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de beleza
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Maio é um mês importante para a 

classe trabalhadora. Em comemoração 

ao Dia do Trabalhador, muitas empresas 

prestam homenagens e dizem o quanto 

eles são importantes. Mas o discurso 

quase sempre é diferente da prática, afi-

nal, sabemos que quem ganha a vida tra-

balhando está longe de ser devidamente 

valorizado por isso.

O Sindeesmat propõe que o 1º de 

maio, comemorado recentemente, sirva 

como um momento de luta e reflexão. De 

luta, porque nos últimos anos, a classe 

trabalhadora vem sendo alvo de ata-

ques rasteiros e trágicos, os quais estão 

aprofundando a retirada de direitos e 

piorando a qualidade de vida da maioria 

dos brasileiros. E é um momento de refle-

xão porque essa situação delicada exige a 

EDITORIAL
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formulação de saídas rápidas e coletivas, 

pois soluções individuais são insuficientes 

para resolvê-la.

As elites não gostam de trabalhado-

res que cultivam a coletividade. Não foi 

por acaso a aprovação, com a ajuda do 

governo ilegítimo de Michel Temer, de 

uma Reforma Trabalhista que instituiu 

o negociado sobre o legislado e atacou 

diretamente os sindicatos. Os efeitos 

dessa Reforma desastrosa já estão sendo 

percebidos no cotidiano de milhares de 

brasileiros com a redução de salários, 

cortes em benefícios e a precarização das 

condições de trabalho.

O Sindeesmat convida a categoria 

para refletir sobre a importância da orga-

nização dos trabalhadores nesse cenário. 

As garantias da classe trabalhadora não 

vieram da boa vontade dos patrões, mas 

de grandes mobilizações. Não é razoável 

permitir que algumas canetadas das elites 

e dos políticos que as representam acabem 

com esses direitos.

Portanto, se os problemas são cole-

tivos, as saídas também precisam ser 

coletivas. É fortalecendo os sindicatos e 

se somando às lutas sociais que os traba-

lhadores vão construir um futuro com 

mais dignidade e valorização.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Sindeesmat realizou em 9 de abril, 

uma assembleia geral ordinária na sede 

administrativa para apresentar o balanço 

patrimonial de 2017 e aprovar a previsão 

orçamentária de 2019.

Os dados apresentados na reunião 

demonstraram que o balanço das contas 

do sindicato foi positivo no ano passado. 

Segundo o presidente do sindicato, 

Agisberto Rodrigues Ferreira Junior, isso 

é fruto de uma administração que não 

mede esforços para defender a categoria 

e preza por construir uma gestão respon-

sável e transparente.

MELHORIAS
A diretoria do sindicato relembrou 

que em 2017 foram feitas as melhorias nas 

sedes campestre e de praia da entidade 

sem que houvesse necessidade de se des-

Em 26 de abril, a Fetropar e o Insti-

tuto São Cristóvão (ISC) realizaram suas 

assembleias para discussão e deliberação 

da prestação de contas de 2017, previsões 

orçamentárias para 2019 e eleição de nova 

diretoria do ISC.

Comprovando sua gestão responsá-

vel, a Fetropar está em situação regular 

com todas as instâncias necessárias para 

o seu funcionamento, incluindo Prefei-

tura, INSS, Receita Federal e Receita Esta-

dual. Dessa forma, a prestação de contas 

foi aprovada por unanimidade.

Esse é um trabalho que a diretoria 

da entidade vem desenvolvendo com 

frequência trimestral e com total 

fazer de outros patrimônios ou de efetuar 

empréstimos financeiros.

Neste ano, será necessário fazer algu-

mas melhorias estruturais, inclusive na 

van do sindicato, que precisa de investi-

mentos, pois será necessária para as pró-

ximas campanhas de conscientização e 

de filiação dos trabalhadores, visando o 

fortalecimento do sindicato para as pró-

ximas negociações.

ATUAÇÃO SINDICAL
Durante a assembleia, trabalhado-

res denunciaram empresas que estão 

coagindo funcionários a não realizar o 

pagamento da contribuição sindical, em 

flagrante prática antissindical.  

