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JORNALISTA RESPONSÁVEL
Guilherme Mikami (SRTE 9458/PR)

Lutar por melhores condições de 
trabalho sempre foi a bandeira principal 
do Sindicato dos Empregados em Es-
critório e Manutenção nas Empresas de 
Transportes de Passageiros de Curitiba e 
Região Metropolitana (Sindeesmat). No 
início do ano, o Sindicato acompanhou 
as negociações com o setor patronal para 
garantir melhores condições salariais e 
ganhos significativos para todos os tra-
balhadores. Conseguimos avançar.

Agora é hora de rever as condições de 
trabalho e a qualidade de vida de toda a 
categoria que representamos. Por isso, es-
tamos em período de eleições para com-
por a Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) no setor de transpor-
tes. A questão de saúde e segurança nas 
empresas ainda precisa ser estudada e, é 

claro, acompanhada de perto. Por isso, o 
Sindeesmat procurou estar presente em 
todos os eventos voltados às melhorias 
para os trabalhadores. 

Outro grande desafio para o mo-
vimento sindical e para as lideranças é 
a preservação dos direitos trabalhistas 
conquistados ao longo dos anos. Direitos 
esses que podem se transformar em re-
trocessos sociais. 

Vivemos tempos sombrios, mas é das 
sombras que desponta a luz. E essa luz, 
para nós, vem em forma de conquistas. 
Não importa se precisaremos ir às ruas 
ou negociar atrás das mesas, estaremos 
unidos. Diante dessa nova situação, o 
Sindicato se prepara para buscar qualifi-
cações para os representantes sindicais e, 
também, para os próprios trabalhadores. 

EDITORIAL

EXPEDIENTE

Assim como, junto ao Instituto São Cris-
tóvão (ISC), tem construído a oferta de 
novos cursos.

Estamos traçando um caminho de 
lutas e batalhas. Com você, trabalhador, 
nossa história será contada da melhor 
forma possível. E é nas empresas que re-
presentantes do Sindicato também fazem 
a ponte entre os trabalhadores. Faça parte 
dessa luta e descubra que o movimento 
sindical é feito de trabalhadores e traba-
lhadoras - que se empenham a cada dia 
para trazer melhorias para a classe traba-
lhadora e a sociedade em geral. 

Nem só de batalhas será constituído 
o movimento sindical. Mas de muitos be-
nefícios que os filiados podem desfrutar. 
Junte-se a nós e ganhe voz dentro do Sin-
dicato e da empresa em que trabalha. 
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SINDICAL

Trabalhadores da Auto Viação 
Redentor votam para CIPA 2016-2017

Prevenir é melhor do que 
remediar. Se é possível evitar 
acidentes de trabalho, tam-
bém é possível treinar uma 
equipe para lidar com eventu-
ais problemas. Por isso, existe 
a Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (CIPA). 
Mais do que apenas trabalhar, 
o funcionário precisa preservar 
a saúde, a integridade física e 
mental e, é claro, estar em um 
ambiente cujos responsáveis 
prezem por essas característi-
cas.

Em 6 de maio, trabalha-
dores da empresa de trans-
portes Auto Viação Redentor 
fizeram a eleição para a CIPA 
2016-2017. Ao todo, foram 18 
candidatos. De acordo com a 
legislação, são dez cipeiros elei-
tos pelos empregados. Cinco 
são titulares e outros cinco são 
suplentes. 

A Norma Regulamentadora 
nº 05 (NR-5) determina como 
uma CIPA deve ser constituída 
e mantida. É ela que especifica 
como deve ser feito o processo 
de eleição, como as gestões pre-
cisam ser constituídas, quais os 
documentos legais necessários, 
o calendário de reuniões e as 
atribuições dos novos cipeiros. 

A eleição foi realizada pelo 
sistema eletrônico. Conforme 

explicação do técnico de segu-
rança do trabalho Dirceu Anto-
nio Salvo, essa é uma maneira 
vantajosa, pois há eficiência, 
objetividade e transparência.

“Esse pessoal é uma reno-
vação e vai passar por curso 
preparatório de acordo com 
a legislação. Eles vão atuar de 
maio de 2016 a maio de 2017”, 
explicou. 

A proposta do curso é pre-
parar o empregado para iden-
tificar os riscos no ambiente de 
trabalho. O treinamento dura 
20 horas e pode ser dividido, 
no máximo, em oito horas diá-
rias. 

“Eu espero que essa turma 
ajude bastante na prevenção de 
acidentes de trabalho, porque é 
gente nova que está entrando 
com sangue novo, com suges-
tões novas. Eu acho que vai ser 
bem interessante”, avaliou. 

O cipeiro Lindeir de Lima 
revela que o trabalho dos novos 
eleitos é colocar as regras do 
curso em prática, mostrar 
para os outros trabalhadores a 
importância do uso dos Equi-
pamentos de Proteção indivi-
dual (EPIs) e os cuidados bási-
cos de segurança no ambiente 
de trabalho. 

Ele destacou que a comis-
são é importante não só para 

a segurança do próprio tra-
balhador, mas também para 
a de outros colegas. “Vemos a 
dificuldade da pessoa quando 
sofre um acidente. Então, tra-
balhar para que isso não ocorra 
é muito importante”, salientou.

O presidente do Sindeesmat, 
Agisberto Rodrigues Ferreira 
Júnior, esclarece que a maior 
qualidade de um cipeiro é 
saber ouvir os trabalhadores. 
“O bom cipeiro precisa ter 
sensibilidade para ouvir 
reclamações e sugestões dos 
empregados. Ele deve priorizar 
as necessidades de modo que o 
interesse coletivo se sobressaia”, 
orientou.

