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JornaliSta reSponSÁVel
Guilherme Mikami (SRTE 9458/PR)

Inicia-se uma nova fase, mais um ano 
que começa, novos planos e mais lutas. 
No Sindicato dos Empregados em Es-
critório e Manutenção nas Empresas de 
Transportes de Passageiros de Curitiba e 
Região Metropolitana (Sindeesmat) tam-
bém estamos iniciando 2016 com novas 
reivindicações dos trabalhadores e desa-
fios a enfrentar.

O principal desafio no qual estamos 
trabalhando hoje é a defesa dos direitos 
dos trabalhadores diante da crise econô-
mica que ganhou corpo no último ano e 
continua sendo uma ameaça.

Sob a justificativa da crise e da falta 
de recursos, o patronal está desrespei-
tando os direitos da categoria e barrando 
cada vez mais os avanços nas negocia-
ções coletivas. Para os trabalhadores em 

escritório e manutenção das empresas de 
transportes, isso está se refletindo prin-
cipalmente em recorrentes atrasos nos 
pagamentos de salário, vales, 13º salário 
e outros vencimentos.

Toda a diretoria do Sindeesmat está 
empenhada para mudar esse quadro e 
preservar os direitos da categoria. O Sin-
dicato está atuando tanto diretamente 
com o patronal, por meio de reuniões e 
conversas, quanto na esfera judicial, com 
audiências no Tribunal Regional do Tra-
balho (TRT-PR) e no Ministério Público 
do Trabalho (MPT-PR) e com ações para 
defender a categoria.

Mesmo com todas as dificuldades 
previstas para este ano, continuaremos 
atuando para superar as barreiras e con-
quistar avanços para os trabalhadores.

Editorial

EXPEDIENTE

Em 2016, o Sindeesmat também bus-
cará ações em nível estadual por meio da 
Central Única dos Trabalhadores do Para-
ná (CUT-PR) e da Federação dos Traba-
lhadores em Transportes Rodoviários do 
Estado do Paraná (Fetropar), para ampliar 
os direitos da categoria, de toda a classe 
trabalhadora e da sociedade em geral.

Sabemos que o caminho a percorrer é 
difícil, mas com o apoio da base acredita-
mos que conseguimos ir mais longe.

Com a união da categoria, já esta-
mos conquistando avanços importantes, 
como o tratamento igualitário a todos os 
funcionários pelos gestores das empresas. 

Mas precisamos ampliar nosso movi-
mento, para ter cada vez mais força para 
fazer esse embate junto aos patrões. Pro-
cure o Sindicato e faça parte dessa luta!
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sindical

Categoria aprova reivindicações para 
negociações da data-base de 2016

Em 10 de dezembro, os 
filiados ao Sindeesmat lota-
ram o salão da entidade para 
participar da Assembleia Geral 
Extraordinária, em que foram 
discutidas as reivindicações da 
categoria e os rumos das nego-
ciações para 2016.

O principal ponto da pauta, 
que deu início aos debates, foi a 
manutenção da data-base em 1º 
de fevereiro. Foram discutidos, 
ainda, as condições de traba-
lho, o salário da categoria e as 
demais cláusulas econômicas e 
sociais da Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT).

PaUta
Para as negociações de 2016, 

a categoria aprovou a reivindi-
cação de reajuste de 100% sobre 
o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), mais 
10% de aumento real. Além 

disso, caso a inflação no tri-
mestre seja superior a 10%, o 
percentual excedente deverá ser 
acrescentado ao salário no mês 
seguinte – assim o trabalhador 
tem seus direitos resguardados e 
não perde seu poder de compra, 
mesmo com a alta dos preços.

O piso mínimo de ingresso 
a ser reivindicado será o equi-
valente ao salário de um por-
teiro/atendente de transporte 
especial; o auxílio-alimentação, 
de R$ 650; o abono salarial, 
equivalente ao salário mínimo 
nacional; a assistência médica 
ambulatorial, de R$ 95; e o 
auxílio-refeição reivindicado 
será de R$ 30 por dia.

Diante dos problemas que 
a categoria tem enfrentado nos 
últimos tempos por causa do 
descompromisso dos emprega-
dores com o pagamento, para 
evitar prejuízos aos trabalha-
dores, foi adicionada uma cláu-
sula de multa, no valor de R$ 

100, pelo atraso no pagamento 
de salário, de adiantamentos 
salariais, de férias, de 13º e de 
vale-alimentação. Há, também, 
outra multa, de R$ 70, em caso 
de descumprimento das demais 
cláusulas.

