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Você Sabia?

Coluna sob a 
responsabilidade de 
Roberto Pino de Jesus

ANO 22  |  Nº 127  |  FEVEREIRO DE 2017

Seguro desemprego

CENTROS DE ATENDIMENTOS DE SAÚDE DO STIAM:
Centro de Atendimento aos Trabalhadores - PARANAVAÍ - PR
RUA GETÚLIO VARGAS, 635 - CEP – 87709-000 - TEL (44) 3045-5005
* COORDENADORA: Terezinha Aparecida Antunes dos Santos

COMUNIDADE APOIO À VIDA - MARINGÁ - PR
RUA NEO ALVES MARTINS, 3190 - CEP – 87013-060 - TEL (44) 3224-0108
* COORD. ADMIN. AMBULATORIAL: SEBASTIANA RODRIGUES BENINI

Centro de Atendimento aos Trabalhadores - LOANDA - PR
RUA EUGÊNIO MELLA, 503 - CEP – 87900-000 - TEL (44) 3425-1499
* COORDENADOR: JONATHAN DE FREITAS

Em fevereiro 
foi realizada 
eleição para a 
nova diretoria 
do Stiam

No período de 15 a 17 de fevereiro o Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimen-
tação de Maringá, reconhecido pelo Ministério 
do Trabalho em 26/11/1978 – MTb 326903/76, 
realizou eleição para a nova diretoria. Na lista 
geral de votação estavam inscritos 1.461 asso-
ciados. Pelos cálculos dos votos colhidos válidos, 
foi alcançado o quorum legal para a validade do 
pleito eleitorial, conforme artigo 52 do Estatuto 
Social da Entidade, na proporção de 50% +1voto. 
A totalização dos votos válidos foi de 953, bem 
acima do mínimo de 731 necessários por lei. A 
nova diretoria foi eleita com a aprovação de mais 
de 95% dos eleitores votantes. O mandato vai 
de 1º de junho de 2017 a 31 de maio de 2022. 
PÁGINAS 4 e 5.

MATERIAL ESCOLAR
Diretores e funcionários do Stiam,

mais sindicalizadas no primeiro dia da entrega
do material escolar na sede da entidade.

Página 6

EDITORIAL 
Eleição sindical para a nova diretoria do Stiam.

Página 2

TRABALHADORES SINDICALIZADOS
São muitos os benefícios prestados aos sindicalizados.

Trabalhadores buscam a rapidez e qualidade dos atendimentos.
Página 3

SINDICALIZADO EM FOCO
O nosso entrevistado, Vilson Olimpio, começou a trabalhar aos 11 anos de idade,

entregando pães de casa em casa. Hoje é padeiro profissional.
Página 3

DESEMPREGO NO BRASIL
Página 8

COLUNA DA 
ALIMENTAÇÃO
Comer a fruta ou beber
o suco, eis a questão.
Página 2

COLUNA VOCÊ SABIA?
Verba para o Seguro-desemprego está congelada.

Página 8

O governo federal limitou anualmente o montante a ser pago a titulo de 
seguro desemprego e que o valor previsto de R$ 327 milhões não atenderá 
a todos os pedidos dos desempregados do Brasil, sendo insuficiente para 
manter o Programa Seguro-Emprego funcionando.

 Veja abaixo o Decreto publicado.
O Decreto de 24 de fevereiro de 2017 dispõe sobre o limite máximo anual 

para as despesas com o Programa Seguro-Emprego.
Art. 1º Fica estabelecido o limite máximo anual para as despesas com o 

Programa Seguro-Emprego correspondente ao valor constante na Lei nº 
13.414 de 10 de janeiro de 2017, no valor de R$ 327.280.800,00 (trezentos 
e vinte e sete milhões, duzentos e oitenta mil e oitocentos reais).

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Roberto Pino de Jesus
Diretor Tesoureiro STIAM

Desemprego no Brasil atinge a maior taxa desde 2012
Por Robson Sales  
RIO DE JANEIRO – A taxa 

de desemprego no país 
aumentou para 12% no 
quarto trimestre de 2016, 
de acordo com a Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) Contínua, 
divulgada dia 31 de janei-
ro pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). O número de de-
sempregados no período, de 
12,3 milhões, é recorde da 
pesquisa, iniciada em 2012.

A taxa média de desem-
prego do ano passado cres-
ceu para 11,5%, ante 8,5% 
em 2015. Ambas as taxas, 
trimestral e anual são as 
maiores desde o início da 
pesquisa. 

No terceiro trimestre, en-
cerrado em setembro, o de-
semprego era de 11,8%. No 
quarto trimestre de 2015, o 
desemprego atingia 9% da 
população economicamente 
ativa do país.