Para garantir a participação 
dos mais de 1500 trabalhadores 
da empresa, o funcionário do 
departamento pessoal Janiolde 
Machado Bonfim explicou que 
a orientação é entregar os hole-
rites após a votação. “O pessoal 
faz a votação e já pega os hole-
rites”, afirmou.  

“

“

VEMOS A 
DIFICULDADE DA 
PESSOA QUANDO 

SOFRE UM 
ACIDENTE. ENTÃO, 
TRABALHAR PARA 

QUE ISSO NÃO 
OCORRA É MUITO 

IMPORTANTE

CIPEIRO
LINDEIR DE LIMA
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TRABALHADORES

Quando o suor dos trabalhadores 
virou lágrimas, nasceu o 1º de maio

O 1º de maio não é apenas 
mais um dos muitos feriados 
brasileiros. Trata-se de uma 
data importante para todos os 
trabalhadores, pois é dia de re-
cordar a luta do movimento dos 
trabalhadores e as conquistas ao 
longo da história.

No século XIX, nos Estados 
Unidos, operários da indústria 
enfrentavam jornadas de traba-
lho de até 13h diárias. Somada 
às horas excessivas, estava a 
relação opressiva por parte dos 
patrões e as condições insalu-
bres das fábricas. Como reivin-
dicação por melhores condições 
de trabalho e salários, operários 
passaram a se organizar em mo-
vimentos e sindicatos.

No dia 1 de maio de 1886, 
na cidade de Chicago – um dos 
principais polos industriais dos 
EUA –, os trabalhadores deram 
início à greve, que tinha como 
bandeira prioritária a redução 
da jornada de trabalho para 8h.

“Cafajestes, canalhas e 
preguiçosos”, foi assim que os 
jornais da classe dominante se 
referiram aos trabalhadores. O 
resultado foi a forte repressão 
policial, que fortaleceu ainda 
mais as manifestações dos dias 
seguintes.

Em frente a uma das fábri-
cas, no dia 3 de maio, a polícia 

matou três operários, deixou 
50 feridos e levou para a prisão 
centenas de trabalhadores. No 
dia 4, em um grande protesto na 
praça Haymarket, uma bomba 
explodiu, matando sete pessoas 
e deixando outras dezenas fe-
ridas. Policiais também foram 
mortos. Como revide, outros 
180 agentes atacaram e mata-
ram manifestantes. 

A morte de todos esses tra-
balhadores, porém, não fi caria 
em branco. Marcadas por san-
gue, elas seriam relembradas 
no Congresso de Bruxelas, em 
1891, quando foi instituído o 1º 
de maio como a data para a me-
mória das lutas operárias.

CONDIÇÕES
É por isso, segundo o presi-

dente do Sindeesmat, Agisberto 
Rodrigues Ferreira Junior, que o 
Dia do Trabalhador é, também, 
um momento para refl exão so-
bre as atuais condições de vida 
dos trabalhadores. “O 1º de 
maio é a data em que se home-
nageia o ser humano e não as 
atividades desempenhadas pela 
força de trabalho”, argumenta. 

Para o fi scal de transportes  
Ademar de Souza, que trabalha 
há 19 anos na mesma empresa, 
a data remete a um dia de es-
perança. Ele explica que muitas 

conquistas se deram ao longo da 
história, mas faltam ajustes que 
reconheçam o valor de toda a 
classe trabalhadora. “Nossa ca-
tegoria tem lutado para alcançar 
seus ideais. Esperamos mudan-
ças sérias e honestas”, acentua.

Mesmo na data em que se 
homenageia o trabalhador, mui-
tas pessoas trabalham. É o caso, 
por exemplo, do fi scal de tráfe-
go líder, Sérgio Ademir Schnei-
der. “É bom, no nosso ramo de 
transportes, se a gente pudesse 
guardar o Dia do Trabalhador”, 
avalia. 

Há 14 anos no setor de 
transportes, Sérgio expõe que a 
data é importante para relem-

brar as conquistas de todas as 
categorias. “O Brasil, de forma 
geral, é feito de trabalhadores. 
É um dia que nos permite refl e-
tir até sobre como era antes - o 
que melhorou, o que piorou. É 
uma data importante, mas hoje 
ainda falta muito para a gente 
chegar no Dia do Trabalhador e 
comemorar dizendo ‘nossa, é o 
Dia do Trabalhador! ’”, destaca.

O direito à greve e à sindi-
calização, por exemplo, são re-
sultados da batalha de muitos 
trabalhadores desde o século 
XIX. Mais do que um dia de 
descanso, 1º de maio é hora de 
relembrar, ainda, que todo po-
der emana do povo.

Sérgio Ademir Schneider, fi scal de tráfego líder
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SINDICAL

Sindeesmat propõe oferta de
curso de CIPA e oratória ao ISC

O trabalhador precisa se 
qualificar. Isso traz melhorias 
para o trabalho que ele desen-
volve. Fazer cursos, por exem-
plo, proporciona melhores 
oportunidades de colocação 
no mercado.

Para atender às necessi-
dades dos trabalhadores que 
representa, e também de ou-
tros sindicatos, o Sindeesmat 
apresentou duas ofertas de cur-
sos ao Instituto São Cristóvão 
(ISC) em 12 de maio: curso de 
oratória e curso de Comissão 
Interna de Prevenção de Aci-
dentes (CIPA).