A pauta de reivindicações 
contará, ainda, com aquelas rela-
cionadas a direitos de aposenta-
doria, condições de trabalho, 
segurança, sindicalização, libe-
ração dos trabalhadores, carga 
horária e demissões coletivas 
entre as 46 cláusulas previstas.

nEGociaÇÃo
Durante a Assembleia, a 

categoria aprovou, ainda, a ces-
são de autorização para que o 
Sindeesmat constitua negocia-
ção direta com o Sindicato das 
Empresas de Transporte Urbano 
e Metropolitano de Passageiros 
de Curitiba e Região Metropoli-
tana (Setransp) e com as empre-
sas do setor, com o objetivo de 
realizar o Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT).

“Protocolaremos essa pauta 
no Setransp para já iniciar o 
nosso processo de negocia-
ção. Vamos lutar, no começo 
de 2016, para garantir que a 
maioria das reivindicações que 
os trabalhadores fizeram nessa 
Assembleia sejam atendidas 
pelo patronal”, afirmou o presi-
dente do Sindeesmat, Agisberto 
Rodrigues Ferreira Junior.

“

“

a PaUta dE rEivindicaÇõEs  
conta com 46 cláUsUlas qUE 
PrEvEEm ajUstE salarial, 
rEivindicaÇõEs rElacionadas 
a condiÇõEs dE trabalho, 
aPosEntadoria, EntrE oUtras.
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aGisbErto r. F. jUnior

sindical

Sindeesmat vai ao TRT-PR em busca  
do pagamento dos trabalhadores 

O ano de 2016 já começou 
com desrespeito aos direitos 
dos trabalhadores do transpor-
te público coletivo de Curitiba. 
Com o pagamento do salário 
de dezembro cinco dias atra-
sado, em 12 de janeiro foi rea-
lizada audiência de dissídio no 
TRT-PR.

O Sindeesmat esteve pre-
sente para defender os direitos 
da categoria junto ao Setransp e 
à Urbanização de Curitiba S.A. 
(Urbs).

Até o momento da audi-
ência, apenas três empresas 
haviam pagado o salário in-
tegral de dezembro aos traba-
lhadores. Segundo o Setransp, 
as empresas inadimplentes são 
as Viações Marechal, Glória, 
Redentor, Araucária Urbana e 
Metropolitana, Tamandaré Ur-
bana, CCD, São José Urbana e 
Cidade Sorriso.

Em média, apenas 55,95% 

do salário dos trabalhadores foi 
pago por estas empresas. De 
acordo com o Setransp, ainda 
faltam R$ 4,5 milhões para qui-
tar a dívida.

Para os trabalhadores, a ins-
tabilidade nas empresas que tra-
tam seus funcionários com des-
caso traz prejuízos para sua vida 
profissional e pessoal. “Para nós, 
é muito complicado não ter dia 
certo para receber. As nossas 
contas vencem sempre no mes-
mo dia e ninguém quer saber 
se nós recebemos o salário ou 
não; se não tiver dinheiro, nós 
pagamos juros e multa”, afirmou 
o trabalhador da empresa CCD 
Transporte Coletivo Gilmar 
Moreira Cabral.

Os atrasos já estão se tor-
nando prática comum adotada 
pelas empresas, mesmo depois 
de negociações e movimentos 
paredistas no ano passado. O 
diferencial é que, dessa vez, o 

tratamento foi igual para todos. 
“Até pouco tempo, tínhamos 
uma discriminação de paga-
mento, com tratamento dife-
renciado para os funcionários 
de algumas empresas. Depois 
de muita luta do Sindeesmat, os 
gestores estão tratando todos 
como iguais. Agora, nossa luta 
é para acabar com esses atrasos, 
que prejudicam muito a vida 
do trabalhador”, pontuou o 
presidente do Sindicato, Agis-
berto Rodrigues F. Junior.

acordo
A justificativa usada pelo 

Setransp para não realizar o 
pagamento dos trabalhadores 
é que as empresas não têm di-
nheiro em caixa. Mas a Urbs 
esclareceu que os repasses estão 
sendo feitos corretamente.

Para chegar a um acordo, a 
Urbs propôs um repasse emer-
gencial de R$ 3,5 milhões às 
empresas. O compromisso do 
Setransp foi de fazer o paga-
mento integral até 14 de janeiro.

