-

vencionais do serviço de lata-

ria e pintura, Laurindo tam-
bém faz a manutenção para 
deixar os ônibus em perfeitas 
condições para receber o selo 
de vistoria da Urbanização de 
Curitiba S.A. (Urbs) – que 
estabelece vistorias periódi-
cas, avaliando a condição de 
tráfego da frota, para garantir 

que os veículos estejam com 
qualidade para atender aos 
usuários.

“Procuro da melhor forma 
possível fazer a manutenção 
com qualidade para que o 
usuário seja bem atendido 
com o transporte público”, 
complementa Laurindo.

aprimoramEnto
Mas engana-se quem acha 

que essa área não precisa de 
muitos conhecimentos. De 
acordo com Laurindo, estu-
dar, fazer cursos e renovar os 
conhecimentos com frequ-
ência são fundamentais para 
que o trabalhador se mante-
nha atualizado e faça bem o 
seu serviço.

“Tem que ter força de 
vontade e determinação para 
atingir os objetivos. Você 
nunca sabe tudo, e aqui todo 
dia aprendemos coisas novas 
e inovamos. É importante 
acompanhar os desenvolvi-
mentos, porque cada vez vai 
modificando os modelos de 
carroceria. Tem que acompa-
nhar as novidades”, ressalta 
Laurindo.
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moVimEnto

Trabalhadores unidos em
defesa dos direitos e da democracia

Defesa Da Democracia

Defesa Da Petrobrás

contra as terceirizações

contra a agenDa brasil

Pela reforma Política
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A data de 20 de agosto foi 
marcante para os movimen-
tos sociais de todo o Brasil. 
Milhares de trabalhadores 
se uniram para protestar nos 
atos em defesa dos direitos 
sociais, da liberdade e da de-
mocracia, contra a ofensiva 
da direita, e por saídas popu-
lares para a crise.

Na capital paranaense, o 
ato reuniu cerca de cinco mil 
manifestantes, de acordo com 
os organizadores, entre mo-
vimentos sociais, populares 
e sindicais das mais diversas 
categorias. Após a concentra-
ção na Praça Santos Andrade, 
os trabalhadores tomaram as 
ruas e seguiram em passeata.

A pauta principal de rei-
vindicação contou com a luta 
em defesa da democracia, da 
Petrobrás, contra as terceiri-

zações – previstas no Proje-
to de Lei da Câmara (PLC) 
30/2015, em trâmite no Con-
gresso – e pelos 22 mil fun-
cionários do banco HSBC, 
que estão com o emprego em 
risco.

Indignados com a am-
pliação da ofensiva da direita, 
do ajuste fiscal e dos ataques 
constantes aos direitos sociais 
e trabalhistas, os manifestan-
tes gritavam “fora Cunha”. 
Para os presentes, o presiden-
te da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
é um dos principais atores do 
cenário de prejuízos para a 
classe trabalhadora com suas 
pautas conservadoras.

A Agenda Brasil – pacote 
de medidas que retira ainda 
mais direitos em benefício 
dos grandes empresários – 
proposta pelo presidente do 
Senado, Renan Calheiros 

(PMDB-AL), também foi 
alvo de críticas no protesto.

Diante de todos os pro-
blemas, os manifestantes de-
fenderam a realização de uma 
real reforma política como 
solução aos problemas da 
conjuntura atual.

“Nossa parceria com a 
CUT-PR também é uma for-
ma de fortalecer essa luta 
em defesa dos direitos tra-
balhistas, da liberdade e da 
democracia. Estamos unidos 
hoje neste ato para conquis-
tar melhorias para o nosso 
país”, afirma o presidente do  
Sindeesmat, Agisberto Rodri-
gues Ferreira Junior.