A taxa do quarto trimes-
tre ficou um pouco acima 
da média estimada por 21 
consultorias e instituições 
financeiras ouvidas pelo 
Valor Data, de 11,9%. O 
intervalo das estimativas ia 
de 11,7% a 12,1%. Os ana-

listas esperavam desemprego 
médio menor, de 11,3%.

O contingente de desempre-
gados chegou a 12,3 milhões de 
pessoas no trimestre encerrado 
em dezembro, um crescimento 
de 2,7% frente terceiro trimes-
tre de 2016 (12,0 milhões) e 
de 36,0% (mais 3,3 milhões de 
pessoas) em relação ao mesmo 
trimestre de 2015.

Já a população ocupada, de 
90,3 milhões de pessoas, é 
2,1% menor que no mesmo 
período em 2015, quando o con-
tingente de empregados era de 
92,245 milhões. Houve alta de 
0,5% ante o trimestre encerrado 
em setembro, quando 89,835 
milhões estavam trabalhando. 

No quarto trimestre do ano 
passado, a força de trabalho au-
mentou 0,7% (ou 747 mil pes-
soas ante o terceiro trimestre) e 
cresceu 1,3% (1,286 milhão de 
pessoas) ante o mesmo período 
em 2015. Assim, muitas pessoas 
continuaram a entrar no merca-
do de trabalho à procura de um 
emprego, sem encontrá-lo.

Na média do ano, a população 
desempregada passou de 8,6 
milhões em 2015, para 11,8 
milhões, em 2016, alta de 37%. 
Já a população ocupada caiu de 
92,1 milhões de pessoas para 
90,4 milhões.

Contratações
Entre o terceiro e quarto 

trimestre de 2016, o mercado 
de trabalho contratou 427 mil 
pessoas, um acréscimo de 0,5% 
na população ocupada. Foi 
uma melhora na comparação 
com o fim de 2015, quando a 
contratação no último trimestre 
somou apenas 155 mil pessoas, 
de acordo com dados da Pnad 
Contínua.

Foi o segundo trimestre móvel 
seguido, na comparação com 
período imediatamente anterior, 
em que a população ocupada 
cresce. Isso quer dizer que há 

abertura de vagas no mercado 
de trabalho, afirmou Cimar Aze-
redo, coordenador de trabalho e 
rendimento do IBGE.

É um resultado positivo, des-
tacou o pesquisador, mas é 
preciso esperar para ver “se isso 
vai se consolidar”. No fim de ano 
há contratações temporárias e é 
importante ver quantos desses 
trabalhadores serão efetivados, 
ponderou. Além do mais, o nú-
mero de vagas criadas não foi 
suficiente para absorver toda a 
mão de obra que foi ao mercado 
procurar emprego, razão pela 
qual a taxa subiu a 12% no 
último trimestre do ano.

Renda
Além do aumento do desem-

prego, a Pnad Contínua mostrou 

queda no rendimento das 
pessoas ocupadas. O va-
lor médio habitualmente 
recebido em todos os tra-
balhos, de R$ 2.043, caiu 
2,3% ante o mesmo perí-
odo em 2015, quando era 
de R$ 2.033. Mas houve 
alta de 0,8% ante os R$ 
2.026 recebidos no terceiro 
trimestre de 2016.

A massa de rendimento 
real habitual (R$ 180,0 
bilhões) aumentou (1,2%) 
frente ao trimestre anterior 
(R$ 177,8 bilhões) e caiu 
em relação ao mesmo tri-
mestre de 2015 (R$ 182,2 
bilhões). 

(www.valor.com.br/brasil)

Taxa de desemprego ampliado
no Brasil é de 21,2%, quase

o dobro do índice oficial
Um estudo comparativo feito pelo banco Credit Suisse reve-

lou que o Brasil está entre os recordistas globais do chamado 
desemprego ampliado. O termo diz respeito à soma entre os 
desempregados efetivos, quem faz bico por falta de opção e tra-
balha menos do que poderia e que desistiu de procurar trabalho.

O levantamento indica que o Brasil tem a sexta maior taxa 
de desemprego ampliado entre 31 países desenvolvidos e 
emergentes que foram avaliados. As informações são do jornal 
Estado de S. Paulo.

Os dados do terceiro trimestre de 2016, os mais recentes, 
mostram que a taxa de desemprego ampliada do Brasil bateu 
em 21,2%, quase o dobro do desemprego oficial, que nesse 
período alcançou 11,8%. Por esse critério, perto de 23 milhões 
de brasileiro estariam desempregados ou subutilizados.

Num comparativo com os outros países, a taxa de desemprego 
ampliado do Brasil está bem acima da média dos países analisa-
dos, que é de 16,1%. Também fica acima da taxa de países com 
renda comparável a do Brasil, como México (18,3%) e Turquia 
(15,9%). O Brasil está atrás apenas de países profundamente 
afetados pela crise internacional: Grécia (o recordista, com 
31,2% de desemprego ampliado), Espanha (29,75%), Itália 
(24,6%), Croácia (24,6%) e Chipre (23,8%).