A luta para que as homologações de 

rescisão de contrato voltem a ser feitas 

exclusivamente no sindicato também foi 

transparência, de forma que o conselho 

fiscal tenha pleno acesso a todas as contas, 

garantindo maior confiabilidade aos 

orçamentos e gastos da Federação.

Para o próximo ano, a previsão é de 

adaptação do planejamento à nova rea-

lidade estrutural. “Com a Reforma Tra-

balhista e a polêmica criada envolvendo 

as contribuições sindicais, as fontes de 

receitas foram reformuladas e será funda-

mental adaptar o planejamento da nossa 

categoria à nova realidade”, comentou 

o presidente do Sindeesmat, Agisberto 

Rodrigues Ferreira Junior, que é também 

membro da diretoria do Instituto.

O ISC também está em regularidade 

Assembleia aprova balanço patrimonial e previsões 
orçamentárias

Sindeesmat participa das assembleias da Fetropar e 
do Instituto São Cristóvão (ISC)

debatida e será foco da entidade para 

defender os direitos dos trabalhadores 

da categoria.

Segundo Agisberto, os trabalhadores 

precisam estar cada vez mais cientes da 

importância do sindicato e da necessi-

dade de continuarem contribuindo para 

a sustentabilidade financeira das entida-

des. “Os sindicatos existem justamente 

para proteger os trabalhadores e lutar por 

melhores condições de trabalho e salá-

rios”, afirma.

com a Receita Estadual, Receita Fede-

ral, INSS, Prefeitura e os demais órgãos, 

tendo a sua prestação de contas de 2017 

aprovada em assembleia por unanimi-

dade. No mesmo dia (26), o Instituto 

elegeu nova diretoria, e Agisberto Rodri-

gues Ferreira Junior, reeleito, permane-

cerá como diretor financeiro.
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Se você trabalha em alguma empresa 

de transporte coletivo em Curitiba e 

região, é possível que já tenha visto a 

van azul do Sindeesmat por aí. A uni-

dade móvel do sindicato visita os locais 

de trabalho da categoria, tirando dúvi-

das e levando serviços específicos para 

o trabalhador.

Nos meses de março e abril de 

2018, a unidade móvel realizou 24 visi-

tas, garantindo que mesmo as pessoas 

representadas pelo Sindeesmat que não 

têm tempo para visitar a sede da enti-

Sindicato Móvel  faz 24 
visitas em março e abril

SINDICAL

dade tenham suas necessidades consi-

deradas e atendidas.

MARÇO
A primeira parada do Sindicato 

Móvel em março foi na Viação do Sul, 

no dia 14. Os trabalhadores da empresa 

puderam tirar dúvidas quanto a um dos 

principais benefícios oferecidos aos filia-

dos do Sindeesmat: os convênios médicos.

São mais de 20 clínicas conveniadas 

em Curitiba e região metropolitana. 

Confira a lista dos nomes na página 7.

GALERIA DE FOTOS DAS VISITAS 
REALIZADAS PELO SINDICATO MÓVEL

Já no dia 15 foi a vez da filial da 

Viação Tamandaré no bairro Hauer, em 

Curitiba, onde foram respondidas dúvi-

das sobre direitos trabalhistas e ações 

do Sindeesmat em prol da categoria. 

Na semana seguinte, no dia 21, repre-

sentantes do Sindicato na van também 

passaram informações sobre saúde e 

segurança aos trabalhadores na Viação 

Cidade Sorriso e, no dia 23, na unidade 

Atuba, da Transporte Coletivo Glória.

Em 26 de março, a ação chegou até 

a unidade Teffé da Transporte Coletivo 

Glória, no bairro Bom Retiro, e foi a 

vez da empresa Auto Viação Redentor 

no dia 27. Por lá, o Sindicato Móvel 

também distribuiu a edição bimestral 

do informativo Mão na Roda. Ainda 

no dia 27, o Sindeesmat acompanhou 

as eleições da Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA) na 

empresa Auto Viação Mercês (Orlando 

Bertoldi & Cia Ltda.).

Para fechar o mês, no dia 28, o Sin-

dicato visitou as empresas Araucária 

Transporte Coletivo e Expresso Azul.

O presidente da entidade, Agis-

berto Rodrigues Ferreira Junior, expli-

cou que a iniciativa surgiu pensando 

em quem trabalha em horário comer-

cial: “Como parte da categoria não 

pode ir até o sindicato, encontramos 

uma maneira de trazer o sindicato até 

o trabalhador”, contou.