“

“

dEPois dE mUita lUta do 
sindEEsmat, os GEstorEs EstÃo 
tratando todos como iGUais. 
aGora, nossa lUta é Para 
acabar com EssEs atrasos, 
qUE PrEjUdicam mUito a vida 
do trabalhador.
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sEGUranÇa

Sem adiantamento salarial, categoria 
recorre novamente ao TRT-PR

Em 19 de janeiro, o 
Sindeesmat compareceu mais 
uma vez ao TRT-PR, desta vez 
para tratar do adiantamento 
salarial – que deveria ser pago 
em 20 de janeiro. O valor total 
dos adiantamentos devidos 
pelas empresas urbanas era de 
R$ 4,8 milhões.

Mais uma vez, o Setransp 
afirmou que não consegue 
arcar com os encargos traba-
lhistas porque não tem recursos 
suficientes, o que, para a Urbs, 

Em 21 de janeiro, os filiados 
ao Sindeesmat participaram da 
Assembleia promovida pela enti-
dade em busca de alternativas 
para fazer com que as empresas 
respeitem seus direitos.

Na Assembleia, a assessoria 
jurídica do Sindeesmat conver-
sou com os trabalhadores sobre 
a atuação do Sindicato em 
busca do pagamento correto da 
categoria e as possibilidades de 
solucionar o problema.

Como não houve acordo no 
TRT-PR sobre o cumprimento 

trata-se de mau planejamento. 
“Existe um contrato licitado e 
a Urbs o está cumprindo rigo-
rosamente. Se as empresas não 
estão conseguindo cumprir 
as regras contratuais é porque 
não fizeram o devido estudo, 
quando da participação na lici-
tação, para ver se elas consegui-
riam cumprir o contrato”, des-
tacou a representante da Urbs.

Sem mostrar maiores pre-
ocupações com a situação 
dos trabalhadores, ao final da 

dos adiantamentos atrasados, a 
matéria foi encaminhada para 
dissídio coletivo.

Segundo a advogada do 
Sindeesmat Lucia Beloni, além 
de participar do dissídio, o Sin-
dicato também entrará com 
ação judicial pelo descumpri-
mento da cláusula 39 do ACT 
– que prevê multa de R$ 40 às 
empresas em caso de descum-
primento do pagamento. 

 “Estivemos nas audiências 
para tentar negociar, mas, como 
não chegamos a um acordo, 

audiência, a proposta feita pelo 
Setransp foi de parcelamento 
do pagamento em três dias. 

ingressaremos com a ação para 
evitar que esses atrasos conti-
nuem acontecendo. Vou pegar a 
lista dos trabalhadores que não 

Como não houve acordo, a 
matéria foi encaminhada para 
dissídio coletivo.

receberam de cada empresa 
para a multa, mas quem não 
quiser tem a liberdade de não 
participar”, esclareceu Lucia.

Sindeesmat entrará com ação judicial 
contra o atraso nos pagamentos
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sindical

Negociações da data-base 
são iniciadas pelo Sindeesmat

Com a data-base da ca-
tegoria se aproximando, em 
27 de janeiro, o Sindeesmat 
realizou a primeira rodada 
de negociações com o setor 
patronal para discutir as rei-
vindicações dos trabalhado-
res para 2016.

Para atender às pautas 
dos cerca de três mil traba-
lhadores representados pelo 
Sindicato, participaram da 
reunião o Setransp, a Urbs 
e a Coordenação da Região 
Metropolitana de Curitiba 
(Comec).

O reajuste salarial foi o 
assunto que deu início às 
discussões da mesa redon-
da mediada pela Superin-
tendência Regional do Tra-
balho e Emprego no Paraná 
(SRTE-PR).

A proposta apresentada 
pelo Setransp foi de garan-
tir o reajuste do INPC do 
período, com base nos da-
dos do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, o 

que valeria para os salários e 
demais parcelas de natureza 
econômica.

Porém a categoria já havia 
reivindicado o reajuste com 
10% de aumento real além 
do INPC, o que foi defendido 
pelo presidente do Sindeesmat, 
Agisberto Rodrigues Ferreira 
Junior, na reunião.

“Com a crise econômica 
que atinge o país, a classe tra-
balhadora é quem está sendo 
mais prejudicada, com per-
da de direitos e de poder de 
compra. Com a inflação dis-
parando, temos que garantir 
a reposição inflacionária, 
mas também evitar que a ca-
tegoria seja prejudicada ao 
longo do ano”, frisou Agis-
berto.

