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JornaliSta reSponSÁVel
Guilherme Mikami (SRTE 9458/PR)

Estamos chegando ao fim de mais 
um ano – o primeiro da nova gestão 
da diretoria do Sindicato dos Empre-
gados em Escritório e Manutenção nas 
Empresas de Transportes de Passagei-
ros de Curitiba e Região Metropolitana 
(Sindeesmat). 

Diversas melhorias e mudanças fo-
ram implementadas no Sindeesmat ao 
longo de 2015, começando pela razão da 
existência de qualquer entidade sindi-
cal: o trabalho pela base. Para estreitar o 
contato com os trabalhadores que repre-
senta, a diretoria do Sindicato percorreu 
grande parte das empresas de transpor-
te de passageiros para conversar com a 
categoria, acompanhar de perto suas 
necessidades e ajudá-la a melhorar suas 
relações no local de trabalho.

Também para melhorar a qualidade 
dos serviços oferecidos aos filiados, tan-
to os funcionários do Sindeesmat quan-
to os dirigentes sindicais passaram por 
qualificação técnica e política.

O objetivo é ter uma equipe prepa-
rada para defender o trabalhador em to-
das as esferas, seja nas negociações junto 
ao patronal, seja na defesa dos direitos 
trabalhistas conquistados historicamen-
te com a resistência da classe.

A estrutura da entidade também 
recebeu investimentos para oferecer 
melhores condições aos associados. A 
estrutura de serviços foi melhorada e a 
estrutura física também recebeu aten-
ção especial – a exemplo das novas 
construções da sede de praia do Sindi-
cato.

Editorial

EXPEDIENTE

Para 2016, as melhorias continuarão 
sendo implementadas. Um dos princi-
pais projetos para o próximo período 
é levar o Sindeesmat até o trabalhador, 
com a construção de um sistema itine-
rante que possa circular pelas diferentes 
empresas e levar à base os principais ser-
viços da entidade.

Instituir um programa de capacita-
ção contínua no Sindicato e ampliar as 
ações em defesa dos trabalhadores tam-
bém estão entre os projetos.

A diretoria conta com o apoio de cada 
trabalhador para construir essa nova rea-
lidade e melhorar cada vez mais o Sindi-
cato, fundamentado em respeito, diálogo 
e valorização das ideias.

Desejamos a todos boas festas e um 
excelente 2016.
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movimEnto

Outubro terminou com 
conscientização, prêmios e um 
delicioso café colonial para as tra-
balhadoras, esposas e filhas que 
participaram da 2ª Caminhada 
Contra o Câncer de Mama do  
Sindeesmat.

O evento, realizado em 30 
de outubro, começou na Praça 
Santos Andrade, onde diversas 
mulheres com balões, faixas e 
camisetas iniciaram a marcha. 

O objetivo era alertar a popu-
lação sobre uma doença silen-
ciosa, mas que tem feito diver-
sas vítimas: o câncer de mama.

As participantes entrega-
ram panfletos que contavam 
a história do Outubro Rosa e 
advertiam sobre prevenção, 
autoexame e tratamento. 

“O Sindeesmat está de 
parabéns por esse evento, que 
foi muito bem organizado e 
feito com boas parcerias. Esse é 
um trabalho social e a preven-

ção é a parte mais importante. 
Em outubro de 2016 estaremos 
aqui novamente”, afirmou o 
presidente do Sindicato dos 
Investigadores da Polícia Civil 
do Estado do Paraná (Sipol), 
Roberto Ramires.

PalEstra
O principal objetivo do 

evento foi alertar as mulheres 
sobre os riscos e ensiná-las a 
se prevenir contra a doença. 
“Queremos fazer deste evento 
uma tradição e que seja cada 
vez melhor. O nosso intuito 
é conscientizar as mulheres 
sobre a prevenção e os cui-
dados necessários para evitar 
o câncer de mama”, ressaltou 
o presidente do Sindeesmat, 
Agisberto Rodrigues F. Junior.

Por isso, após a caminhada, 
foi realizada uma palestra com a  
ginecologista e obstetra Andréia 
Cestari, no Hotel Del Rey. 

De forma dinâmica, a 
médica realizou testes com as 
participantes e tirou dúvidas 
sobre de que diferentes formas 
o câncer pode surgir. “A impor-
tância da prevenção é o diag-
nóstico precoce, facilitando o 
acesso a um tratamento menos 
invasivo e com maior poder de 
resolução do caso”, explicou.