Diversas cidades do Brasil 
tiveram atos realizados com as 
mesmas pautas, para alertar a 
população e as autoridades.
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Apoio à contratação de
pessoas com deficiência nas empresas

A diretoria do Sindeesmat 
foi ao Ministério Público 
do Trabalho da 9ª Região 
(MPT-PR) para acompanhar a 
Auto Viação Redentor em reu-
nião com o procurador-chefe 
do MPT-PR, Gláucio Araújo de 
Oliveira, para tratar de contrata-
ções de pessoas com deficiência.

Na audiência, a empresa 
trouxe dados atualizados do 
número de empregados com 
deficiência. Dos 1.839 funcioná-

O conceito de trabalho 
decente foi o tema principal da 
2ª Conferência Municipal do 
Emprego e Relações do Tra-
balho, organizada pela Secre-
taria Municipal do Trabalho e 
Emprego (SMTE) e Conselho 
Municipal do Emprego e Rela-
ções do Trabalho (Cmert).

O Sindeesmat somou-se a 
mais 168 delegados – represen-
tantes de trabalhadores, empre-
sários e do poder público – que 

rios, 88 têm algum tipo de defi-
ciência. O número necessário 
para cumprir a cota estabelecida 
pela lei 8.123/1991 é de 92 (5%). 
Portanto, o cumprimento da 
cota está ao alcance da empresa.

Representantes da empresa 
se comprometeram em cumprir 
a exigência no prazo de 60 dias 
e declararam que a divulgação 
do número de vagas disponí-
veis será mensal. A diretoria 
do Sindeesmat, para garantir a 

discutiram propostas de políti-
cas públicas para o trabalho e 
o emprego.

Na abertura da conferência, 
que aconteceu em 14 de agosto, 
o prefeito de Curitiba, Gustavo 
Fruet, assinou o Memorando 
do Trabalho Decente, docu-
mento elaborado pela Organi-
zação Internacional do Trabalho 
(OIT) que contém diretrizes 
para o combate à precarização 
das condições de trabalho no 

aplicação da lei 8.123/1991, se 
comprometeu em divulgar as 

município. A conferência foi 
deliberativa e as propostas apro-

vagas exclusivas para pessoas 
com deficiência em seu site.

vadas irão nortear os trabalhos 
nos próximos três anos.

Sindeesmat na luta pelo 
trabalho decente em Curitiba
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dirEitos do trabalhador

Uma comissão da Câma-
ra dos Deputados rejeitou o 
projeto que propunha medi-
das que visavam a segurança 
do setor de ofi cinas mecânicas 
e semelhantes e o estabeleci-

mento de critérios de exigên-
cia da capacitação dos profi s-
sionais para o desempenho 
das atividades.

Confi ra na íntegra em nos-
so site: goo.gl/Iyf3xY.

Capacitação de mecânicos 

Com a crise econômica, a 
taxa de desemprego dos pro-
fissionais com ensino supe-
rior saltou de 3,4% para 4,6% 
entre o final do ano passado 
e começo deste ano. Isso que 

estes profissionais com maior 
escolaridade geralmente são 
os últimos a sentir a piora do 
mercado.

Veja os detalhes em nosso 
site: goo.gl/NRpxDe

Ensino superior 

A principal fi nalidade do 
Perfi l Profi ssiográfi co Previ-
denciário (PPP) é fornecer 
informações à Previdência 
Social, principalmente para o 

pedido de aposentadoria es-
pecial, mas também para o de 
auxílio-doença.

Quer saber mais? Acesse: 
goo.gl/OQwOql

Condições de trabalho

As empresas sempre visam 
obter lucro no final do mês 
para manter sua imagem posi-
tiva no mercado. Para isso, se 
utilizam de métodos a fi m de 
alcançar esse objetivo – e um 

deles é a criação de metas para 
os funcionários, mas às vezes 
elas são inatingíveis. Se iden-
tifi cou?