Esta é a primeira vez que um levantamento do gênero inclui 
o Brasil e isso só foi possível porque agora há dados disponíveis 
no organismo oficial responsável por acompanhar o mercado de 
trabalho, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Desde novembro do ano passado, o IBGE oferece informações 
complementares sobre a subutilização da força de trabalho. Foi 
com base nessas novas estatísticas que o banco organizou o 
levantamento.

Fonte: Jornal do Brasil (02/03/2017)
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Comunidade Apoio à Vida
atende sindicalizados
de Maringá e região

Comunidade Apoio à Vida atende 
sindicalizados de Maringá e Região
A Comunidade Apoio à Vida está 
situada na Rua Néo Alves Martins, 
3190 e presta atendimentos gra-
tuitos em Cardiologia, Gastroen-
terologia, Ginecologia, Ortopedia, 
Pediatria, Psicologia, Urologia e 
Clínica Geral. Vale ressaltar que 
as consultas são realizadas com 
hora marcada.  É indispensável 
à apresentação da carteirinha do 
sindicalizado e um documento do 
paciente. Telefone para agenda-
mentos: (44) 3224-0108.

CONSULTAS GRATUITAS:
Cardiologia
(Eletro é cobrado)
Dr. André Luiz Borges Trotta
Dr. Roberto Plepis 

Clínica geral
Dr. Darcy Spegiorin Júnior
Dr. João Paulo C. de Oliveira
Dr. Ricardo Plepis Filho
Drª. Luana das Graças de Oliveira

Ginecologia
(exame preventivo é cobrado)
Drª. Francyne M. da Silva Vieira
Drª. Jovita Maria Matarezi

Ortopedia
Dr. Amélio Neto
Dr. Benjamim R. Monteiro

Pediatria
Dr. Dagmar R. Sotier
Dª. Dulciléia Lopock
Dr. Paulo Soni
Drª. Stephane Kennedy

Psicologia
(valor a combinar)
Drª. Elizandra Mello Zanin

Urologia
Dr. Darcy Spegiorin Júnior 

CONSULTAS COBRADAS:
Clínico geral (dores crônicas)
Dr. Elias Mansur Gueiros Costa

Dermatologia
Drª. Deise Nakazoka
Dr. Felipe Galvão de Abreu Corso
Drª. Patrícia Botini de Oliveira 

Endocrinologia adulto
Drª Cláudia de Mello Virmond
Drª Luciana Paula Leão

Neurologista
(consultas a partir de 10 anos)
Dr. Renato Marques Andrade

Nutricionista
Drª. Célia Cristina B. Vidotti

Oftalmologia
(consultas a partir de 9 anos) 
Dr. Augusto T. Shimauti (Retinólogo)

Dr. Denílson Mucke (Retinólogo)
Dª. Tarcila Rocha
Dr. Vagner Atsushi Morimitsu

Otorrino
Dr. Carlos Eduardo Borghesan

Psiquiatria
Drª. Soraya Pistori

Prevenção de câncer de útero: 
Realizado pelos ginecologistas nos 
horários das consultas. 

AVISO:
O paciente que não comparecer no dia 
da consulta e deixar de avisar à Comu-
nidade Apoio à Vida com 6 horas de 
antecedência só poderá fazer um novo 
agendamento depois de decorridos 30 
dias a partir daquela data.

DENTISTAS: 
Tratamento odontológico pode ser feito 
a partir de seis meses de registro na 
empresa. Os especialistas atendem na 
Comunidade com hora marcada.

DTM (Disfunção Têmpero Mandibular)                                
Drª Patrícia Saram Progiante

Clínica e Estética
Dr. Gustavo Chab Pistelli 
Drª. Ana Paula Paganelli
Drª. Béssie do Rocio Santos
Drª. Carolina Geraldes Sestito
Drª. Celina Mizote
Drª. Denise Ropelato Sampaio
Drª. Fernanda Dayane Bariano
Drª. Jucielly Lino Álvares
Drª. Riquely de Freitas Contessoto

Endodontia
Dr. Marcelo Soni 
Drª. Fátima Aparecida R. Sotier 
Drª. Ricely de Freitas Contessoto

Implantodontia
Drª Béssie do Rocio Santos
Dr. Eduardo Vidor Vieira

Odontopediatria
Drª. Gisely Cristina Rampelotti
Drª. Raquel Forlani Gentini

Ortodontia
Dr. Alcides Vidor Vieira
Dr. Daniel Sanches Fabri Júnior
Dr. Estevão V. P. Soares
Drª. Daniela Gasparini

Prótese
Dr. Paulo Yokoyama
Drª. Ludmila Priscilla Manetti
Dr. Alfredo Bodim Junior