Durante o encontro, o presi-
dente do Sindeesmat, Agisberto 
Rodrigues Ferreira Junior, rela-
tou as dificuldades encontradas 
e a falta de treinamentos volta-
dos aos empregados.

O treinamento para a 
CIPA, por exemplo, é obriga-
tório para empresas que têm 
mais de 20 funcionários. Du-

rante as aulas, os trabalhadores 
aprendem temas relacionados 
à prevenção de acidentes e às 
doenças ocupacionais.

A CIPA é formada por um 
grupo de funcionários que são 
eleitos por outros colegas e in-
dicados pelo empregador. O 
dever da equipe é zelar pelas 
normas de segurança e pelo 
cumprimento das regras. De 
acordo com o técnico de se-
gurança e instrutor da CIPA 
Dirceu Antonio Salvo, a segu-
rança nas empresas é um fator 
que ainda precisa de aprimo-
ramento.

Segundo Dirceu, a falta de 
treinamento e atualização do 
funcionário trazem problemas 
futuros.  Os riscos ergonômicos 
– aqueles que causam distúr-
bios tanto físicos como psicoló-
gicos – são os mais frequentes 
no dia a dia do trabalhador. A 
exposição ao ruído, por exem-
plo, pode trazer complicações.

“A gente não fala só em 
acidente presente. A gente 
fala ‘a longo prazo’, que são 
as doenças ocupacionais. Elas 
chegam lá na frente. E quando 
você vê que está com um pro-
blema, já é tarde”, salientou o 
instrutor.

O curso tem duração de 20 
horas e deve ser ministrado 
durante o horário de trabalho.

MELHORIAS
A comunicação dos tra-

balhadores é um dos fatores 
que fortalecem o movimento 
sindical.

Por isso, o Sindeesmat 
apresentou, também, a pro-
posta de um curso de oratória. 
A finalidade do treinamento, 
segundo a advogada e instru-
tora Beatriz Oliveira de Paola, é 
proporcionar autoconhecimen-
to por meio da oratória.

“O curso é voltado para o 
aprimoramento humano, para 

a pessoa se enxergar melhor, se 
empoderar. Ela se conhecendo, 
vai descobrir suas qualidades e 
seus defeitos”, explicou a ins-
trutora.

A ideia é ofertar o curso 
para o público interno da Fe-
deração dos Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários do 
Estado do Paraná (Fetropar) e 
os trabalhadores das empresas. 
O curso de oratória tem dura-
ção de 30 horas e costuma ser 
aberto para uma equipe de 20 
a 25 alunos. 

De acordo com o presiden-
te Agisberto, o ISC pode aten-
der os trabalhadores do setor 
de manutenção, administração 
e tráfego.

“A proposta dos cursos é 
para o Sindeesmat – que é uma 
categoria de mais de três mil 
funcionários –  selar o traba-
lho com o ISC e também com 
os demais sindicatos”, finali-
zou.
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BENEFÍCIOS

Trabalhadores do Sindeesmat podem 
usufruir de benefícios jurídicos

Os sindicatos mantêm re-
lações diretas com os trabalha-
dores. É por isso que o Sinde-
esmat busca, a todo momento, 
defender, apoiar e fortalecer os 
trabalhadores das várias cate-
gorias que representa. Não im-
porta se é luta por melhorias 
nas condições de trabalho ou, 
ainda, por negociações traba-
lhistas. O objetivo principal é 
propiciar vantagens e benefí-
cios concretos a todos os tra-
balhadores.  

Por isso, para suprir as 
necessidades dos associados, 
o Sindeesmat disponibiliza 
diversos tipos de benefícios, 
como convênio médico e 
odontológico. Sem falar, é 
claro, nos espaços de lazer.

E quando é hora de de-
fender e garantir os direitos 
dos trabalhadores, em ques-
tões individuais ou coletivas, 
o sindicato presta assistência 
jurídica para todos os empre-
gados da categoria. 

Segundo a advogada do 
Sindeesmat Lucia Maria Be-
loni Correa Dias a assessoria 
jurídica oferecida pelo Sindi-
cato é gratuita aos trabalha-
dores.

O benefício contempla os 
sócios e dependentes até 18 
anos, nas áreas cível, familiar, 
criminal, de procedimentos 
administrativos e ações do 
Juizado Especial, tanto cíveis 
como criminais. 

“A assessoria jurídica vai 
até a última Instância acom-
panhando os processos até o 
Supremo Tribunal Federal”, 
explica a advogada.

Há, também, o acompa-
nhamento nos procedimentos 
administrativos e judiciais, 
relacionados à entidade e à 
defesa integral e jurídica da 
categoria. 

Fora isso, os trabalhadores 
também recebem assistência 
durante as rescisões de 
contrato de trabalho. De 

acordo com o presidente 
do Sindeesmat, Agisberto 
Rodrigues Ferreira Junior, 
o propósito é zelar pelos 
direitos trabalhistas e garantir 
o pagamento de todas as 
parcelas devidas. 

“O serviço de assistência 
jurídica esclarece e orienta os 
trabalhadores sobre o cum-
primento da lei e também 
oferece apoio para outras 
áreas da vida do empregado”, 
argumenta o presidente. 

Essa agremiação, confor-
me explicação de Agisberto, 
contribui para o fortaleci-
mento da categoria profis-
sional, gera resultados signi-
ficativos para as negociações 
e propicia benefícios ao tra-
balhador. 