A orientação é de que a 
mulher faça a palpação no 
banho ou na troca de roupa. A 
detecção precoce do câncer de 
mama pode também ser feita 
pela mamografia, quando rea-
lizada em mulheres sem sinais 
e sintomas da doença.

Para Clarice de Oliveira 
Pego, esposa de um filiado ao 
Sindeesmat, o autoexame foi 
essencial para evitar que um 
nódulo na mama se tornasse 
um câncer. “Eu, quando des-
cobri [o nódulo] no autoexame 

que fiz debaixo do chuveiro, fui 
procurar fazer uma mamo-
grafia. Fui encaminhada para 
o hospital para fazer o trata-
mento. Hoje eu só faço uma 
reconsulta de dois em dois 
anos, mas me sinto curada.”

O evento contou com o patro-
cínio de Viação Cidade Sorriso, 
Clínica Acesso Saúde, Dielle 
Advogados Associados, Centro 
Médico Dr. Bernardo,  Óticas 
Winnikes, Central Única dos Tra-
balhadores (CUT), da Federação 
dos Trabalhadores em Transpor-
tes Rodoviários do Estado do 
Paraná (Fetropar) e outros.

dEscontração
Para encerrar o evento foi 

oferecido um café colonial e 
maquiagem profissional. As 
mais sortudas puderam levar 
para casa diversos prêmios 
doados pelos patrocinadores.

Prevenção é a palavra que fecha 
o Outubro Rosa do Sindeesmat
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sindical

Mobilização da categoria e do Sindicato 
garante pagamento aos trabalhadores

Para garantir o pagamento 
do 13º salário e a preservação 
dos direitos dos trabalhadores 
foi necessária muita articula-
ção e ação da categoria e do 
Sindeesmat.

De acordo com a asses-
soria jurídica do Sindicato, 
em novembro as empresas 
afirmam que não teriam 
condições de pagar a primei-
ra parcela do 13º salário dos 
trabalhadores, além disso 
havia ameaça de demissão 
de dois mil trabalhadores do 
sistema de transporte coletivo 
de Curitiba e Região.

Diante do problema, em 
27 de novembro, os traba-
lhadores representados pelo 
Sindeesmat decidiram pelo 
indicativo de greve em As-
sembleia. A deflagração ficou 
condicionada ao resultado da 
mediação no Ministério Pú-

blico do Trabalho do Paraná 
(MPT-PR).

Em seguida, a diretoria do 
Sindeesmat articulou reuni-
ões junto aos representantes 
do governo para garantir os 
direitos da categoria.

Em 30 de novembro, o Sin-
dicato fez reuniões com a vi-
ce-prefeita de Curitiba, Mirian 
Gonçalves, e com o secretário 
do governo municipal, Ricardo 
Mac Donald Ghisi, que se soli-
darizaram com o cumprimento 
dos pagamentos e da Conven-
ção Coletiva de Trabalho (CCT), 
além de com o tratamento igua-
litário a todos os trabalhadores 
por parte das empresas – já que, 
segundo o Sindeesmat, mesmo 
com a CCT os empregados em 
escritório e manutenção de algu-
mas empresas tem o pagamento 
efetivado muito depois dos de-
mais trabalhadores do sistema.

Em 1º de dezembro a reu-
nião foi no MPT-PR, com o 
procurador-chefe do órgão, 
Gláucio Araújo de Oliveira, 
e o advogado do Sindicato das 
Empresas de Ônibus de Curi-
tiba e Região Metropolitana 
(Setransp) Oderci Bega. Na 
ocasião, o procurador-chefe 
destacou que a Urbanização 
de Curitiba S.A. (Urbs) e o 
Setransp se comprometeram 
com o Ministério a pagar 
ambas todos os trabalhado-
res de forma igualitária, tanto 
em relação aos valores quanto 
aos prazos.

O compromisso também 
foi feito pelo presidente do 
Setransp, Maurício Gulin, 
em conversa com o Sindica-
to. “Nas outras greves acon-
teciam casos de deixar o pa-
gamento dos trabalhadores 
do Sindeesmat para depois. 

Nossa exigência agora é de 
que paguem todos os empre-
gados igual. Ou paga igual 
para todo mundo ou não paga 
ninguém”, destacou.