Protéticos
José Luiz Bonotto
Deoclides Contessoto

Periodontia
Dr. Paulo Yokoyama
Drª. Taiza Zabotto
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Editorial Diretoria

Expediente

Coluna da Alimentação

SUBSEDES DO STIAM
PARANAVAÍ - PARANÁ
RUA SILVIO VIDAL, 2278 - CENTRO - CEP 87702-330 - TEL (44) 3423-2221
PARANAVAI@STIAMMARINGA.COM.BR. - REPRESENTANTE: FÁTIMA AP. O. SANTOS

CAMPO MOURÃO - PARANÁ
AV. MANUEL MENDES DE CAMARGO, 2634-A - CEP 87303-318 - JD. CURITIBA - TEL (44) 3523-3956
REPRESENTANTE: EDEMIR NICOLAU MEDEIROS

Saúde
Centro de Atendimento aos
Trabalhadores sindicalizados
de Loanda e Região

Centro de Atendimento aos Trabalhadores 
sindicalizados de Paranavaí e Região

ELEIÇÃO SINDICAL

O CAT de Paranavaí dirigido pelos Sindicatos da Alimentação, Metalúrgicos e Vestuário de Maringá 
atende sindicalizados da cidade e região em diversas áreas da saúde. Está localizado na Rua Getúlio 

Vargas, 653. Telefone para agendamentos: (44) 3045-5005. Atendimentos das 8h00 às 21h00.

Clínica Geral:
Drª Jamile Fernandes Ferreira
Ensino à distância
Faculdade Fael  – descontos de até 
11% para pagamento no ato.
Fisioterapia:
Centro Integrado de Fisioterapia - 
Telefone: (44) 3425-3295
Centro de Saúde Monte Castelo - 
Telefone: (44) 3452-1165
Studio Pilates - Telefone: (44) 
9163-5454
Farmácia:
Farmácia Bioessência - Telefone: 
(44) 3425-4611
Laboratórios:
Lab. Bioanálise - Telefone: (44) 
3425-1941

CONSULTAS PAGAS:
Clínico geral:
Dr. Alexandre Henrique Gardim
Dr. Henrique P. Martins
Ginecologia:
Dr. Waldomiro A. Pragiante
Nutricionista
Drª. Cinthia Nara Martins
Psicologia
Drª. Lucy L. de Toledo

DENTISTAS
Valor parcelado em 6 vezes com 
descontos em folha de pagamento. 
Drª. Bruna de Lima Piccinin (Próte-
se, Clínica Geral e Ortodontia)
Dr. Edwagner Guimarães (Cirurgião 
Dentista e Endodontia)

CONVÊNIOS MÉDICOS
Consultas com desconto em folha 
de pagamento:
Clínica Equilíbrio – Fisioterapia – Drª 
Lila H. Yamakawa 
Rua Pernambuco, 1534 Tel (44) 
3423-1291
Clínica Nova Fisio – Fisioterapia – 
Drª Regina C. P. Mesquita
Rua Antonio Felipe, 1655 - Tel (44) 
3423-2233
Clínica de Olhos Paranavaí – Eugenia 
Ceres Costa Monteiro 
R. Amapá, 1572 - Tel (44) 3423-2326  
Clínica Otorrinolaringologista – Dr. 
Rubens Costa Monteiro
Clínica Radiológica de Paranavaí 
– Raio - X, Ultrassom, Exames Ra-
diológicos e Ressonância Magnética
Rua Luiz Spgolon, 1830 - Tel (44) 
3423-3024
Laboratório Pasteur
Rua Pernambuco, 1318 – Telefone 

– (44) 3421-4141
Laboratório Oswaldo Cruz
Rua Pernambuco, 1046 - Telefone - (44) 
3423-5656

CONSULTAS – PAGAMENTO NO ATO:
Centro Médico Paranavaí
Av. Rio G.do Norte, 1695 Tel (44) 3423-
2112
Clínico Geral – Dr. Irineu Umberto Librenza
Av. Rio G. do Norte, 1695 - Tel (44) 
3423-2112
Gastroenterologista – Aparelho Digestivo 
– Dr. Luiz Gonzaga Arrais
 Gastroenterologista – Aparelho Digestivo 
– Dr. Jorge Luiz Pelisson
Otorrinolaringologista – Drª Maria Angélca
Clínica Integrada Paranavaí - Clínico geral: 
Ayrton Aguiar
Rua Getúlio Vargas, 1555 - Tel (44) 3423-
5855
Clínica de Urologia – Rins – Dr. Gerson 
Caliani, Dr. Bruno E. Camargo
Rua Pernambuco, 1125 - Tel (44) 3423-
1416
Clínica Endocrinologia – Dr. João M. Mer-
cantonio
Rua Minas Gerais, 505 - Tel (44) 3422-6342
Fisioclínica – Fisioterapeuta – Drª Luciana 
C. P. Zepone
Rua Pernambuco, 300 - Tel (44) 3045-1588
Clinipar – Ginecologia – Dr. Celso L. Motti
Rua Pernambuco, 1326 - Tel (44) 3045-
6140
Clínica de Ginecologia – Dr. Armando Ta-
noue Hassegawa
Av. Rio G. do Norte, 1170 - Tel (44) 
3045-6140  
Clínica de Ginec. – Dr. Shigueru Sonehara
Rua Sylvio Vidal, 2090 - Tel (44) 3423-5522
Clínica de Ginecologia e Ultrassonografia 
– Dr. César Okada