Na área trabalhista, o 
atendimento é gratuito a to-
dos os trabalhadores da cate-
goria, independentemente de 
serem ou não associados da 
Entidade.

O referido atendimento na 
área trabalhista compreende a 
atuação em todas as instâncias 
do judiciário, inclusive os Tri-
bunais Regionais do Trabalho, 
Tribunal Superior do Trabalho  
e Supremo Tribunal Federal, se 
necessário.

O atendimento não gera 
custo para os trabalhadores 
fi liados ao Sindeesmat. Para as 
outras áreas é preciso, no míni-
mo, seis meses de fi liação.

O telefone para contato é 
(41) 3281-9900. O serviço ju-
rídico é de segunda a sexta, das 
9h às 12h e das 14h às 18h. 

“

“

A ASSESSORIA 
JURÍDICA VAI 

ATÉ A ÚLTIMA 
INSTÂNCIA, 

ACOMPANHANDO 
OS PROCESSOS 

ATÉ O SUPREMO 
TRIBUNAL 
FEDERAL

LUCIA MARIA
BELONI CORREA

DIAS
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DIREITOS

Pai que não pagar pensão
pode ser preso em regime fechado

A nova lei da pensão ali-
mentícia fi cou mais rígida para 
os devedores, desde 18 março de 
2016. O objetivo da mudança é 
oferecer segurança aos familiares 
e garantir que o fi lho menor de 
idade tenha direitos garantidos.

Em um prazo de três dias, 
caso o devedor não efetue o pa-
gamento dos valores atrasados, 
não comprove o pagamento e 
nem justifi que o atraso, o nome 
pode ser incluído nos Serviços 
de Proteção ao Crédito (SPC). 

Isso impossibilita o indiví-
duo de fazer compras parceladas 
ou participar de qualquer tipo de 
fi nanciamento. Para que a jus-
tifi cativa de atraso seja válida, é 
preciso que o devedor comprove 
a impossibilidade de pagamento.

Um mês de inadimplência 
permite que o juiz decrete um 
pedido de prisão de um a três 
meses em regime fechado. Antes 
da regra, quem defi nia o regi-

me de prisão era o juiz. Mesmo 
que o responsável vá para a ca-
deia, não fi ca livre de quitar as 
pensões atrasadas. Na prisão, 
fi cará junto com outros presos 
que estão reclusos por penas se-
melhantes. A liberdade só vem 
após o pagamento dos valores 
vencidos.

Mesmo que o pai devedor 
não possa quitar todos os valo-
res de uma vez só, há a possibi-
lidade de parcelar os atrasados. 
De todo o débito, 30% deve ser 
quitado à vista. O restante é pos-
sível parcelar em até seis vezes. 
Isso depende, no entanto, da 
quantidade de pensões vencidas. 

Diante das novas regras, 
o trabalhador que se encon-
tra nessa situação precisa fi car 
atento para não atrasar a pensão 
dos fi lhos e com isso correr o 
risco de ser preso e fi car sem 
emprego. Essa é a orientação 
que o presidente do Sindeesmat, 

Agisberto Rodrigues Ferreira 
Junior, repassa aos trabalhado-
res da categoria. 

“O importante é que os tra-
balhadores lutem por seus direi-
tos, mas também reconheçam 
seus deveres. Pagar pensão ali-
mentícia é, também, uma forma 

de mostrar que o trabalhador 
está cumprindo com o papel de 
cidadão”, enfatiza.

Depois de quanto tempo 
após o vencimento dá para acio-
nar a Justiça? 

Conforme as novas regras 
do novo Código Civil, um dia 
de atraso já possibilita a procura 
pelos direitos. As mudanças na 
legislação reestruturam o tex-
to de 1970 e compõem o novo 
Código do Processo Civil. Além 
da pensão, as alterações falam, 
ainda, de desrespeito aos con-
sumidores, abordam assuntos 
relacionados ao divórcio e ao 
calote nas taxas determinadas 
pelos condomínios.

“O IMPORTANTE É QUE OS 
TRABALHADORES LUTEM POR SEUS 
DIREITOS, MAS TAMBÉM RECONHEÇAM 
SEUS DEVERES. PAGAR PENSÃO 
ALIMENTÍCIA É, TAMBÉM, UMA FORMA 
DE MOSTRAR QUE O TRABALHADOR ESTÁ 
CUMPRINDO COM O PAPEL DE CIDADÃO.”
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FILIADO EXEMPLO

Voz do Sindeesmat nas empresas 
também é de proteção ao trabalhador

Lutar pela segurança dos 
trabalhadores é a missão do 
técnico de segurança do traba-
lho Luiz Fernando Cruz Junior. 
Há aproximadamente quatro 
anos, ele batalha para que os 
demais colegas de profissão 
reconheçam a importância da 
segurança e estejam conscien-
tes do trabalho que desenvol-
vem. 

No início, quando come-
çou a trabalhar na empresa 
Cristo Rei, Luiz Fernando era 
cobrador. Mais tarde, passou 
a exercer a função de fiscal de 
frota. 

Foi ali que Luiz Fernando 
conheceu o Sindeesmat. Ele 
não se lembra ao certo, mas 
acredita que tenha se filiado ao 
Sindicato porque algum dele-
gado de base comentou sobre 
os benefícios que os sócios 
podiam ter. Desde então, já 
se passaram quase 23 anos de 
associação. 