Com o trabalho feito pelo 
Sindicato e a pressão pela ca-
tegoria, todas as empresas 
cumpriram suas obrigações 
em relação ao pagamento. 
Mas o Sindeesmat continu-
ará agindo para garantir os 
demais pagamentos e o tra-
tamento igualitário por todas 
as empresas. 

“O indicativo de greve e 
as mobilizações feitas pelo 
Sindicato fizeram com que o 
dinheiro aparecesse e os tra-
balhadores recebessem por 
seu trabalho. Vencemos essa 
primeira batalha, mas a luta 
não terminou”, afirmou o presi-
dente do Sindeesmat, Agisber-
to Rodrigues Ferreira Junior.
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formação

Formação continuada para 
diretores e delegados do Sindeesmat

Os diretores e delegados 
representantes do Sindeesmat 
continuam adquirindo conhe-
cimentos no Curso de Forma-
ção Sindical – Organização e 
Representação Sindical de 
Base (ORSB).

Em 24 de outubro, mais 
uma turma encerrou o pri-
meiro módulo do curso. Ao 
todo, cerca de 35 dirigentes 
sindicais e delegados de base 
participaram dessa segunda 
turma, e outros 43 já tinham 
se formado na primeira.

Com o conhecimento da 
história da luta de classes 
no país, dos movimentos 
sindicais e da formação da 
resistência, os dirigentes ti-
veram o suporte teórico para 
compreender as relações po-
líticas de hoje, os problemas 
do sistema do capital e seus 
impactos na vida dos traba-
lhadores.

“Essa fase foi muito escla-
recedora, aprendemos sobre 
a história da classe trabalha-
dora desde o descobrimento 
do Brasil, vimos como sur-
giu e como estão as coisas 
até os dias de hoje. Isso nos 
incentiva a lutar mais, porque 
conhecendo o passado con-
seguimos viver o presente e 
tentar modificar o necessá-

rio para o futuro”, afirmou 
o delegado representante do 
Sindicato na empresa Viação 
Cidade Sorriso e apontador 
de manutenção, Joel Tadeu 
Ferreira da Luz.

“A importância do curso 
para nós é trazer um conheci-
mento maior para podermos 

levá-lo a nossos companhei-
ros nas empresas. Com o cur-
so, temos mais conhecimento 
em termos legais e sabemos 
explicar as coisas do Sindicato 
no nosso local trabalho”, fri-
sou o delegado representante 
na Auto Viação Redentor e 

instrutor de tráfego, Juarez 
Júnior Silva Gonçalves.

sEGUndo mÓdUlo
Em 21 e 28 de novembro 

foram ministradas as aulas 
para a primeira turma do se-
gundo módulo de ORSB, que 
teve como foco a história dos 

primeiros sindicatos e a fun-
dação da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), suas 
concepções, princípios e a 
luta dos dirigentes por uma 
nova estrutura sindical.

Após os fundamentos 
teóricos apresentados pela 

assessora da secretaria da 
CUT-PR, Juliana Souza, 
os dirigentes passaram por 
uma dinâmica de trabalho, 
na qual discutiram e apre-
sentaram para os demais 
colegas o seu entendimento 
dos conceitos.

Nas apresentações, os 
diretores e delegados des-
tacaram como princípios da 
CUT-PR a luta pela mudança 
da estrutura sindical, tendo 
como objetivo a liberdade e 
autonomia sindical, a orga-
nização local de trabalho, a 
hegemonia, a promoção da 
cidadania, a luta pela perma-
nente ampliação dos direitos 
trabalhistas e por um novo 
projeto de sociedade.

Para a diretoria do Sin-
dicato, é fundamental que 
os dirigentes estejam bem 
esclarecidos para fortalecer 
o movimento com a base. 

“São eles que têm contato 
direto com os trabalhadores 
e são indagados sobre leis, 
sistemas do Sindicato, direi-
tos. Então estamos munindo 
nossos dirigentes para saber 
responder não só aos nossos 
filiados, mas a todos os tra-
balhadores”, destacou o vice
-presidente do Sindeesmat, 
José Luiz Kogeraski.
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sindical

Sindeesmat participa de debates e se 
prepara para as negociações de 2016

A diretoria do Sindeesmat 
sempre está buscando ampliar 
seus conhecimentos e articu-
lações para conseguir mais 
poder de luta, e consequente-
mente, melhores direitos aos 
trabalhadores de sua base. 