Rua Getúlio Vargas, 1765 – Telefone – (44) 
3423-1354
Clínica Vida Medicina – Ortopedista – Dr. 
Eduardo Figueiredo
Rua Mal. Cândido Rondon, 1821 – Telefone 
– (44) 3423-2177
Clínica Neuropediatria – Dr. Esmeraldo 
R. Filho
Rua Getúlio Vargas, 575 – Telefone – (44) 
3422-8470
Nutricionista – Drª Ana Lúcia Perez
Rua Manoel Ribas, 1740 – Telefone – (44) 
3045-4017
Clínica Olhos – Oftalmo – Dr. Maurício Hato 
Rua Pernambuco, 732 – Telefone – (44) 
3045-3027
Clínica Oftalmológica – Dr. Clinton Laziane 
Janeiro
Av. Rio G. do Norte, 1429 - Tel (44) 
3422-1571
Ortopedista – Dr. Paulo Mortati e Dr. Cleonir 
Rascosqui
Rua Amapá, 1423 - Tel (44) 3423-1395
Clínica Otorrinolaringologia – Dr. Bartolo-
meu Perez da Silva
Rua Pernambuco, 1221 - Tel (44) 3423-
2525
Clínica Pediatria – Dr. Tamio Okimoto
Rua Sylvio Vidal, 2090 - Tel (44) 3423-5522
Clínica Pneumologia – Dr. Denis F. Boscoli
Av. Rio G. do Norte, 1994 - Tel (44) 
3422-1478 
Clínica de Psicologia – Drª Alda Penha Oli-
veira e Drª Carine Penha Lopes de Oliveira
Rua Guaporé, 1881 - Tel (44) 3045-5010
Clínica Urológica – Dr. Maurício M. Seko
Av. Rio G. do Norte, 1994 - Tel (44) 
3422-1478
Clínica Sante – Cardiologista, Dr. Alberto 
B. Xavier
Av. Rio Grande do Norte, 1160 – Telefone 
– (44) 3045-7402

O Centro de Atendimento aos Trabalhadores sindicalizados de Loanda é uma iniciativa de três 
sindicatos de Maringá: STIAM, Metalúrgicos e Vestuário. Está situado na Rua Eugênio Mella, 503

e oferece atendimentos nas áreas de Clínica Geral, Fisioterapia, Odontologia, Pediatria, Psicologia, 
Psicopedagogia, entre outros. Telefone para agendamentos: (44) 3425-1499.

Lab. Loanda - Telefone: (44) 3425-1041
Lab. Labopar - Telefone: (44) 3453-1312 
(Santa Isabel do Ivaí)
Pediatra:
Drª Ana Luisa Accorsi Cartelli
Psicologia: 
Drª Janaina Camilo da Silva
Dr. Julimar Danes Guedes - Telefone: (44) 
9936-5568
Raio-X: 
Casa de Saúde e Maternidade Santa Ca-
tarina- Telefone: (44) 3725-1202 (Raio-X, 
Densitometria óssea, Escanometria óssea, 
Urografia excretora).
Geração Saúde - Telefone: (44) 3425-3347 
(raios-X oftalmológicos).
Raio-X Odontológicos: 
Oral Doc - Telefone: (44) 3425-2186

Psicopedagogia:
Drª. Fátima Gonçalves de O. Guedes - 
Telefone: (44) 9936-5568
Ultrassonografia/Endoscopia: 
Clínica Dr. Osmar Milani - Telefone: (44) 
3432-2114 (Nova Londrina).
Endodontia: Drª. Ana Paula Olsen - Te-
lefone: (44) 3425-4450
Periodontia: Drª. Ariane Cola de Oliveira 
- Telefone: (44) 3425-1422
Próteses dentárias:
Dr. Eduardo H. S. Graciani - Telefone: 
(44) 3425-4450
Drª. Solange Luiza Bezerra - Telefone: 
(44) 3425 -1280
Assistência funeral:
Prever - Telefones: (44) 3425-3875 / 
8809-3536 / 8821-9094 / 8818-5371

Rivail A. da Silveira*                               
Prezados companheiros. 