Por meio de indicação, o 
trabalhador conseguiu um 

emprego novo e mudou de 
empresa de transportes. Na 
Auto Viação Santo Antônio, 
ele começou como fiscal de 
frota. Só depois é que passou 
a trabalhar como técnico de 
pneus, no setor de manuten-
ção. Em seguida, foi transferido 
para o Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho 
(SESMT), que é o trabalho que 
desenvolve hoje.

Ele sabe da importância 
da preservação da qualidade 
de vida dos trabalhadores. Por 
isso, é bem exigente quando o 
assunto é proteção e segurança.

Às vezes é preciso lidar 
com algumas dificuldades no 
trabalho.

Nem todos os funcionários 
compreendem a importância 
dessas medidas de segurança. 
Com habilidade, o técnico 
chega e tenta dialogar.

“Hoje eu avalio que, den-
tro do que eu faço, 90% atende 
meu objetivo”, comenta. 

PARTICIPAÇÃO
Luiz Fernando também é 

delegado de base e sabe qual 
o seu papel: fazer o elo entre a 
base e o Sindicato. Na empresa 
em que trabalha, ele é um dos 
representantes do Sindeesmat. 
Ele faz a ligação entre os traba-
lhadores e o Sindicato. 

“Têm algumas empresas de 
transportes que não deixam o 
funcionário, que é delegado de 
base, confortável. Às vezes ele 
se sente pressionado, porque 
não pode fazer o trabalho do 
Sindicato dentro da base”, ava-
lia. 

No momento em que chega 
um trabalhador para conversar 
sobre o Sindeesmat, Luiz Fer-
nando explica os benefícios e 
os propósitos do Sindeesmat. 
Junto, vem o convite para se 
filiar ao Sindeesmat. Apesar do 
trabalho sindical, o técnico de 

segurança sabe que é o diálogo 
que move os trabalhadores. 
Pressão? Jamais. 

“Eu tento deixar o funcio-
nário à vontade. Se a pessoa 
tem dúvida, eu explico como 
é o Sindicato. Inclusive, estou 
com dois sócios novos aqui”, 
comemora o delegado. 

LUIZ FERNANDO 
CRUZ JUNIOR

TÉCNICO DE SEGURANÇA
DO TRABALHO

“EU TENTO DEIXAR O 
FUNCIONÁRIO À VONTADE. 
SE A PESSOA TEM DÚVIDA, 
EU EXPLICO COMO É O 
SINDICATO.”
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SINDICAL

A Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) garante direi-
tos aos trabalhadores. A segu-
rança e a saúde do funcionário 
precisam ser respeitadas, não 
importa o tamanho da empre-

Respeito à legislação

O ambiente de trabalho 
pode trazer fatores de riscos. 
Dentre esses, está a reação alér-
gica que acontece quando a pes-
soa fi ca exposta a substâncias 
que o organismo entende como 

Alergia no  trabalho

Sindeesmat acompanha 
Replanejamento da Fetropar

Participar é estar presente, 
acompanhar e defender as 
causas dos trabalhadores. Por 
isso, em 24 e 25 de maio, o 
Sindeesmat marcou presença no 
Seminário de Replanejamento 
da Federação dos Trabalhadores 
em Transportes Rodoviários do 
Estado do Paraná (Fetropar), 
realizado em Guaratuba.

Durante o evento, as 
lideranças dos mais de vinte 
sindicatos fi liados à Federação 
puderam expor e defender 
ideias e dialogar juntos. O 
Sindeesmat aproveitou para 
debater, também, sobre os temas 
apresentados nas duas palestras 
e representar os mais de três mil 
trabalhadores do setor interno 
que o Sindicato atende.

Para  representar  o 
Sindeesmat no evento, estiverem 
presentes o presidente do 
Sindicato, Agisberto Rodrigues 
Ferreira Junior; o vice-
presidente, José Luiz Kogeraski 

e a primeira secretária do 
Sindeesmat, Márcia Cristina 
Marques Nunes.

No primeiro dia do 
encontro, foram discutidos 
os desafios, as ameaças e 
as oportunidades para os 
trabalhadores do transporte 
do Paraná. Para finalizar, os 
dirigentes sindicais analisaram a 
questão da segurança e da saúde 
dos funcionários nas empresas.

PARTICIPAÇÃO DO 
SINDEESMAT

O Sindeesmat representa 
nas empresas de transportes, 
no âmbito de Curitiba e região 
metropolitana, o Serviço 
Especializado em Engenharia 
de Segurança e Medicina do 
Trabalho (SESMT), composto 
por técnicos de segurança 
do trabalho, engenheiros de 
segurança do trabalho, médicos, 
enfermeiros e auxiliares de 
enfermagem do trabalho.

Para aprimorar a área, o 
Sindeesmat reivindicou uma 
secretaria dentro da Fetropar. 
O objetivo dessa reivindicação 
é fazer com que a Federação dê 
mais ênfase aos trabalhadores 
internos do setor de transportes. 
O pedido foi ofi cializado perante 
o presidente da Fetropar, João 
Batista da Silva, e foi apoiado 
por outras entidades sindicais.

Segundo Agisberto, a área de 
segurança e saúde no trabalho 
ainda é carente de informações 
e ações práticas.

“Para avançar, é preciso 
intensifi car a fi scalização junto 
ao Sindicato, junto à Fetropar e, 
principalmente, junto ao órgão 
competente, que é a própria 
Superintendência Regional do 
Trabalho, que tem um corpo 
de fi scal que atende essa área 
de Segurança e Medicina do 
Trabalho”, destacou Agisberto.