Conheça seus direitos em: 
goo.gl/pn1Hdd

Metas inatingíveis 
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Sindeesmat participa do 
encerramento da XVII Sipat

sEgUranÇa

Para aumentar e facilitar 

o contato entre o Sindicato 

e os trabalhadores em 

seus locais de trabalho, a 

diretoria do Sindeesmat 

é composta também por 

delegados representantes 

nas empresas.

Você sabe quem são 

os delegados da sua 

empresa? Conheça-os e 

procure-os para saber 

mais informações e 

esclarecer dúvidas.

Sindeesmat 
nas empresas

AUTO VIAÇÃO
SANTO ANTÔNIO

Em 7 de agosto, a direto-
ria do Sindeesmat, visitaram a 
Viação Tamandaré para parti-
cipar da XVII Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho (Sipat) e contribuir 
com a premiação realizada no 
encerramento do curso.

A Semana foi organizada  
pelo Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho (Sesmt) 
da Viação Tamandaré, e trouxe 
a comemoração do Dia do 
Cobrador (19 de agosto) e 
do Dia do Motorista (25 de 
julho). A Cipa promove a pre-
venção de acidentes laborais, 
buscando conciliar o trabalho 
com a preservação da vida. 
Seu objetivo é a promoção da 
saúde de todos os trabalha-
dores.

No encerramento do 
evento, a empresa realizou 

sorteio de prêmios para seus 
funcionários. O Sindeesmat 
também contribuiu com 
a doação de produtos e 
eletrodomésticos.

Para o delegado represen-
tante do Sindicato na Federa-
ção, Elizeu Manuel Severino, a 
participação do Sindeesmat é 
muito importante para os tra-
balhadores. “A Viação Taman-
daré faz um trabalho correto 

Solange Scheibe (encarregada 

de estatística); Luiz Fernando 

Cruz Junior (técnico segurança 

do trabalho); Dalmi Aparecido 

da Costa (eletricista); 

Donisete da Costa Ribeiro 

(planejador de manutenção); 

Everaldo Padilha (técnico 

segurança do trabalho); 

Flávio de Oliveira Magalhães 

(instrutor); Gilvan dos Santos 

Barbosa (borracheiro líder); 

Isaías Teotônio de Araújo 

(encarregado de arrecadação); 

Miguel Skiba (abastecedor); 

e Paulo Krisanowski Filho 

(almoxarife líder).

com seus empregados. O 
preparo deles para atender às 
necessidades de cada um é um 
diferencial. Eu sempre acom-
panhei de perto esse trabalho”, 
complementou.

A Viação conta com o 
apoio da Associação dos Fun-
cionários do Grupo Melissa-
tur, que promove atividades 
para a integração dos traba-
lhadores. 
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Aldrei Fabiano Henemann