Como já é de conhecimento 
de todos, nos dias 15,16 e 
17 deste mês de fevereiro, 
tivemos eleição para reno-
vação da diretoria do Sindi-
cato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Alimentação 
de Maringá e Região quan-
do foram eleitos para mais 
um mandato, a diretoria 
com seus respectivos su-
plentes, conselho fiscal e 
conselho de representante 
junto à Federação. 

A eleição transcorreu 
dentro da normalidade 

tendo sido tomadas todas as 
providências necessárias para 
o bom andamento do pleito. Ao 
seu término, culminando com a 
aprovação de mais de 95% dos 
eleitores votantes. Fato que nos 
enche de satisfação e ao mesmo 
tempo aumenta a nossa respon-
sabilidade junto a esta categoria 
tão importante da qual temos um 
orgulho muito grande de fazer 
parte, por mais de 40 anos.

Queremos aproveitar esta 
oportunidade para agradecer 
a todos os companheiros asso-
ciados ao STIAM por mais esse 
voto de confiança não só em 
nossa pessoa, como em toda 

a diretoria e colaboradores, 
reforçando a nossa luta com 
a promessa de estar fazendo 
o possível e até o impossível 
para continuar merecendo a 
confiança de todos. 

Por outro lado, em nome de 
toda a diretoria eleita agrade-
cemos a todos os companheiros 
de várias entidades sindicais 
que estiveram dando a sua co-
laboração no trabalho de coleta 
de votos, percorrendo todas 
as empresas nas quais tinham 
eleitores com direito ao voto. 

Nossos agradecimentos tam-
bém com votos de boas vindas 
aos seis companheiros que 

passam a integrar a diretoria 
do nosso sindicato. Obrigado 
pela coragem de aceitarem o 
nosso convite. As suas parti-
cipações irão reforçar na luta 
pela manutenção dos direitos 
dos trabalhadores. Principal-
mente porque vivemos numa 
época em que forças estranhas 
tentam jogar no lixo nossa CLT.

Em nome de todos os com-
panheiros da diretoria o nosso 
muito obrigado, repetindo o 
nosso refrão: “UNIDOS SERE-
MOS CADA VEZ MAIS FORTES”. 

*Rivail A. da Silveira
Presidente

O que é mais saudável:
comer a fruta ou beber o suco?

Luciane Gambine*
Apostar em uma receita 

de suco de fruta com casca 
é uma forma de deixá-lo 
mais saudável.

Já sei. Você vai dizer 
que não existe diferença. 
Ambos são saudáveis, e 
na realidade se comer uma 
fruta já é bom, imagina um 
copo de suco. Correto?

Bom, se você pensa as-
sim irá se surpreender no 
decorrer deste artigo. 

Cheirosas, coloridas, sa-
borosas, as frutas ocupam 
lugar de destaque nas ban-
cas das feiras e gôndolas de 
supermercados, especial-
mente no verão.

Além de saborosas, as 
frutas são fundamentais 
para a boa saúde, oferecen-
do vitaminas, sais minerais 
e fortalecendo as defesas 
do organismo. 

Diferença Número 1: 
Bebendo apenas o 

suco não ingerimos a 
fibra da fruta

Esta é a primeira e talvez 
a mais importante diferença 
quando estamos falando em 
beber apenas o suco da fruta 
ao invés de comê-la inteira. As 
fibras desempenham um papel 
muito importante para o bom 
funcionamento do organismo 
e, consequentemente, para a 
saúde.

O consumo de fibras diaria-
mente traz uma série de benefí-
cios para nossa saúde. Confira:

Reduz o colesterol total
Ajuda a controlar a glicemia
Bom funcionamento intestinal
Previne o aparecimento de 

câncer intestinal
Proporciona sensação de 

saciedade
Auxilia no controle do peso, 

por aumentar a saciedade
Diferença Número 2: 
Um copo de suco precisa 

em média de cinco laranjas
O segundo ponto também 

importante nesta diferença 
entre beber apenas o suco ou 
comer a fruta por inteiro, é 
que para termos um copo de 

300ml de suco, normalmente 
precisamos utilizar o suco de 5 
ou 6 laranjas. Se fizermos uma 
conta matemática, levando em 
consideração que cada laranja 
tem em torno de 80 calorias, 
estaremos ingerindo em torno 
de 400 calorias em um copo 
de suco, ou seja, seria o valor 
calórico de uma refeição prin-
cipal (almoço ou jantar). Caso 
nosso objetivo seja emagrecer, 
iremos engordar se optarmos 
pelo suco ao invés da fruta.

Mas, se mesmo assim você 
preferir tomar o suco, o ideal 
é consumi-lo logo em seguida. 
As vitaminas presentes podem 
se perder por meio do contato 
com o ar ou a luz. Não coar 
o suco também é uma opção 
para preservar as fibras e seus 

nutrientes. Ainda assim, seu 
consumo deve ser moderado. 