Para se preparar para o 
próximo ano, entre 28 e 30 de 
outubro, o Sindicato partici-
pou do XV Seminário Prepa-
ratório para as Negociações 
Coletivas da Fetropar para o 
Ano de 2016.

O evento realizado no 
Camboa Resort Hotel, em 
Paranaguá, reuniu mais de 90 
sindicalistas de todas as enti-
dades filiadas à Federação, e 
contou com uma programação 
repleta de debates, palestras e 
Grupos de Trabalho (GTs) 
para esclarecer sobre a con-
juntura e os desafios de luta.

Nas palestras foram abor-
dados O Poder Judiciário: Mo-
deração e Mediação na Solução 
dos Conflitos Coletivos, pela 
vice-presidente do Tribunal 

Regional do Trabalho da 9ª 
Região (TRT9) e desembar-
gadora, Ana Carolina Zaina; 
O Brasil Econômico – Balan-
ço/2015 e Perspectivas/2016, 
pelo economista do Departa-
mento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese) Sandro Silva; 
e O Brasil e o Paraná Político 
– Balanço/2015 e Perspecti-
vas/2016, com a participação 
do docente do Departamento 
de Ciências Sociais da Uni-
versidade Federal do Paraná 
(UFPR) Ricardo Oliveira.

“Participar desse Seminá-
rio é muito importante para 
nos atualizarmos, trocar ex-
periências com os outros sin-
dicatos e nos aprofundarmos 
mais sobre as leis e condições 
de negociação”, destacou o vi-
ce-presidente do Sindeesmat, 
José Luiz Kogeraski.

No âmbito das negociações 
coletivas, foi feita uma análi-
se dos acordos e convenções 
de 2015, dos quais cerca de 

85% conquistaram reajustes 
com ganhos reais para os tra-
balhadores. Em geral, as ne-
gociações da Fetropar e seus 
sindicatos tiveram índice de 
aumento real médio de 0,5% 
e de 0,8% nos pisos salariais.

2016
Para as negociações de 

2016, os dirigentes sindicais 
se organizaram em cinco GTs 
e apresentaram suas posições 
sobre as estratégias do próxi-
mo ano.

Para fundamentar as lutas 
da Federação e dos sindica-

“

“

Para os trabalhadorEs 
da basE do sindEEsmat, o rol 

conta com novas rEivindicaçõEs 
qUE dEvErão amPliar os dirEitos 
da catEGoria. 

tos em 2016, os participantes 
aprovaram por unanimidade 
os 97 pontos do rol básico de 
reivindicações e documenta-
ções do dissídio coletivo para 
a campanha salarial do ano 
que vem.

Para os trabalhadores da 
base do Sindeesmat, o rol 
conta com novas reivindica-
ções que deverão ampliar os 
direitos da categoria. Neste 
ano, foi incluído o piso sa-
larial para todos os cargos, 
desde auxiliares aos gerentes 
– já que, segundo a diretoria 
do Sindicato, hoje apenas 
duas empresas cumprem os 
valores.

Ao fim do Seminário, foi 
aprovada ainda a constituição 
da Coordenação e Membros 
da Comissão de Negociações 
Coletivas da Federação para 
2016.
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sEGUrança

Sindeesmat participa da 
Sipat na Viação Cidade Sorriso

Preocupado com a segu-
rança dos trabalhadores e 
em acompanhar as ações da 
empresa na proteção de seus 
funcionários, em 23 de outu-
bro, o Sindeesmat participou 
do encerramento da Semana 
Interna de Prevenção de Aci-
dentes do Trabalho (Sipat) na 
Viação Cidade Sorriso, rerpe-
sentado pelos diretores Ademar 
de Souza e Valquiria Rosa.

Após uma semana de pales-
tras, conversas e orientações 

Em 20 de novembro acon-
teceu o encerramento da Sipat 
da empresa Transporte Cole-
tivo Glória, em Curitiba. O 
Sindeesmat, rerpesentado pelos 
diretores Ademar de Souza e 
Valquiria Rosa, marcou pre-
sença no evento e prestigiou o 
momento junto aos trabalha-
dores. A tarde finalizou uma 
semana repleta de palestras 
e cursos que foram ofereci-
dos aos trabalhadores e seus 
familiares. Os assuntos trata-
dos durante a Semana eram 

sobre procedimentos de segu-
rança na empresa e no dia a 
dia, os trabalhadores encerra-
ram a Semana participando de 
uma peça teatral, que trouxe de 
forma didática os conhecimen-
tos passados durante o evento.