Marcelo Alves Viana

Zaíra Rodrigues Rosa

Adriano Vidal da Luz Dolenga

Janisete Oliveira Macie de Carvalho

Moises Pereira dos Santos Junior

Rogerio Dalla Pola Cossitt

Sebastião Bonfim da Silva

Santilio Aparecido Bueno

Valdevino Rodrigues

Adão da Luz dos Santos

João M. de J. R. de Almeida

Manoel Borges Cordeiro

Nedina de Oliveira da Silva

Roseli da Luz Fogaça

Carlos Roberto Luiz

Sebastião Benedito da Rosa

Elias Rodrigues de Lara

João Dada

Jose Amaral De Oliveira

Antonio Prestes

Aparecido Ferreira Pinto

Andreia de França

Luiz Gonzaga Ribeiro de Moraes

Elias Pimenta de Melo

Janiolde Machado Bonfim

Marcos Antonio Teixeira

Ramão de Lima

Dirce Gonçalves da R. Silva

Israel de Aquino

Edson Luiz Jatva

Isaias Teotonio de Araujo

Vanderleia Aparecida Brajão

Daniele de Fátima dos Santos

Bruno César dos Santos

Edilson de Souza Barros

Rodolfo Andrietti

Dorival Aparecido da Silva

Vanderley Heinzen

Luiz Gustavo da Costa Alves

Paulo Cesar Ferreira

Rafael Ferreira de Souza

Antônio de Abreu

Miguel Gonçalves da Rosa

Miguel Agnaldo de Liz

Silmara Bello Rodrigues

Celmiro Antonio da Silva de Paula

Luiz Antonio de Oliveira

Pedro Lofh Neto

Claudir da Cunha

Valdecir Mattuella

 Angelo Zanardini Dezevecki

 Nelson Moacir Scremim

 Flavio Oliveira de Magalhaes

 Thiago Cesar Santana

Helio Luiz 

 Silvana Dias Gonçalves

 Leandro Azevedo Cardoso

 Marcelo Ales de Almeida

 Newton Luiz Batista

 Rubens Rudolf 

 Jose Carlos Santos Oliveira

Auto Viação Santo Antônio

Transporte Coletivo Glória

Auto Viação Redentor

Orlando Bertoldi (Mercês)

Auto Viação Santo Antônio

Transporte Coletivo Gloria

Viação Castelo Branco

Auto Viação Santo Antônio

CCD Transporte Coletivo

Auto Viação São José

Sindeesmat

Sindeesmat

Orlando Bertoldi (Mercês)

Auto Viação Cidade Sorriso

Transporte Coletivo Gloria

CCD Transporte Coletivo

Auto Viação Redentor

Auto Viação Santo Antonio

Sindeesmat

Transporte Coletivo Gloria

Auto Viação do Sul

Auto Viação Marechal

Auto Viação do Sul

Auto Viação Piraquara

Auto Viação Redentor

Auto Viação Redentor

Auto Viação Santo Antonio

Auto Viação Marechal

Auto Viação Marechal

Auto Viação Marechal

Viação Nobel Ltda

Auto Viação Santo Antonio

Transporte Coletivo Gloria

Transporte Coletivo Gloria

Viação Cidade Sorriso

Viação Cidade Sorriso

Auto Viação Redentor

CCD Transporte Coletivo

Transporte Coletivo Gloria

CCD Transporte Coletivo

Sindeesmat

Viação Tamandaré

Transporte Coletivo Gloria

CCD Transporte Coletivo

Auto Viação Marechal

Auto Viação Marechal

CCD Transporte Coletivo

Viação Cidade Sorriso

Sindeesmat

Transporte Coletivo Gloria

Auto Viação Redentor

 Sindeesmat

 Transporte Coletivo Gloria

 Auto Viação Santo Antônio

 Auto Viação Santo Antônio

Viação Colombo

Expresso Azul ltda

 Expresso Azul ltda

 Auto Viação Marechal 

Araucária Transporte Coletivo

Viação Cidade Sorriso

 Viação Cidade Sorriso

02-09

03-09

03-09

04-09

04-09

04-09

04-09

05-09

07-09

07-09

08-09

08-09

08-09

08-09

08-09

09-09

09-09

10-09

11-09

12-09

13-09

13-09

14-09

16-09

17-09

17-09

17-09

17-09

18-09

18-09

21-09

21-09

21-09

22-09

23-09

23-09

23-09

24-09

24-09

25-09

25-09

25-09

27-09

28-09

29-09

29-09

30-09

30-09

30-09

01-10

01-10

02-10

02-10

03-10

03-10

04-10 

04-10

05-10

05-10

05-10

05-10

06-10

 Regis Eduardo Pereira

 Amarair de Jesus F. dos Santos 

 Alexsandro de O. Cardoso

 David Diniz 

 Geraldo Mendes Barbosa

 Gustavo Almeida 

 Leoni Tavares

Rubens Monteiro

Juarez Agustinho dos Santos 

Elson Platner 

 Sebastião Srocinski 

 Vanderlei de Oliveira 

 Jocimar de Oliveira Torres 

Marcelo Schafhauser 

Miguel Fagundes Ferreira 

 Antonio Carlos Aldigor 

 Salvador Silvano Alves 

Juliana Vieira da Silva

 José Carlos dos Reis 

 Orlando Agostinho de Araujo Junior 

 Joacir Ribas Martins 

 Luiz Carlos Tosta

 Andrelino Magalhães Barros

 Antonio Guedes

José Bonfim

Mario Adilson Martins de Freitas

Adilson Santiago da Silva

 Aldenir Gonçalves Farlandes

Dirceu Arno Wandscheer 

 Everton Teleken

 Olivina Aparecida dos Santos da Silva.