Um artigo do British Medical 
Journal revelou que tomar um 
ou dois copos de suco de fruta 
diariamente aumenta em até 
21% as chances de desenvolver 
diabetes tipo 2. Já o consumo 
da fruta in natura diminui as 
chances de desenvolver a do-
ença em até 7%. Isto se deve 
ao fato de que, quando retira-
mos as fibras dos alimentos, 
as taxas de açúcar no sangue 
de quem os consomem sobem 
consideravelmente.

Fonte: British Medical Journal 
e internet.

*Luciane Gambine
Nutricionista: CRN 8 - 5606

Telefone: 44 3029-1117



Novos associados cadastrados no STIAM
“SOZINHOS SOMOS FRACOS. JUNTOS SEREMOS FORTES NA CAUSA QUE ABRAÇAMOS”. 

A iniciativa da Diretoria do Stiam de sindicalizar também nas empresas vem obtendo o maior sucesso. O nosso trabalho tem recebido total apoio dos
empresários. Isso é gratificante. Em relação aos trabalhadores, a receptividade continua sendo a melhor possível. Existe um clima mútuo de respeito

e confiança. Muitas dúvidas são sanadas na hora. Por isso, o trabalhador fica satisfeito. Sem contar com a vantagem de receber a carteira de associado
no próprio serviço. Vamos continuar com a campanha por tempo indeterminado. O trabalhador merece esse empenho, respeito e consideração.

O Sindicato da Alimentação saúda os novos filiados. Sejam bem-vindos. Com o apoio e força de todos os companheiros conquistaremos nossos objetivos.

ABATEDOURO
COROAVES LTDA
André Ferreira Nonato
Availdo Paniago da Costa
Casarina Ap. Ribeiro Alves
Cristiane Hidalgo
Dalvan Felipe Souza Camargo
Elza Maria P. Alves da Silva
Gustavo Jhony da Conceição
Hugo Rafael Vieira dos Santos
Janete Aparecida Raimundo
João Marcos dos Santos
José do Nascimento R. Santos
José Miguel da Silva Teixeira
Kelaine Kelly Zanetti
Marcelo Crestani de Lima
Rafaela da Silva Pereira
Rosemar Carneiro
Rozineide Borges Pereira
Sabrina Ap. Lima da Silva
Talita Cristina Valenza
Valdirene Saveli Norato
Vanilda de Faria
Yasmim Gabriela R. da Silva

ALISUL ALIMENTOS
Dieumira Regilus

AMIDOS MILITÃO
Kleber Niehues Batista

BXB ALIMENTOS LTDA-ME
Nivaldo Ramos da Silva
Paulo Cesar Araújo

BRED FAST FOODS
LTDA-EPP
Simone Perboni Melo

C. M. F. PANIFICADORA
E CONFEITARIA LTDA
Francielle Lourenço Cabral
Guilherme Nochelli
Victor Hugo da Silva Marques

CAMACHO IND.
DE BEBIDAS
Rosana Santos Landival

CASA AGRO
PECUÁRIA LTDA
Izaias de Godoy

CEREALISTA FEIJÃO
DE OURO LTDA
Alex Pereira Teodoro
Crislaine Santos Garcia

CEREALISTA VITÓRIA LTDA
Donizeti de Oliveira Lopes 

DEFENDI IND. E COM.
DE ALIMENTOS
Karina da Silva Souza

DUTRIGO ALIMENTOS LTDA
Caroline Alves Pereira

Lucineia Nalim
Mirian Bianchi Luiz

EBC EMPR. BRAS.
DE COML. LTDA
Elenice de Andrade Mello
Esteliane de Brito Marcelino
Everson Fabrício de Oliveira e Silva
Fabio da Solidade Rodrigues

FECULARIA LOANDA
Renan da Silva Ferreira

FRANGOS CANÇÃO
Geciane Ap. da Silva de Souza
Jaqueline Borges Esmeraldino
Jonatã Oliveira Lima
Lucinete Carmo dos Santos
Raimundo Nonato Santos Silva
Ricardo Pereira da Silva
Roney da Silva
Sara Mayara da Silva França
Sérgio Luiz Redondo
Sheila Bezerra Oliveira
Silvana Cordeiro dos Santos
Silvana de Lima Calim
Silvia Florentina Sanches

FRIGORÍFICO BIG BOI LTDA
Cintya Christina F. Marcelino

FRIGORÍFICO JR LTDA
Bruna da Silva
Janileia da Silva Ferreira
Joelso da Silva Marques
Magna Lira Araújo
Micaely Costa Silva
Sara Ferreira de Souza

INDEMIL IND. E COM. S/A
Thais Soares Gouvea
Valdinei Manoel

IND. DE MASSAS
SÃO GABRIEL LTDA
Carolina Maria da Cruz de Souza
Ronaldo Filiberto Mendes
Sandra Maria Bezerra