O que seria o Replaneja-
mento? Abrir espaço para as 
discussões, a fim de unir os 
sindicatos. Foi o que revelou a 
secretária Márcia. Com relação 
à participação do Sindicato no 
evento, Márcia avalia que é uma 
das muitas oportunidades para 
o Sindeesmat mostrar o tra-
balho que desenvolve com os 
trabalhadores da categoria que 
representa.

“Ele está mostrando que 
está vindo com mais força e 
que, de alguma maneira, está 
participativo para fazer o que 
é certo para o trabalhador”, 
avaliou.

Única voz feminina no 
Seminário de Replanejamento 
da Fetropar, Márcia afi rmou que 
a participação nos dois dias de 
evento lhe permitiu conhecer 
outras lideranças e se integrar 
mais aos assuntos da Federação.
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Sindeesmat visita SIPAT
da Viação Santo Antônio 

Quando se fala sobre 
a importância do uso dos 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) ou dos 
Equipamentos de Proteção 
Coletiva (EPCs), não se quer 
pegar no pé do trabalhador. 
A intenção é orientar, a fi m 
de que não aconteçam aci-
dentes no trabalho. 

Por isso, em 20 de maio, 
o Sindeesmat acompanhou 
a 18ª Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de 
Trabalho (SIPAT) da empresa 
Auto Viação Santo Antônio, 
em Colombo. 

Durante a realização da 
SIPAT, empregados substi-
tuem as tarefas diárias por 
palestras de conscientização 
dos acidentes. 

Segundo o técnico de 
segurança do trabalho e co-
ordenador da SIPAT, Luiz 
Fernando Cruz Júnior, esse é 
um incentivo para que o fun-
cionário receba informações 
novas sobre o próprio am-
biente de trabalho.

“Falta muito a ser apren-
dido, a ser conscientizado. 
Acho que a empresa deve 
fazer o papel dela. E os fun-
cionários também, é lógico. 
Nem todos assimilam isso, 

mas aqui na Santo Antônio, 
realmente, uns 80% assimi-
lam o porquê de usar os equi-
pamentos”, avaliou o técnico. 

A encarregada de estatís-
tica e fi liada ao Sindeesmat 
Solange Scheibe relatou que 
as palestras servem para to-
dos os funcionários.

“Como temos funcio-
nários que trabalham fora, 
em turnos diferentes, é um 
momento em que devemos 
centralizar as pessoas, para 
que possamos trocar infor-
mações vividas no dia a dia”, 
analisou.  

O borracheiro Israel Cle-
mentino foi um dos trabalha-
dores que participou da SIPAT 
e acompanhou os temas deba-

tidos. Ele destacou que o con-
teúdo repassado aos trabalha-
dores é fundamental. 

“É bem aproveitado o 
que eles passam nas pales-
tras. Têm dicas de saúde, de 
prevenção de acidentes etc. 
Acaba a palestra, daí têm os 
brindes”, comentou. 

Conscientizar o trabalha-
dor é, também, papel do sin-
dicato.

Por isso, desde 2015 o 
Sindeesmat passa por um re-
planejamento, a fi m de man-
ter o contato mais direto com 
os trabalhadores, conforme 
salientou o presidente do 
Sindeesmat, Agisberto Ro-
drigues Ferreira Junior, na 
visita à SIPAT. 

O Sindeesmat representa 

hoje, em Curitiba e região 

metropolitana, mais de três 

mil trabalhadores do setor 

interno de transportes. Em 

cada uma das empresas, 

existem os representantes 

do Sindicato, responsáveis 

por fazerem a ligação 

entre o Sindeesmat e 

os empregados. São 

eles que identificam os 

problemas cotidianos nas 

empresas e encaminham 

as reivindicações dos 

trabalhadores. 

Sindeesmat 
nas empresas

DELEGADOS NA 
VIAÇÃO SANTO 
ANTÔNIO

COMUNICAÇÃO NAS EMPRESAS

Isaías Teotônio de Araújo 

(encarregado de arrecadação); 

Dalmi Aparecido da Costa 

(eletricista); Donisete da 

Costa Ribeiro (planejamento 

de manutenção); Everaldo 

Padilha (técnico de segurança 

do trabalho); Flavio de Oliveira 

Magalhães (instrutor I); 

Gilvan dos Santos Barbosa 

(borracheiro líder); 

Luiz Fernando Cruz Junior 

(técnico de segurança do 

trabalho); Miguel Skiba 

(abastecedor); Paulo 

Krisanowski (almoxarife líder)

EFEITOS DO

VOCÊ CONHECE
OS PERIGOS?

ÁLCOOL:

Álcool e
direção

O consumo de álcool
é responsável por

dos acidentes de
trânsito 61%

dos acidentes fatais
são causados pelo
consumo de álcool

dos motoristas que
se acidentam por
causa do álcool
são mulheres

5,2%

dos motoristas que
se acidentam por

causa do álcool
são homens

18%

75%

Cérebro

Problemas
de saúde

Álcool
no trabalho

O consumo de bebida alcoólica 
é feito em larga escala pelo 

mundo afora.
Seja festa de família, reunião 

com amigos ou encontro 
depois do trabalho, há sempre 

motivos para comemorar e, 
normalmente, essas 

comemorações são feitas com 
bebidas alcoólicas. O problema 

não está no ato de beber, mas 
na quantidade ingerida e, é 

claro, na ocasião. 

Agressividade
e irritação.
Outras alterações 
incluem prejuízo de 
julgamento, perda dos 
reflexos e alteração da 
memória.