 Antônio Lima de Souza

 Cristina de Almeida Souza

 Amirde Furtuoso Filho

 Anderson Cardoso dos Santos

 Jeferson Agrodoviski

Jeferson Machado Garcia

Ademir Bertolino

 Antonio Rodrigues Rosa

 Luis Karachinski

 Catarina Gezelaine Pedraça 

 Jucelia Kutzki Ferreira 

Karla Cristiana Arsie 

 Raymundo Rodrigues dos Santos

 Tania Maria Pinheiro de Oliveira 

Anderson Adriano Aldigor 

 Altevir Alves Fernandes 

 Laertes Cordeiro de Oliveira 

Patricia Cavalheiro

 Vanerio F. de Oliveira

 Marcelo Gomes de Souza

Sebastiao Dias da Rosa

 Sivaldo Ramos

 Marines de Matos Colombo

Ana Paula Camargo de Lima 

 Emílio Cesar Bolzani 

 Janaina Ferreira de Lima Chaves

João Tadeu Balzan

Nilzo Carvalho

 Valteir Alves André

 Antonio Daniel da Silva

 Auto Viação Redentor

Sindeesmat 

 Auto Viação Redentor

Auto Viação Redentor

 Auto Viação Santo Antônio-

Auto Viação Redentor

Orlando Bertoldi (Mercês)

 Auto Viação São José (FIlial)

Transporte Coletivo Gloria

Auto Viação Marechal 

Auto Viação São José (Filial)

CCD Transporte Coletivo 

Auto Viação Redentor

Transporte Coletivo Gloria 

Auto Viação Redentor 

Transporte Coletivo Gloria

Orlando Bertoldi (Mercês)

 CCD Transporte Coletivo

Viação Cidade Sorriso 

Transporte Coletivo Gloria

Auto Viação Redentor

 Transporte Coletivo Gloria 

Transporte Coletivo Gloria 

Auto Viação Redentor 

 Auto Viação Santo Antônio

 Auto Viação Marechal 

 Transporte Coletivo Gloria 

CCD Transporte Coletivo 

Viação Cidade Sorriso

 Auto Viação Santo Antônio

 CCD Transporte Coletivo 

 Araucária Transporte Coletivo ltda

 Auto Viação Marechal

 Araucária Transporte Coletivo ltda

 Transporte Coletivo Gloria 

 Viação Cidade Sorriso

 Viação Cidade Sorriso

Auto Viação Santo Antonio

 Transporte Coletivo Gloria

 Transporte Coletivo Gloria

Auto Viação São José

Orlando Bertoldi (Mercês)

Sindeesmat

 Auto Viação São José (Filial) 

Auto Viação São José 

Transporte Coletivo Gloria

CCD Transporte Coletivo

Transporte Coletivo Gloria

 Viação Castelo Branco

 Auto Viação Santo Antonio

 Viação Piraquara

 CCD Transporte Coletivo

 Viação Cidade Sorriso

 Auto Viação São Jose

Auto Viação Redentor

Auto Viação Santo Antônio 

CCD Transporte Coletivo 

Auto Viação Redentor

Auto Viação Santo Antônio  

Viação Castelo Branco

CCD Transporte Coletivo 
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08-10

08-10

08-10

08-10

08-10

08-10 

09-10 

10-10 

10-10

11-10
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12-10 

12-10 
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13-10

14-10 

16-10

16-10
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20-10
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24-10 
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