A peça Corra que o Acidente 
Vem Aí, da companhia Essen-
cial, apresentou aos trabalhado-
res a importância do uso correto 
dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) e de cumprir 
os procedimentos de segurança 

relacionados não apenas ao 
ambiente de trabalho, mas sim 
àquilo que pode influenciar as 
condições do trabalhador ao 
desempenhar as suas funções. 
Foi trabalhado durante a Sipat 
segurança do trabalho, doen-
ças sexualmente transmissíveis 
(DSTs), estresse e gerencia-
mento do orçamento. 

A organização da Sipat é 
realizada pelo Serviço Espe-
cializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do 
Trabalho (Sesmt) e os Cipeiros. 

nas atividades laborais. Além de 
acompanhar de perto as ativida-
des da Sipat, o Sindeesmat tam-

Auzira Tavares, técnica 
em Segurança do Trabalho, 
acredita na importância da 
Sipat. “O trabalhador que 

bém contribuiu com a doação 
de brindes para um sorteio feito 
entre os trabalhadores.

sofreu algum acidente por 
não usar EPI se conscien-
tiza sobre sua importância”, 
afirma Auzira. 

Sipat colabora para 
a segurança do trabalho 

DIRETOR SINDICAL ADEMAR DE SOUZA E ASSOCIADO ANDERSON ADRIANO
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ACT garante ganhos aos 
trabalhadores de São José dos Pinhais

O Sindeesmat assinou 
recentemente o Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) 
para os trabalhadores em 
escritório e manutenção no 
âmbito da empresa da Auto 
Viação Sanjotur, com abran-
gência no município de São 
José dos Pinhais.

Com as negociações, o 
Sindicato conquistou aos 
trabalhadores um piso sala-
rial de R$ 872,66. Já o auxí-
lio-alimentação padrão para 

O Sindeesmat assinou 
ACT com a Viação Tindi-
quera de Araucária. Com o 
novo Acordo, ficou assegu-
rado aos trabalhadores, desde 
1º de fevereiro de 2015, o 
reajuste salarial de 9% – uma 
garantia significativa.

Para os porteiros, o piso 
salarial ficou estabelecido em 
R$ 1.120,64, e o piso mínimo 
para os trabalhadores repre-
sentados pelo Sindeesmat 
ficou em R$ 815,32.

os funcionários passou para 
R$ 415 mensais. 

O Acordo entra em vigor 
a partir de fevereiro deste 
ano e tem validade por dois 
anos, encerrando sua vigên-
cia em j aneiro de 2017. Em 
fevereiro 2016 serão nego-
ciadas as cláusulas econômi-
cas do ACT.

Para  a  d ire tor ia  do  
Si nd e e s mat ,  o  Ac ord o 
Coletivo trouxe resultados 
bastante positivos aos tra-

Quanto ao benefício do 
auxílio-alimentação, ficou 
acordado entre as partes que 
os empregados receberão pelo 
cartão-alimentação o valor 
mensal de R$ 415.

“Estamos em uma conjun-
tura econômica bastante com-
plicada para as negociações. 
A inflação está cada vez mais 
alta e as empresas querendo 
ceder menores reajustes. Mas 
estamos lutando em cada uma 
das negociações para garantir 

que nossos trabalhadores não 
sejam prejudicados e avancem 
em seus direitos”, destaca o 

presidente do Sindeesmat, 
Agisberto Rodrigues Ferreira 
Junior.

Sindeesmat assina ACT 2015/2016 
para trabalhadores de Araucária 

balhadores da Auto Viação 
Sanjotur, já que o Sindicato 
conseguiu bons reajustes 
mesmo diante da crise eco-
nômica que afeta o Brasil 
atualmente.
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cUrtas

Atualmente muito se dis-
cute sobre as condições de 
trabalho, mas é sempre ne-
cessário relembrar quais são 
os principais direitos dos tra-
balhadores brasileiros. 

Conheça as principais 
garantias do empregado com 
carteira assinada previstas 
na Consolidação das Leis de 
Trabalho (CLT), acesse: goo.
gl/6feopA

Direitos do trabalhador

Pesquisa do Ministério da 
Previdência Social (MPS) in-
dica que as mulheres são mais 
vulneráveis a doenças causa-
das pelo trabalho. Entre 2004 
e 2013, a concessão de auxí-

lio-doença acidentário entre 
elas cresceu 172%, enquanto 
os vínculos empregatícios ti-
veram crescimento de 79%.