Viação do Sul Viação Tamandaré Transporte Coletivo Glória – AtubaViação Cidade Sorriso

São José Metropolitano

Eleições CIPA – Auto Viação Mercês Araucária Transporte Coletivo e 
Expresso Azul Viação Castelo Branco

Expresso AzulViação Tamandaré Viação Piraquara

Auto Viação Redentor
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ABRIL
O mês de abril foi agitado para o 

Sindicato Móvel. Na primeira quinzena 

do mês foram seis visitas: Expresso Cas-

telo Branco no dia 2; Viação Tamandaré 

no dia 4; São José Metropolitana no dia 

9; Araucária Metropolitana no dia 10; 

Expresso Azul no dia 11 e Viação Pira-

quara no dia 13.

Os trabalhadores puderam obter 

informações sobre lazer fazendo reservas 

para a sede de praia do sindicato, locali-

zada em Pontal do Sul, e para a sede cam-

pestre, em São José dos Pinhais.

Nos dias 16 e 17, a unidade móvel foi 

até a Tamandaré Filial e a CCD Transpor-

tes, respectivamente. Os trabalhadores 

que ainda não eram filiados ao sindicato 

também puderam iniciar seu processo 

de associação. Já no dia 20, o Sindeesmat 

esteve na empresa Campo Largo, onde 

acompanhou as eleições da nova gestão 

da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA) da companhia.

Na semana de 23 a 27 de abril, a van 

do sindicato fez uma maratona. Nos 

três primeiros dias do período, passou 

pelas unidades Boa Vista, Atuba e Teffé 

da Transporte Coletivo Glória. Nos dias 

26 e 27, foi a vez das empresas Redentor, 

Araucária Transporte Coletivo e Expresso 

Azul, onde os trabalhadores foram aten-

didos com atenção e excelência pela dire-

toria do Sindeesmat.

Transporte Coletivo Glória – Atuba

Auto Viação Redentor

Transporte Coletivo Glória – Boa VistaEleições CIPA – Campo Largo

CCD TransportesTamandaré Filial

Transporte Coletivo Glória – Teffé

Araucária Transporte Coletivo e 
Expresso Azul

SAÚDE DO TRABALHADOR

QUAIS OS RISCOS DE CADA 
ATIVIDADE PARA O TRABALHADOR?

28 de abril é o Dia Nacional em 

Memória das Vítimas de Acidentes e 

Doenças do Trabalho. A data é cele-

brada no Brasil desde 2005 e traz a 

seguinte questão: por que ainda ado-

ecemos e sofremos tantos acidentes no 

ambiente de trabalho? O que podemos 

fazer para nos proteger melhor e redu-

zir as ocorrências?

Quem trabalha em escritórios, 

no setor de limpeza ou em oficinas 

e ambientes fechados também está 

sujeito a diversos tipos de riscos e 

danos para a sua saúde.

ESCRITÓRIOS
Provavelmente algum colega 

já fez uma piada a respeito do seu 

trabalho: que você trabalha no fres-

quinho (em função do ar condicio-

nado) e sem se cansar, pois passa o 

dia todo sentado.

O colega não imagina, porém, que 

ficar horas sentado na frente de um 

computador em um escritório pode 

provocar vários problemas, como 

dores localizadas ou musculares e 

dor de cabeça.

A lombalgia, conhecida como 

dor nas costas, é outro problema 

muito comum e perigoso, podendo 

se agravar e comprometer o trabalha-

dor. No Brasil, a lesão é um dos prin-

cipais motivos para afastamentos.

LIMPEZA E OFICINAS
Trabalhadores expostos cons-

tantemente a vapores, gases e poeiras 

dos produtos utilizados ou da própria 

atividade de limpeza cotidiana podem 

desenvolver doenças respiratórias, 

como asma e rinite. Além disso, as 

dificuldades para a higienização de 

piso molhado ou lugares altos também 

causam riscos de escorregões e quedas.

Já quem atua em oficinas e ambien-

tes fechados, com manutenção e reparo, 

por exemplo, está sempre manuseando 

instrumentos e ferramentas que podem 

causar acidentes. Estão também sujeitos 

a problemas ergonômicos, ruídos e aos 

riscos de contaminação, além do con-

tato constante com produtos químicos, 

como graxas.