De acordo com a Urbs, 
que já havia recebido uma 
cópia da pauta dos traba-
lhadores, a proposta do pa-
tronal está dentro do limite 
de reajuste já pactuado entre 
poder concedente e conces-

sionárias, nos contratos de 
concessão. A Comec tam-
bém concordou em atender 
no máximo ao INPC para 
garantir o reajuste salarial e 
econômico.

Já em dezembro do ano 
passado, o Sindeesmat ha-
via protocolado a pauta de 
reivindicações da categoria 
junto ao patronal. No entan-
to, o Setransp afirmou, na 
reunião, que ainda não havia 
analisado as cláusulas sociais 
do rol, e que, a princípio, tra-
taria antes das cláusulas eco-
nômicas.

“Temos um total de 46 
cláusulas aprovadas pela ca-
tegoria em Assembleia e to-
das elas têm uma importân-
cia significativa para a vida 
do trabalhador. Precisamos 
discuti-las e assegurar que 
as principais reivindicações 
sejam garantidas”, destacou 
o presidente do Sindeesmat.

Como não foi firmado 
um acordo ao fim da reu-
nião, o Sindeesmat propôs, 
ainda, a garantia da data-ba-
se por 30 dias, prorrogáveis 
por mais 30, o que foi aceito 
pelo patronal. Novas rodadas 
de negociações coletivas de 
trabalho ainda serão realiza-
das até as partes chegarem a 
um consenso.

O próximo encontro 
ocorrerá em 3 de fevereiro, 
para tratar das cláusulas so-
ciais.

sindicato Patronal GarantE 
rEajUstE do inPc, mas sindEEsmat 
lUtará PElo aUmEnto rEal dE 10% 
nas Próximas nEGociaÇõEs.
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FormaÇÃo

Segundo módulo do Curso de 
Formação Sindical chega ao fim

Em 12 de dezembro, che-
gou ao fim o segundo mó-
dulo do Curso de Formação 
Sindical – Organização e Re-
presentação Sindical de Base 
(ORSB) –, promovido pelo 
Sindeesmat em parceria com 
a CUT-PR.

Em 5 e 12 de dezembro, a 
segunda turma de dirigentes 
sindicais e delegados de base 
cursou o segundo módulo 
do ORSB. Com isso, foi en-
cerrada mais uma etapa da 
formação do Sindeesmat. O 
terceiro módulo será realiza-
do em 2016.

“Aqui no curso, estamos 
tendo mais conhecimento 
para poder passar nas em-
presas e esclarecer bem qual 
é o trabalho do Sindicato. 
Acho que os funcionários 
têm curiosidade, mas não 
procuram conhecimento, e 

nós estamos lá justamente 
para esclarecer dúvidas e aju-
dar o trabalhador no que ele 
precisa”, afirmou o latoeiro e 
delegado na empresa Viação 
Cidade Sorriso João Oliveira 
Dias.

contEúdo
Neste módulo, foi feita 

uma contextualização históri-
ca para explicar o surgimento 
das entidades sindicais. Para 
isso, foi analisado o momento 
político e econômico do país 
na época do fim dos governos 
de Getúlio Vargas, Juscelino 
Kubitschek, Jânio Quadros e 
João Goulart, e a forma como 
foi gerado o golpe militar – 
com o apoio do empresariado 
e da classe média.

Na época da Ditadura, 
houve uma manifestação con-
trária feita pelos sindicatos – 

que sofreram com a interven-
ção do regime militar. Após 
1975, começaram as manifes-
tações mais representativas, 
com apoio popular, inversão 
das visões da sociedade civil 
e do governo militar e fortale-
cimento da luta por liberdade 
democrática.

Com o crescimento do 
movimento, em meio a gre-
ves, foi feito um congresso 
da classe trabalhadora, que 
encaminhou a fundação da 
CUT, em 1983.

Segundo a instrutora do 
curso e assessora da secretaria 
da CUT-PR, Juliana Souza, a 
Central nasceu com princípios 
diferenciados, voltados à luta 
pela liberdade de autonomia 
sindical, decisões democráti-
cas de organização interna e 
solidariedade de classe.

“O enfoque principal des-
se módulo é nos princípios 

da CUT, para que as pessoas 
que estão dentro do Sindi-
cato compreendam por que 
ela se diferencia das demais 
centrais, como se organiza 
ideologicamente e por que 
eles estão na CUT”, explicou 
Juliana.