Saiba mais em: goo.gl/
bsczhl

Saúde da trabalhadora

As Lesões por Esforços 
Repetitivos (LER) são um con-
junto de doenças do trabalho 
que atingem principalmente os 
músculos, ossos e tendões. Sua 
principal causa é o processo de 

organização do trabalho, que 
em más condições promove 
jornadas prolongadas, mo-
vimentos repetitivos e pouco 
tempo para descanso. Confira 
a íntegra em: goo.gl/BPsXW0

Organização do trabalho 

As oficinas mecânicas 
são ambientes que oferecem 
inúmeros riscos para o tra-
balhador. O empregador tem 
a obrigação de prover EPIs e 
EPCs, treinamento adequa-

do e adotar medidas para 
menores riscos. Com isso, o 
funcionário tem sua saúde e 
segurança garantidos.

Quer saber mais? Acesse: 
goo.gl/QV0llw

Oficinas mecânicas
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Passando a limpo: 
acidentes com 
trabalhadores de limpeza

Associado geralmente às pessoas que atuam 
na linha de produção, os acidentes de trabalho 
também acontecem com trabalhadores de 
limpeza. Esse setor apresenta diversos riscos que 
muitas vezes não são vistos como tal. 
Caso o trabalhador não receba os EPIs do 
empregador ou tenha a sua saúde e segurança 
ameaçadas durante a jornada de trabalho, ele 
deve entrar em contato com o Sindicato. 

Em 2010, foram registrados 
701,5 mil acidentes de trabalho no Brasil

Atenção aos EPIs:Acidentes

Relacionados ao trabalho de limpeza e 
higiene:

Ferimentos no 
punho ou na mão 

Fraturas do 
punho ou da mão

10,4% 7,1%

Luvas Máscara

Botas Óculos

Placas de 
sinalização (EPC) Avental
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sindical

Filiados terão atendimento 
garantido neste fim de ano

Os trabalhadores em escri-
tório e manutenção que pre-
cisarem de alguma orientação 
ou serviço do Sindicato neste 
fim de ano poderão contar 
com o Sindeesmat. Com sua 
nova política de atendimento 
aos trabalhadores, a entidade 
continuará com seu funciona-
mento normal neste período.

Tradicionalmente, no fim de 
dezembro e início de janeiro os 
funcionários e a diretoria do Sin-
dicato entravam em período de 
férias coletivas e o atendimento 
aos filiados era feito apenas nas 
clínicas e hospitais. 

Entretanto, neste ano o 
Sindeesmat fechará as portas 

somente nos feriados do Natal, 
em 24 e 25 de dezembro, e do 
Ano Novo, em 31 de dezembro 
e 1º de janeiro.

“Sabemos que muitos tra-
balhadores precisam do apoio 
do Sindicato também nessa 
época de final do ano. Por isso 

decidimos fazer diferente e ga-
rantir atendimento aos nossos 
filiados no ano inteiro. Que-
remos garantir que todos os 
trabalhadores tenham aqui a 
atenção que merecem”, afirma 
o presidente do Sindeesmat, 
Agisberto R. Ferreira Junior.

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

Aproveite o verão na sede 
de praia do Sindeesmat

O verão é um dos momen-
tos mais aguardados pelos tra-
balhadores para aproveitar o 
merecido descanso na praia. 
Para os filiados do Sindeesmat 
isso é ainda mais fácil, com a 
sede de praia da entidade.

Os associados que quise-
rem aproveitar a temporada 

de dezembro de 2015 a feve-
reiro de 2016 em Pontal do 
Paraná poderão fazer suas 

Adauto Gonçalves 

(almoxarifado); Edson de O. 

Laudimiro (eletrecista); Edson 

Raimundo (mecânico); Ilson 

José A. Peixoto (mecânico); José 

R. Bueno (mecânico); Laura L. de 

Melo Estrapasson (atendente de 

transporte especial);  Lisnaldo 

C. Silvério (mecânico); Luiz 

A. da Cruz (latoeiro / pintor);  

Miguel A. de Liz (encarregado 

de tráfego);  Neocir Silva 

(mecânico); Osvaldo B. Filho 

(pintor); Ramão de Lima 

(controlador de tráfego); José R. 