PROTEÇÃO NO TRABALHO 
E PREVENÇÃO

Existe uma legislação específica sobre 

segurança para cada área de atuação, defi-

nida pelo Ministério do Trabalho (MTb) 

e de cumprimento obrigatório por parte 

das empresas.

De acordo com o presidente do 

Sindeesmat, Agisberto Rodrigues Fer-

reira Junior, os empregadores devem 

proporcionar um ambiente com condi-

ções adequadas de trabalho e fornecer 

Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs), que protegem e garantem a saúde 

do trabalhador.

“Os patrões têm ainda de fiscalizar se 

o uso dos EPIs está sendo feito correta-

mente. São medidas efetivas que reduzem 

adoecimentos e acidentes no dia a dia”, 

frisa Agisberto.
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DIREITO

A força de um 

sindicato é medida 

pelo engajamento 

dos trabalhadores 

representados por ele. 

A entidade sindical que 

não conta com o apoio 

da base fica isolada e 

não tem forças para 

resistir aos ataques do 

empresariado.

Quanto mais a categoria 

estiver atenta à

importância de seus 

direitos, mais poder ela 

vai ter no enfrentamento

aos retrocessos.

No dia 19 de maio, o Sindeesmat 

ofereceu um curso de empoderamento 

feminino para as trabalhadoras da 

categoria. 35 mulheres participaram 

das aulas, que abordaram conteúdos 

relacionados ao desenvolvimento de 

potencial profissional, relacionamen-

tos interpessoais e autoestima por 

meio do autodescobrimento.

O encontro fi cou a cargo das advoga-

das e professoras universitárias Melissa 

Gonçales dos Santos e Beatriz Oliveira de 

Paola, parceiras do sindicato em outras 

iniciativas do gênero. Além das aulas e 

dinâmicas totalmente gratuitas, as par-

ticipantes também puderam contar com 

almoço e transporte de ida e volta por 

conta da entidade.

“A união faz a força”, difícil encon-

trar quem nunca tenha ouvido esse ditado 

popular. Mais difícil ainda é conhecer 

pessoas que discordem dele.

Toda ação construída coletiva-

mente é mais efetiva. Em qualquer 

Abordando temas como consciência 

corporal, canais de comunicação, femi-

nismo, administração de tempo e como 

alcançar sonhos e objetivos, o curso convi-

dou as trabalhadoras a refl etir sobre o lugar 

da mulher na sociedade contemporânea 

e no mercado de trabalho. A ementa das 

aulas foi construída para lembrar que não 

existe mais um lugar predeterminado por 

gênero – as mulheres podem construir sua 

própria história como quiserem.

Laíse Mendes dos Santos, uma 

das participantes do curso, ressaltou 

que a atividade foi muito motivadora 

e revigorante para ela: “O que mais 

gostei foi o debate sobre o poder que 

a mulher tem e não sabe. A gente pode 

tudo!”, comentou.

situação, a solidariedade e o compa-

nheirismo irão produzir um resultado 

melhor. Por que seria diferente com a 

luta dos trabalhadores?

Apesar de as elites e a mídia comercial 

insistirem em dizer o contrário, os direi-

tos que garantem mais dignidade à classe 

trabalhadora só existem graças a grandes 

lutas coletivas.

Os poderosos sabem muito bem 

disso. Não é por acaso que a Reforma 

Trabalhista de Michel Temer atingiu 

em cheio os sindicatos, historicamente 

responsáveis pela organização e mobi-

lização dos trabalhadores em defesa de 

seus interesses.

A resposta a essa tentativa de des-

mobilização precisa ser rápida e passa 

Mulheres da categoria participam de curso sobre 
empoderamento feminino 

Coletividade: a única saída para os ataques aos 
direitos trabalhistas

necessariamente pelo fortalecimento dos 

sindicatos. O trabalhador não consegue 

vitórias atuando de forma isolada, isso 

não é novidade.

Para ser efetivo, o enfrentamento à 

retirada de direitos depende de recursos 

e estrutura. Somente um sindicato forte 

consegue oferecer o amparo necessário 

às categorias profi ssionais.