Para os dirigentes, conhe-
cer e entender o sentimento 
de unidade da categoria – que 
é a essência da entidade sindi-
cal – foi fundamental.

“Com mais conhecimen-
to, conseguimos mostrar 
para o trabalhador que o 
Sindicato é feito por todos 
nós, mesmo pelos que não 
são diretores ou filiados. 
Sem os trabalhadores, o 
Sindicato não existe. A par-
tir disso, conseguimos lu-
tar”, destacou o eletricista e 
delegado na empresa Auto 
Viação Redentor Benedito 
Aparecido de Lima.

“

“

com mais 
conhEcimEnto, 

consEGUimos 
mostrar Para 

o trabalhador 
qUE o sindicato 

é FEito Por 
todos nós.

bEnEdito aParEcido 
dE lima 

ElEtricista

“

“

os FUncionários 
têm cUriosidadE, 

mas nÃo 
ProcUram 

conhEcimEnto, E 
nós Estamos lá 
Para EsclarEcEr 
dúvidas E ajUdar 
o trabalhador.

joÃo olivEira dias
latoEiro
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Filiado ExEmPlo
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Trabalho sério pelo 
funcionamento das empresas

Não é apenas nos pátios 
e oficinas que se concentra 
o trabalho das empresas de 
transporte coletivo de passa-
geiros; dentro dos escritórios 
também são desempenhadas 
atividades fundamentais para 
o funcionamento da empresa 
e para o desenvolvimento 
do transporte em Curitiba e 
Região Metropolitana.

João Tadeu Balzan é um 
exemplo dos trabalhadores 
que atuam na área adminis-
trativa e contribuem com o 
trabalho dos demais funcio-
nários. “Estou satisfeito com 
meu trabalho, é o que gosto 
de fazer”, conta.

Atuando na Auto Viação 
Redentor há 37 anos, Balzan 
já passou por diversas ativi-
dades e conhece um pouco 
de cada área de atuação da 
empresa. Ao entrar na orga-
nização, trabalhou na área de 
controle de tráfego, depois 

passou a assessorar a direto-
ria e hoje ocupa o cargo de 
gerente para assuntos espe-
ciais.

Na função que exerce 
hoje, Balzan trabalha prin-
cipalmente na área jurídica 
da Redentor, fazendo acom-
panhamento e controle de 
processos cíveis, criminais 
e trabalhistas da empresa, 
principalmente relacionados 
a questões de trânsito – aci-
dentes e inquéritos policiais.

Mas o trabalho vai além 
disso. Balzan também resolve 
questões financeiras junto à 
Receita Federal e ao Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS), faz reuniões com o 
Setransp – para discutir pon-
tos como renovação de frota, 
por exemplo –, vai a reuniões 
no Ministério do Trabalho, no 
Ministério Público, a audiên-
cias, entre outras funções.

Pró-atividade é uma 
característica profissional 

bastante valorizada por Bal-
zan. “Eu sou uma pessoa que 
faz tudo dentro da empresa. 
Entendo um pouco de cada 
coisa, conheço muitas pessoas 
e isso ajuda bastante o traba-
lho”, afirma.

Formado em Contabi-
lidade e como técnico em 
segurança do trabalho, Bal-
zan acredita que todo traba-
lhador dedicado e comprome-
tido tem capacidade de subir 
na carreira. “A qualificação é 
importante. Muitas vezes, a 
empresa vê um funcionário 

que se destacou, ou 
mesmo que iniciou 
em um cargo de 
base e estudou, e o 

promove a um cargo melhor. 
Não é fácil, mas um traba-
lhador do administrativo ou 
manutenção pode, sim, subir 
na carreira”, destaca.

sindicato
Balzan também é filiado 

ao Sindeesmat e defende a 
importância de os trabalha-
dores estarem próximos do 
Sindicato para conseguir 
avanços e melhorias para toda 
a categoria.

“Todos os trabalhadores 
deveriam ser sindicalizados, 
e acho que deveria ser obriga-
ção das empresas pagar isso. 
Acho que é muito importante 
o Sindicato nos acompanhar 
e brigar pela categoria, para 
assim conseguirmos nossos 
direitos”, frisa Balzan.