O consumo de álcool é um 
dos principais fatores para 
a ausência do trabalhador. 
A dependência alcoólica é 
responsável por:

Acidentes
de trabalho

Aparecimento de 
doenças mentais 
e físicas

Baixo
rendimento

Coração
Hipertensão arterial 
e arritmia cardíaca.
É possível sentir 
falta de ar, 
palpitação e dor no 
tórax.

• Afeta até 15% dos 
empregados

• Aumenta em 5 vezes 
as chances de 
acidentes de trabalho

• É responsável por 
50% das ausências e 
das licenças médicas

Estômago
Gastrite e úlcera.
Pode causar 
queimação, azia e 
até dor de cabeça. 

Fígado
o mais atingido, pois 
é órgão que 
metaboliza o álcool 
no organismo



11JORNAL SINDEESMAT | ABRIL E MAIO | EDIÇÃO 9

EFEITOS DO

VOCÊ CONHECE
OS PERIGOS?

ÁLCOOL:

Álcool e
direção

O consumo de álcool
é responsável por

dos acidentes de
trânsito 61%

dos acidentes fatais
são causados pelo
consumo de álcool

dos motoristas que
se acidentam por
causa do álcool
são mulheres

5,2%

dos motoristas que
se acidentam por

causa do álcool
são homens

18%

75%

Cérebro

Problemas
de saúde

Álcool
no trabalho

O consumo de bebida alcoólica 
é feito em larga escala pelo 

mundo afora.
Seja festa de família, reunião 

com amigos ou encontro 
depois do trabalho, há sempre 

motivos para comemorar e, 
normalmente, essas 

comemorações são feitas com 
bebidas alcoólicas. O problema 

não está no ato de beber, mas 
na quantidade ingerida e, é 

claro, na ocasião. 

Agressividade
e irritação.
Outras alterações 
incluem prejuízo de 
julgamento, perda dos 
reflexos e alteração da 
memória.

O consumo de álcool é um 
dos principais fatores para 
a ausência do trabalhador. 
A dependência alcoólica é 
responsável por:

Acidentes
de trabalho

Aparecimento de 
doenças mentais 
e físicas

Baixo
rendimento

Coração
Hipertensão arterial 
e arritmia cardíaca.
É possível sentir 
falta de ar, 
palpitação e dor no 
tórax.

• Afeta até 15% dos 
empregados

• Aumenta em 5 vezes 
as chances de 
acidentes de trabalho

• É responsável por 
50% das ausências e 
das licenças médicas

Estômago
Gastrite e úlcera.
Pode causar 
queimação, azia e 
até dor de cabeça. 

Fígado
o mais atingido, pois 
é órgão que 
metaboliza o álcool 
no organismo



12 JORNAL SINDEESMAT | ABRIL E MAIO | EDIÇÃO 9

ANIVERSARIANTES
Denis Fogaça Schneider

Elizeu Manuel Sezerino

Sergio de Oliveira Fortes

Adilson Rufi no Leite

Leonora Leal de Souza 

Antonio Machado

Gilmar Moreira Cabral

Ricardo Silvano Kempinski

Rosemary Almeida Santos

Juliano César Faria Ramos

Urias Garcia Da Silva

Leoni dos Santos Farias

Th iago Ribeiro

Claudio Mariano C.Filho

João Canedo da Silva

Miguel Skiba

Aline Caceres

Nilson Bentini

Carlos Roberto Padilha

Isak de Souza Godoi

Carla Bibiano da Cruz

Jonas Batista da Palma

Jonathas Brito da Silva

Luiz Antônio Cocconi

Sergio de Oliveira

Dejalma Jorge

Dirceu Aparecido Campos

Elizeu Gonçalves dos Santos

Marcelo Cristhian R. Fagundes.