Os patrões não deixaram de se orga-

nizar em sindicatos patronais, pois eles 

sabem que a união é uma estratégia fun-

damental na busca por seus interesses. 

Aos trabalhadores, resta reconhecer que 

somente a contribuição e a fi liação às suas 

entidades sindicais vão dar conta de bar-

rar os retrocessos e garantir o avanço na 

conquista de direitos.

O presidente do Sindeesmat, Agis-

berto Rodrigues Ferreira Junior, come-

morou a adesão das trabalhadoras: “O 

objetivo do curso é incentivar a formação 

de novas lideranças femininas e aumentar 

a representatividade desse segmento den-

tro do movimento sindical e das empre-

sas como um todo. A participação delas 

é fundamental para essa perspectiva se 

concretizar”, explicou. 
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SAÚDE

ACESSO SAÚDE
• Rua Dep. João Leopoldo Jacomel, 11527 

Centro
Telefone: (41) 3025-3500

PRIMA MEDICINA RADIOLOGIA
E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
• Rua Bolsão dos Papagaios, 48

Centro
Telefone: (41) 3033-9999

HOSPITAL DE PINHAIS  PRONTO
ATENDIMENTO 24H
• Rua Jacob Macanhan, 93 

Centro
Telefone: (41) 3661-1600

ACESSO SAÚDE
• Rua Pasteur, 147 

Alto Maracanã
Telefone: (41) 3025-3500

POLICLÍNICA GUARAITUBA
• Rua Nicolau Schleder do Carmo, 186 

Jd. Guaraituba
Telefone: (41) 3666-1589

POLICLÍNICA FAZENDA
RIO GRANDE
• Rua Efi gênio Pereira da Cruz, 1396 

Pioneiros
Telefone: (41) 3614-2700

ACESSO SAÚDE CENTRO
MÉDICO LTDA.
• Rua Barão do Serro Azul, 198 

3º e 4º andares – Centro
Telefone: (41) 3025-3500

• Rua Mercúrio, 510
Sítio Cercado
Telefone: (41) 3075-0148

POLICLÍNICA BRASIL 
• Rua Odir Gomes da Rocha,

461 – Tatuquara
Telefone: (41) 3010-7777

CLÍNICA CARDIOCARE
Cardiologista/Eletrocardiograma 
• Rua da Paz, 195 

Conj. 315 – Centro
Telefone: (41) 3262-9053

CLÍNICA MACARINI  NEUROLOGIA
• Rua Voluntários da Pátria, 475

15º andar – Centro
Telefone: (41) 3222-5116

OTORRINOS CURITIBA
•  Rua Des. Westphalen, 289

3º andar – Centro
Telefone: (41) 3039-9300

CENTRO DE OFTALMOLOGIA
E GINECOLOGIA TIJUCAS 
• Av. Luiz Xavier, 68 

12° andar – sala 1216 – Centro 
Telefone: (41) 3322-9537

CLÍNICA DE OLHOS E CIRURGIA
DR. MARCO CANTO 
• Av. Sete de Setembro, 6695 

Seminário 
Telefone: (41) 3022-8836

• Rua Voluntários da Pátria, 400 
2º andar – Centro
Telefone: (41) 3322-8836

PSICÓLOGA  NAIRA AMARAL
DO NASCIMENTO
• Rua Conselheiro Laurindo, 502 

3º andar – Centro
Telefone: (41) 3068-4201

(41) 98898-8351

PSICÓLOGA  LISIANE BELLO 
TAQUES MARQUES
• Rua Padre Anchieta, 2310

Conj. 121 – Bigorrilho
Telefone: (41)  99611-9172

CLINIMAGE  DIAGNÓSTICO
POR IMAGEM
• Rua Martin Afonso, 558 

Centro
Telefone: (41) 3225-5050

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA
RIO BRANCO
• Av. Presidente Affonso Camargo, 4137   

Capão da Imbuia
Telefone: (41) 3267-4883

INSTITUTO FORLANINI
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
• Rua Lourenço Pinto, 227 