“ “

EU SOU UMA PESSOA 
QUE FAZ TUDO DENTRO 
DA EMPRESA. ENTENDO 

UM POUCO DE CADA 
COISA, CONHEÇO 

MUITAS PESSOAS E ISSO 
AJUDA BASTANTE O 

TRABALHO.
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cUrtas

Trabalhador
tem seus direitos

assegurados
em caso de
advertência

injusta

A advertência no local de 
trabalho é usada para notificar 
o empregado sobre comporta-
mento indevido, e visa alertar 
para o fato de que a repetição 
desse tipo de comportamento  

pode levar a penalidades mais 
severas. Caso a advertência seja 
injusta, o trabalhador deve bus-
car provas e denunciar. 

Leia a íntegra no site do 
Sindeesmat: goo.gl/6FFFjF

Advertência injusta

O abuso e a fraude na con-
tratação de trabalhadores são 
comuns em agências de em-
prego e nas próprias empre-
sas. Nessas contratações, são 
oferecidas propostas absurdas, 

com negligência à regulamen-
tação trabalhista. As principais 
vítimas são migrantes ou tra-
balhadores com pouca quali-
ficação. Confira a matéria no 
site: goo.gl/uDyNhb

Novas contratações

Empregadores devem ofe-
recer aos seus empregados 
ambientes em condições ade-
quadas para trabalhar, o que 
leva em conta as instalações 
sanitárias. As empresas devem 

adotar medidas para garantir 
conforto, segurança e higiene 
nos sanitários, vestiários, cozi-
nhas, refeitórios e alojamentos.

Saiba mais sobre isso em: 
goo.gl/FlDhpV

Condições dignas

O adicional noturno é 
um acréscimo na remunera-
ção de quem trabalha à noite, 
para que o desgaste devido à 
inversão de horários seja re-
compensado. Considera-se 

como trabalho noturno todas 
as atividades urbanas realiza-
das entre as 22h de um dia e 
as 5h do seguinte. 

Conheça as regras em: 
goo.gl/eTyGJ1

Adicional noturno
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Os perigos 
escondidos nas o�cinas

Os riscos existentes em o�cinas mecânicas não se limitam 
a substâncias químicas, objetos cortantes ou correntes 
elétricas que causam queimaduras e choques. Os maiores 
perigos são os gases e vapores químicos, que podem ser 
as�xiantes e explosivos. 
A falta de informações põe em risco a segurança e a 
integridade do trabalhador. Conhecer algumas situações 
de perigo e as medidas necessárias auxilia empregados e 
empregadores a preservar a saúde dos que frequentam as 
o�cinas. 

OFICINA

GASOLINA

A gasolina é in�amável e seus vapores são explosivos; qualquer 
faísca elétrica ou chama pode gerar uma EXPLOSÃO.
O local de trabalho deve ser bem ventilado, o armazenamento 
deve seguir recomendações de segurança e as soldas não devem 
ser feitas em tanques. 

BATERIA
Corrosão, CEGUEIRA em caso de contato do ácido com os 
olhos, explosão em caso de curto-circuito ou carga forçada 

quando a bateria já está sulfatada são algumas situações que 
podem acontecer durante o manuseio das baterias. 

MANUTENÇÃO

A manutenção de correias deve ser 
CUIDADOSA, mesmo com o motor parado. 
Diversos sensores com circuitos eletrônicos são 
espalhados pela mecânica, um deles pode 
acionar o motor e fazer com que gire. 

Utilizar anéis, ou qualquer objeto 
metálico, ou o contato direto com 
materiais quentes pode causar 
queimaduras. O trabalhador deve 
SEMPRE usar luvas. 

QUEIMADURAS
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sindical

Sindeesmat fecha convênio 
com o Grupo Uninter

Pensando em oferecer me-
lhores condições de vida aos 
trabalhadores que representa, 
o Sindeesmat firmou convê-
nio com o Grupo Uninter.

Agora, os associados ao 
Sindicato terão 10% de des-
conto nas mensalidades para 
cursar ensino superior. Para 
garantir o benefício, é neces-
sário pegar uma declaração de 
matrícula na secretaria da fa-
culdade e levar ao Sindeesmat.

O Grupo Uninter possui 
cursos de graduação e pós-
graduação presencial, semi-
presencial e a distância, nas 
áreas de Administração, Ciên-

cia Política, Engenharia, Co-
municação Social, Direito, 
Relações Internacionais, 
Pedagogia, Serviço So-
cial e Ensino Tecnológi-
co.