Bueno (mecânico).

aUto viação 
marEchal

TEMPORADA
 2015/2016 

reservas pelo telefone (41) 
3222-6969, falando com o Ju-
nior.
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anivErsariantEs
NoMe eMpReSA dAtA Ivan Augusto Bonfim Transporte Colet. Glória 28-11

Antonio Beira Magalhães Viacao Cidade Sorriso 01-11 Vanito Pereira Sindeesmat 28-11

Clarice Batista Ramos da Silva Sindeesmat 02-11 Mateus Martins CCD-Transp. Coletivo 29-11

Joel Rodrigues Nascimento A. V S.J Pinhais (Filial Curitiba) 02-11 Nadison Marcelo da Silva Viacao do Sul Ltda. 29-11

Maria de Oliveira Pego do Carmo Transporte Colet. Glória 02-11 Luciana Margarete de P. Vieira Auto Viacao Redentor 01-12

Moacir Mariano da Silva Sindeesmat 02-11 Rosemeiry Pereira Sabbatini Auto Viacao Santo Antônio 01-12

Osvaldo Chevônica dos Santos Auto Viacao Marechal 02-11 Fabiano Marques de Mello Auto Viacao Marechal 02-12

Silvio Eduardo dos Santos Transporte Colet. Glória 02-11 José Valdomiro de Mattos Auto Viacao Redentor 02-12

Ivone Alves Moreira da Farra Araucaria Trans Coletivo Ltda (Urbana) 03-11 Fabiano Luis de Avila Auto Viacao Redentor 03-12

Marco Antonio da Silva Auto Viacao S.J.P. 03-11 Juciane Kachel Viacao do Sul Ltda. 04-12

Maria Cristina de Lima Dias CCD-Transp. Coletivo 03-11 Manoel de Oliveira Santos Viacao Cidade Sorriso 05-12

Adriana Neneve Auto Viacao Redentor 04-11 Carlos lndalecio C. de Castro Auto Viacao Marechal 06-12

José Luiz de Souza Santana Auto Viacao Redentor 05-11 Lourdes Aparecido Cesário Auto Viacao Redentor 07-12

Jucilene Martins Mercês 05-11 Paulo Krisanowski Filho Auto Viacao Santo Antônio 07-12

Rogério de Oliveira Barbosa Auto Viacao Redentor 05-11 Enio Luiz Fogaça Barboza Auto Viacao Redentor 08-12

Odair de Arruda Auto Viacao Santo Antônio 08-11 Valdecir Ramos Auto Viacao Santo Antônio (Filial) 08-12

Alexandre Batista Ribeiro Auto Viacao Tamandare (Filial) 09-11 Daliria dos Santos Fonseca Sindeesmat 09-12

Lourival Siqueira de Castro Viacao Piraquara 09-11 Divoncir Prado da Silveira Viacao Nobel Ltda. 09-12

Anderson Antonio Monteiro Auto Viacao Marechal 10-11 Everton de Jesus Halat dos Santos Viacao Cidade Sorriso 09-12

Edi Carlos Marquete Auto Viacao Santo Antônio 10-11 Antonio Junior de Lima Transporte Colet. Glória 10-12

Edson de Oliveira Auto Viacao Redentor 10-11 Gilvan Santos Barbosa Auto Viacao Santo Antônio 10-12

Everton Silva Prestes Transporte Colet. Glória 10-11 Leoni da Rosa de Aquino Auto Viacao Marechal 11-12

Auzira Barbosa Tavares Transporte Colet. Glória 11-11 Marta Soares dos Santos Sindeesmat 13-12

Rosangela Ap. de Paula Mercês 11-11 Rosiani de N. dos S. da Costa CCD-Transp. Coletivo 13-12

Marcelo Carlos dos Santos Auto Viacao Redentor 12-11 Rodny Sandro de Oliveira Melo Auto Viacao Redentor 14-12

Ronei Von Pimenta dos Santos Transporte Colet. Glória 12-11 Edna da Silva Albino CCD-Transp. Coletiv 15-12

Valdinei Ap. P. de Souza Auto Viacao Redentor 12-11 Carlos Donizete Alves Auto Viacao Santo Antônio 16-12

Jonas Alves dos Santos CCD-Transp. Coletivo 13-11 Luis Carlos Ribeiro Viacao Cidade Sorriso 16-12

Agrariana Aparecida de Oliveira Transporte Colet. Glória 14-11 Ademir dos Santos Ferreira Transporte Colet. Glória 17-12