Wilson Jesus de Souza

Jose Rodrigues Dos Santos

Kaetlyn Galis de Azevedo

Douglas Tadeu Krama

Moacir Henrique Pszczola

Nair Soares dos Santos

Ronaldo Da Silva

Manoel Marques S.Neto

Marcio Mafra dos Santos

Gilson Carlos  da Costa Antônio

Lisnaldo Cesar Silverio

Marco Aurélio Terres

Teogeles Camalgo Pimenta

Jaime Canedo da Silva

João Fagner Desiderio

Agostinho Cordeiro

Leozilton Castorino Pereira

Tiago Fernando da Silva

Glaci de Fátima Veloso

Moacir Moreira Dias

José Luiz Xavier Piluski

Rodrigo Lopes Ribeiro

Marcos Fabiano Lazarini de Souza

Maria Aparecida Quintiliano

Rogério dos Anjos

Oloir Soares da Silva

Reginalda Rodrigues da Silva

Olair Quetes De Lara

Andrea Pontarola

Gilmar Bruno

Valdir Moraes de Lima

Adalto Silva

Ari Jose Soares

Agisberto R. F. Junior

NOME EMPRESA DATA                      

         Coletivo Glória Ltda

Auto Viação São José dos Pinhais- Urbana

Auto Viação Redentor

Auto Viação Redentor

Transporte Coletivo Glória Ltda

Viação Do Sul Ltda

CCD- Transporte Coletivo S/A

CCD- Transporte Coletivo S/A

CCD- Transporte Coletivo S/A

Auto Viação Redentor

Sindeesmat

Viação Cidade Sorriso Ltda

Transporte Coletivo Glória Ltda

Auto Viação Redentor

Auto Viação Redentor

Auto Viação Santo Antônio Ltda

CCD- Transporte Coletivo S/A

CCD- Transporte Coletivo S/A

Transporte Coletivo Glória Ltda

Auto Viação Santo Antônio Ltda

CCD- Transporte Coletivo S/A

Sindeesmat

Auto Viação Redentor

Auto Viação Marechal Ltda

Auto Viação Marechal Ltda

Orlando Bertoldi & Cia Ltda

CCD- Transporte Coletivo S/A

Auto Viação Santo Antônio Ltda

Auto Viação Santo Antônio Ltda

Auto Viação Redentor

Transporte Coletivo Glória Ltda

Viação Cidade Sorriso Ltda

Auto Viação Redentor

Viação Cidade Sorriso Ltda

Sindeesmat

Transporte Coletivo Glória Ltda

Transporte Coletivo Glória Ltda

Sindeesmat

Auto Viação São Josédos Pinhais Ltda

Auto Viação Marechal Ltda

Viação Cidade Sorriso Ltda

Transporte Coletivo Glória Ltda

Transporte Coletivo Glória Ltda

Viação Cidade Sorriso Ltda

Sindeesmat

Viação Cidade Sorriso Ltda

Viação Cidade Sorriso Ltda

Sindeesmat

CCD- Transporte Coletivo S/A

CCD- Transporte Coletivo S/A

Auto Viação São José Pinhais- Urbana

Viação Do Sul Ltda

Sindeesmat

Transporte Coletivo Glória Ltda

Sindeesmat

Viação Cidade Sorriso Ltda

CCD- Transporte Coletivo S/A

Auto Viação Marechal Ltda

Viação Castelo Branco Ltda

Auto Viação Marechal Ltda

Transporte Coletivo Glória Ltda

Transporte Coletivo Glória Ltda

Auto Viação Redentor

1-5

1-5

1-5

2-5

2-5

3-5

3-5

4-5

4-5

5-5

5-5

6-5

7-5

10-5

10-5

10-5

12-5

12-5

14-5

14-5

15-5

15-5

15-5

15-5

16-5

18-5

18-5

18-5

18-5

18-5

19-5

19-5

20-5

20-5

20-5

20-5

22-5

22-5

24-5

24-5

24-5

25-5

26-5

26-5

27-5

27-5

28-5

29-5

29-5

30-5

30-5

31-5

31-5

1-6

2-6

2-6

3-6

4-6

4-6

4-6

5-6

5-6

7-6

Luiz Tadeu Cordeiro

Roberto Pereira da Silva

Luiz Antonio de Lara

Marcelo Muraro

Anesio Vicente

Itamar Rodrigo Da Silva

José Bezerra da Costa

Maria Margarida Souto

Gisele Ferreira Cruz

José Antonio de Oliveira

José Aparecido da Silva

Silvana Fatima Moraes

Donisete da Costa Ribeiro

Joel Bueno Da Rocha

Clemerson Luiz Alves

Edina Cristina Ribeiro

Adriano Rodrigues

Antonio Dos Santos

José Marques

Paulo Tatarin

Angelo Padilha Latczuk

Marcos José de Oliveira

Ezaias do Prado Pinto

Marcos Roberto Sikora

Walter Petz

Orival da Silva Machado

João Batista Pereira

Sergio Luiz Glovatinski

Joilson Pinto Paraná

Jorge Chaves do Nascimento

Mauro Maria

Adnilson Cunha

Cleverson Cardoso

Edenilson dos Santos

Julio Carlos da Silva

Marcos Henrique Soares

Antonio Domingues

Clodoaldo Pedro de Lima

Edson Pedro Domingos

José Paulo dos Santos

Marcos Roberto dos Santos

Viação Do Sul Ltda

Sindeesmat

Auto Viação Sao Bráz Ltda

Viação Tamandaré Ltda

Sindeesmat

Auto Viação Santo Antônio Ltda

Transporte Coletivo Glória Ltda

Viação Tamandaré Ltda

Transporte Coletivo Glória Ltda

Viação Cidade Sorriso Ltda

Sindeesmat

Transporte Coletivo Glória Ltda

Auto Viação Santo Antônio Ltda

Transporte Coletivo Glória Ltda

Transporte Coletivo Glória Ltda

Orlando Bertoldi & Cia Ltda

Viação Cidade Sorriso Ltda

Sindeesmat

Auto Viação Tamandaré Ltda(fi lial)

CCD- Transporte Coletivo S/A

Viação Cidade Sorriso Ltda

Viação Cidade Sorriso Ltda

Transporte Coletivo Glória Ltda

Auto Viação Redentor

Sindeesmat

Auto Viação Marechal Ltda

Auto Viação Redentor

Sindeesmat

Auto Viação Redentor

CCD- Transporte Coletivo S/A

Sindeesmat

Viação Colombo Ltda

Viação Cidade Sorriso Ltda

Transtupi Transp Metropolitano Ltda

Auto Viação Tamandaré Ltda(fi lial)

CCD- Transporte Coletivo S/A

Orlando Bertoldi & Cia Ltda

Auto Viação Redentor

Transporte Coletivo Glória Ltda

Auto Viação Redentor

Transporte Coletivo Glória Ltda

7-6

7-6

8-6

9-6

10-6

10-6

10-6

10-6

11-6

11-6

12-6

13-6

14-6

14-6

15-6

15-6

16-6

16-6

16-6

16-6

17-6

17-6

18-6

18-6

22-6

23-6

24-6

24-6

25-6

25-6

25-6

26-6

26-6

27-6

27-6

27-6

29-6

29-6

29-6

29-6

29-6

NOMENOME EMPRESAEMPRESA DATADATA