Centro 
Telefone: (41) 3232-6636

• Rua Pedro Ivo, 318 – Centro 
Telefone: (41) 3224-6422

EXACLIN  DIAGNÓSTICO
POR IMAGEM
• Av. Marechal Floriano Peixoto, 228 

6° andar – salas 606 e 607 – Centro
Telefone: (41) 3085-7910

Clínicas conveniadas

LABORATÓRIOS
CLINILABOR  IDC
• Rua Barão do Serro Azul, 198

Loja 1 – Centro
Telefone: (41) 3049-7249

LABORATÓRIOS LABAN
• Rua Carlos de Carvalho, 243

Centro
Telefone: (41) 3322-3428

LABORATÓRIOS LANAC
• Rua Barão do Serro Azul, 198

1º andar – Centro
Telefone: (41) 3023-1749
Demais localidades:
www.lanac.com.br

DENTISTA  DRA. DANIELA P. 
SKRENSKI DIAS 
• Rua Mateus Leme, 2671

Sala 4 – Bom Retiro
Telefone: (41) 3353-4887

DENTISTA  DR. ROGÉRIO 
AMARAL FERREIRA 
• Rua Presidente Faria, 248

5º andar – Centro
Telefone: (41) 3224-6431

HOSPITAL MENINO DEUS
PEDIATRIA
• Rua Marechal Deodoro, 2805

Alto da XV 
Telefone: (41) 3302-2600

PINHAIS

FAZENDA RIO GRANDE

COLOMBO

CURITIBA
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Reformada e moderna, sede de praia do Sindeesmat 
está à disposição dos associados

Localizada no balneário de Pontal 

do Sul a poucos metros do mar, no litoral 

paranaense, a sede de praia do Sindeesmat 

dispõe de sete sobrados e seis casas onde 

associados e seus dependentes podem se 

hospedar mediante reserva.

As unidades contam com infraestru-

tura completa para que a categoria e suas 

famílias possam aproveitar sua estadia 

com conforto e tranquilidade. Na área 

BENEFÍCIOS

Benefícios para o associado

SINDICATO 
MÓVEL

A unidade móvel do Sindeesmat visita a 

categoria diretamente nas empresas. A 

van personalizada do sindicato leva até 

os trabalhadores serviços como agenda-

mento de exames e consultas em sua rede 

de convênios, orientações sobre direitos 

trabalhistas e reserva das sedes de praia 

e campestre.

CONVÊNIO 
ODONTOLÓGICO 

O sindicato possui convênio com várias 

clínicas odontológicas, que podem ser 

utilizadas tanto pelos filiados quanto por 

seus dependentes. Os consultórios realizam 

procedimentos como limpezas, extrações 

dentárias e obturações. Para usufruir do 

benefício, o pré-requisito é ser sindicalizado 

há pelo menos 60 dias.

CABELEIREIRO

Além da saúde, a aparência e a autoestima 

do trabalhador e de seus familiares tam-

bém são muito importantes. Pensando 

nisso, o Sindeesmat firmou convênios 

com diversos salões de beleza em Curitiba 

e região metropolitana. Nesses espaços, 

são oferecidos cortes de cabelo para o 

associado e seus dependentes.

POLICLÍNICA

Agora os associados ao Sindeesmat têm mais 

um local onde podem receber atendimento 

médico: a Policlínica Brasil, no Tatuquara. 

Por lá são realizadas consultas de rotina e 

exames de sangue para diversas finalida-

des, além de procedimentos de diagnóstico 

por imagem, como ecografias, radiografias, 

tomografias e eletrocardiogramas.

SEDE DE PRAIA

externa, há churrasqueira, espaço coberto 

para confraternizações e garagem.

O presidente do sindicato, Agisberto 

Rodrigues Ferreira Junior, conta que parte 

das unidades é nova: “Temos sete sobrados 

que foram construídos recentemente, há 

menos de dois anos”, explica.

A construção dessas novas unidades 

foi uma demanda dos próprios trabalha-

dores, atendida pela gestão, diminuindo a 

espera para reserva de um dos espaços em 

épocas de alta temporada. Cada unidade 

comporta grupos de até seis pessoas. Para 

usufruir da sede de praia, é preciso estar 

associado ao Sindeesmat há pelo menos 

três meses. Sócios e dependentes podem 

aproveitar a estadia.

Para fazer uma reserva, basta entrar 

em contato pelo telefone (41) 3222-6969 

ou (41) 99645-9957.