Romario Adir Americo Viacao Piraquara 14-11 Adolfo Vaz Filho Viacao Cidade Sorriso 17-12

Augusto dos Santos Auto Viacao Redentor 15-11 Claudio Alberto de Sousa Cruz Transporte Colet. Glória 17-12

Robson Augusto de Almeida Auto Viacao Marechal 15-11 Ismael de Luca Auto Viacao Redentor 17-12

Ubiraci Marques Barbosa Viacao Cidade Sorriso 15-11 Ewerton Luiz Cabral A. V S.J Pinhais (Filial Curitiba) 18-12

Wilson Guembarovski Falarz Sindeesmat 16-11 Leandro Santos Auto Viacao Santo Antônio 18-12

Alfrides Klingbeil de Lima A. V S.J Pinhais (Filial Curitiba) 17-11 Meire Rose Souza do Nascimento Auto Viacao Redentor 18-12

Daniel Roberto Lofh Sindeesmat 17-11 Jair Purcino Sindeesmat 19-12

Edilson Jose Carneiro Transporte Colet. Glória 17-11 Jose Roberto Bueno Auto Viacao Marechal 19-12

Lucas T. Teodoro da Silva CCD-Transp. Coletivo 17-11 Mirian Cavalheiro do Amaral CCD-Transp. Coletivo 19-12

Pelcio de Almeida Auto Viacao Marechal 17-11 Ricardo Vieira Miguel Sindeesmat 19-12

Felipe Thiago Reikdal de Farias Auto Viacao Redentor 18-11 Antônio João Franco Expresso Azul Ltda 20-12

Maria Aparecida dos Santos Alves Transporte Colet. Glória 18-11 Jorge Leondir Justi Auto Viacao Redentor 20-12

Alloes Rocha de Carvalho Expresso Azul Ltda. 19-11 Claudinor Fernandes Viacao Cidade Sorriso 21-12

Antonio Pinto Netto Auto Viacao Redentor 19-11 Luis Carlos de Lorena Auto Viacao Redentor 22-12

Jose Carlos dos Santos Sindeesmat 19-11 Maria Juanita Pereira Teixeira Sindeesmat 23-12

Marlene Campana da Silva Auto Viacao Santo Antônio 19-11 Mônica Aparecida P. Lima Viacao Tamandaré 23-12

Eros Santos Pereira Transporte Colet. Glória 20-11 Pedro Ferreira Gonçalves Auto Viacao Redentor 23-12

Neoli Rachadel Viacao Cidade Sorriso 20-11 Valdinei Gonçalves de Brito Auto Viacao Santo Antônio 23-12

Tiago Pires de Lima Viacao Cidade Sorriso 20-11 Cury Rodrigues de Freitas Transporte Colet. Glória 25-12

Joao Gualberto Ferreira Mercês 22-11 Jairo Camões Auto Viacao Redentor 25-12

Fabiola Farias Franco Auto Viacao Marechal 23-11 Natalio Ferreira Auto Viacao Tamandare (Filial) 25-12

Nelson dos Santos Auto Viacao Redentor 24-11 Sinevaldo Herculano de Paula Sindeesmat 25-12

Alirio Simões da Rocha Viacao Cidade Sorriso 25-11 Elaine Cristina dos Santos Almeida CCD-Transp. Coletivo 26-12

Celso Hultmann da Silva Auto Viacao Redentor 25-11 Jose Roberto de Lara CCD-Transp. Coletivo 26-12

Gilmar Rocha Rodrigues A. V S.J Pinhais (Filial Curitiba) 25-11 Marcus Vinicius Bezerra Viacao Cidade Sorriso 27-12

Ereonildes de Oliveira da Silva CCD-Transp. Coletivo 26-11 Osvaldo Tokasz Auto Viacao Marechal 28-12

Marcio Francisco Labarewski Transporte Colet. Glória 26-11 Rosemari de Mello Mercês 28-12

Aparecido Tomé Perpetuo Viacao Cidade Sorriso 27-11 Magaly R.de O.Z. Novakowsi Sindeesmat 29-12

Neuci Ester R. A. dos Santos CCD-Transp. Coletivo 27-11 Loreci Aparecida P. Ramos Expresso Azul Ltda 31-12

Zenon Rogerio Ribeiro Transporte Colet. Glória 27-11 Marcos da Rocha Viacao do Sul Ltda 31-12