“Nosso objetivo é 
oferecer ao trabalhador a 
oportunidade de conseguir 
mais qualificação profissional 
por preços mais acessíveis. A 
educação é fundamental na 
vida dos trabalhadores”, afir-
ma o presidente do Sindicato, 
Agisberto Rodrigues Ferreira 
Junior.

Aproveite mais esse benefí-
cio oferecido pelo Sindeesmat!

Além da diretoria 

executiva, o Sindeesmat 

também tem 

representantes em cada 

uma das empresas de 

transporte de passageiros.

Para os trabalhadores que 

tiverem dúvidas, estiverem 

enfrentando alguma 

dificuldade ou precisarem 

de orientação, além de ir à 

sede da entidade,

podem também 

procurar os delegados 

representantes  do 

Sindicato em sua empresa.

Saiba quem são eles e 

converse. 

Sindeesmat 
nas empresas

Sindeesmat agora  
também está no WhatsApp

Você não precisa mais se 
preocupar porque tem uma 
vida agitada e cheia de com-
promissos. O Sindeesmat agora 
está também no WhatsApp.

O objetivo é agilizar a co-
municação da entidade com os 
trabalhadores e atendê-los da 
melhor forma, independente-

mente da plataforma. O núme-
ro do Sindeesmat no WhatsApp 
é (41) 9597-9218.

Urbana:

Antônio Estevan Batista 

Farinhuke (mecânico); 

Alloes Rocha de Carvalho 

(mecânico);

Metropolitana: 

Silvana Dias Gonçalves 

(servente).

ExPrEsso  
azUl  ltda.

(41) 9597-9218

Escolha a forma que te dei-
xa mais à vontade e entre em 
contato conosco!
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anivErsariantEs

NoMe eMpReSA dAtA NoMe eMpReSA dAtA

Juarez Junior S.Gonçalves Auto Viação Redentor 29-01

Laerson Jose Rodrigues Auto Viação Redentor 01-01 Osvaldo Meldola Auto Viação Redentor 29-01

Lourival de Jesus da Silva Sindeesmat 02-01 Nilda Oliveira Melo Auto Viação Redentor 30-01

Valdemir Henrique de Santana Auto Viação Redentor 02-01 Joel Antunes Fernandes CCD-Transp. Coletiv 31-01

Antônio Luiz Cordeiro Araucária Transp.Coletivo Ltda (Urbana) 04-01 Amarildo Nico Empresa de Ônibus Campo Largo Ltda 01-02

Celso Reis Leopoldo Auto Viação Redentor 06-01 Daniel de Souza Galvão Expresso Azul Ltda 01-02

Elizabeth da S. Santos Mundt Auto Viação Marechal 06-01 Vanilson de Lima Viação do Sul Ltda 02-02

ltolo Biscliliari Sindeesmat 06-01 Walber Kleber Silva Felton Auto Viação Redentor 02-02

Celia Cristina V. M. Scheffer CCD-Transp. Coletivo 07-01 Dirce Marcelino Mercês 03-02

Deraldo Fernandes da Rocha CCD-Transp. Coletivo 07-01 Elyseo Manoel Sezerino Junior Mercês 03-02

Mauri Pedro Ferreira Junior Auto Viação Redentor 09-01 Jose Carlos Pereira Auto Viação Redentor 03-02

Adair A. Braga de Amorin Transporte Colet. Glória 10-01 Ivan de Oliveira Custel Viação Castelo Branco 04-02

Adauto Pieirini Sindeesmat 10-01 Joaquim Candido Bezerra Sindeesmat 04-02

Ivo Lavezzo Sindeesmat 10-01 Reginaldo Bonka Antunes Auto Viação Tamandaré (Filial) 04-02

Marcelo Alves Fausto Viação Cidade Sorriso 10-01 Willian Fernandes P. Ranos Mercês 04-02

Ozeias de Abreu Viação Cidade Sorriso 10-01 Angelina Cordeiro Pereira Sindeesmat 05-02

Pedro Luiz P. de Magalhães CCD-Transp. Coletivo 10-01 Antonio Arlindo Santos Araucária Transp.Coletivo Ltda (Urbana) 05-02

Jorginho Francisco dos Santos Auto Viação Redentor 11-01 Amelio Ferreira de Castro Sindeesmat 06-02

Nilvanete Pereira Oliveira Auto Viação Redentor 11-01 Augusto Pereira da Cruz Auto Viação Redentor 06-02

Jose Carlos dos Santos CCD-Transp. Coletivo 12-01 Fabio Ricardo Ribas Cardoso Auto Viação Redentor 06-02

Julio Jorge Machado Araucária Transp. Coletivo Ltda (Urbana) 12-01 Claudemir Martins Borges Auto Viação Redentor 07-02

Estela Vanusa da Silva Auto Viação Santo Antônio (Filial) 13-01 Jose Dirceu Pinheiro Auto Viação Redentor 07-02

Wilson Ricardo de Morais Auto Viação Redentor 13-01 Manoel dos Santos Caldeira Auto Viação Redentor 08-02

llson Fernandes da Rocha Viação Cidade Sorriso 14-01 Luiz Umberto S. Bonatto Auto Viação Redentor 11-02

Luiz Carlos Rubick Viação Cidade Sorriso 14-01 Marinalva B. da S. de França Transporte Colet. Glória 11-02

Jeferson Dias dos Santos Auto Viação Redentor 16-01 Edegar Cardoso de Paula Araucária Transp.Coletivo Ltda (Urbana) 12-02

Almir Nobrega Cassemiro Transporte Colet. Glória 17-01 Francisco Assis de Oliveira A. V. São José dos Pinhais 14-02

Elaine Martins Auto Viação Marechal 17-01 João Batista dos Santos Transporte Colet. Glória 14-02

Ismael Vieira Machado Sindeesmat 17-01 Whallyson dos Santos Silva Auto Viação Santo Antônio 14-02

Josue Ribeiro de Cristo Viação do Sul Ltda 17-01 Celso Luíz Pereira dos Santos Mercês 15-02

Gilmar de Oliveira Auto Viação Redentor 19-01 José Carlos Pinto dos Santos Mercês 15-02

Jose Luiz Kogeraski Sindeesmat 19-01 Mara Lucia Santos do Rosário Auto Viação Santo Antônio 16-02

Ana Cristina Martins Sindeesmat 21-01 Adriano Rodrigo Bomfim Auto Viação Redentor 17-02

Adelson Felipe dos Santos CCD-Transp. Coletivo 22-01 Marcos Domingos Transporte Colet. Glória 17-02

João Ferreira dos Santos Leblon Transp. 22-01 Rodrigo Kenup CCD-Transp. Coletivo 17-02

Sandra Regina Barbosa Auto Viação Redentor 22-01 Elessandro Belini da Silva Araucária Transp.Coletivo Ltda (Urbana) 18-02

Valdemir M. dos Santos Auto Viação Marechal 22-01 Rubens Vicente Auto Viação Redentor 18-02

Sergio Renato Ribeiro Viação Cidade Sorriso 23-01 Valdenir Maximiano Viação Cidade Sorriso 19-02

Erika Quadra de França Auto Viação Redentor 24-01 Artur Soares de Oliveira Junior Viação do Sul Ltda 20-02

Luiz Carlos Ferreira Viação Cidade Sorriso 25-01 Nelson Maciel de Bonfim Viação Cidade Sorriso 20-02

Paulo Vasconcelos Chaves Auto Viação Santo Antônio 25-01 Marcos Joaquim Nunes CCD-Transp. Coletivo 21-02

Marcos Antonio Rodrigues CCD-Transp. Coletivo 26-01 Valmir Alves dos Santos Viação Cidade Sorriso 23-02

Paulina Turkievicz Sindeesmat 26-01 Samuel de Jesus Brandino Silva Auto Viação Redentor 25-02

Arcanjo Marques Viação Castelo Branco 27-01 Jose Romildo de Lima Sindeesmat 26-02

Sandra Regina Cordeiro dos Santos Auto Viação Redentor 27-01 Zilda de Paula Trindade Transporte Colet. Glória 26-02

Vanderlei Gomes Viação Cidade Sorriso 27-01 Acir Pedro Pereira Sindeesmat 27-02

Célio Morais de Brito Viação Cidade Sorriso 28-01 Neocir Silva Auto Viação Marechal 27-02

Euclides Moreno Filho Mercês 28-01 Admilson Oliveira Pereira Transporte Colet. Glória 28-02

Luiz Claudio Alves Viação do Sul Ltda 28-01 Aminadabe C. dos Santos Viação Cidade Sorriso 28-02

Antonio Edson Felix de Souza Transporte Colet. Glória 29-01 Giselle Cristina Pereira Moraes Viação Cidade Sorriso 28-02

Benedito Aparecido de Lima Auto Viação Redentor 29-01 Claudio Germano dos Santos Auto Viação Santo Antônio (Filial) 29-02