IND. E COM. DE SORVETES 
GELA BOCA
Bruno Vinicius de Lima

L. A. PASSOS AZEVEDO
Graziela Mazocoli

LOWÇUCAR
Nival Alexandre Maciel

MARCO A. COSTA
Beatriz Amarante da Silva
Michele de Oliveira Marques
Nelsi Bento dos Santos

N. DA SILVA COSTA-ME
Claiton Fogasa Bazilio
Deise Gonçalves Julião
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É importante ressaltar que os diretores, Rubens Leme, Elson Estevam Luiz, funcionários da empresa Spal;
Nelson Cancini, da Padaria Fabiana e José Ciska G. de Oliveira, da Palmali estão à disposição dos trabalhadores nos intervalos do trabalho,

prestando informações e sindicalizando, bem como o diretor Secretário Geral, Santo Batista de Aquino licenciado,
prestando serviço ao Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas de Maringá e Região (Sindnap).

Por outro lado, Elizandra Mello Zanin e Mariléa Trierveiler Pereira visitam regularmente as empresas também com essa finalidade.

José Sidinei Ribeiro
Juliano Oliveira Santos
Valdeci Henrique de Lima

NIPORICE COM. E
BENEF. DE ARROZ
João Marcos Ferreira Casu

P. BONEZZI-ME
Elidio Donizetti de Oliveira Catardo

PALMALI INDL. DE
ALIMENTOS LTDA
Ana Patricia Montovi Rodrigues
Daniel Aparecido Amaral Pereira
Iara Martins Daguana
Isabel Aparecida Alves
Laércio Edgar Moller
Luiz Henrique Mattos Marques
Ricardo Leandro Mendes da Silva

Sindicalizado em Foco
Vilson Olimpio

   

Notas

Valmir Aparecido Pereira

PANIFICADORA CERRO AZUL
Aline de Almeida Brito
Ariana Evangelista da Silva
Carolina Cristinah Z. de Siusa
Josiane Muniz dos Santos
Lilian Almeida Lima

PANIFICADORA
DESTAQUE LTDA
Edna Rosa Batista
Patrícia Cristina dos Santos

PANIFICADORA FABIANA
Matheus Eduardo Matos de Paula

PANIFICADORA
PÃO BENTO LTDA
Suelem Daiane Aparecida da Silva

SANDRA MARA MELO POPPI
Keyla Cristina Bueno

SPAL IND. BRASILEIRA
DE BEBIDAS S/A
Diego Aguileri Souza
Douglas Silvestre Barros Schimiok
Eduardo Nocetti
José Carlos Baldo
Magno Ferrarezi Pereira
Marcelo Aparecido dos Santos
Paulo Sérgio da Cruz
Willian dos Santos Martins

STEVIAFARMA 
Gustavo Vinícius Ferreira

Total: 109 novos sócios

O sindicalizado, Vilson Olimpio, chegou a Maringá 
aos 14 anos de idade.

Seu pai, Adelino Olimpio, alfaiate em Cruzeiro 
do Sul/PR, veio para cá atraído por um mercado 
de trabalho promissor. Vilson, o segundo filho do 
casal, Antônia/Adelino veio junto, assim como os 
demais irmãos.

O sindicalizado, desde os 11 anos trabalhava em 
Cruzeiro do Sul, entregando pães de casa em casa. 
Levantava-se às 2 da madrugada para fazer esse 
serviço. E lá ia ele, a cavalo, carregando o baú no 
lombo do cavalo cheio de pães.

Com tal experiência, em Maringá, seu primeiro 
emprego, também foi nessa área. Trabalhou na en-
tão Panificadora Riachuelo. Só que aqui, a entrega 
era feita de Kombi. Auxiliava o motorista. Melhor 
que em sua terra natal, diz ele.

Já, maior de idade, foi trabalhar como padeiro, 
à noite, no Supermercados Super Bom, que mais 
tarde passou a chamar-se Jumbo.

Em 1981, durante um ano, trabalhou na então 
Panificadora Nakai como forneiro.

Depois, de 1983 a 1984, foi para a então Panifi-
cadora Martinópolis. Foram dois anos trabalhando 
como padeiro em forno à lenha. 

Na Panificadora Big Pão (hoje fechada) foi for-
neiro. Pela primeira vez na profissão aprendeu a 
operar forno elétrico, mas segundo Vilson usava 
pá, em vez de tela, para colocar os pães no forno.

De 1990 a 1993 foi padeiro na Panificadora 
Parati, hoje Holandesa. Lá, o forno elétrico tinha 
capacidade para 12 telas, assando 30 pães de cada 
vez. São 20 min. para ficarem prontos, declara o 
entrevistado.

Outras empresas, nas quais também prestou serviços:
- Panificadora Açucapê. Trabalhava à noite como 

padeiro. O forno era elétrico e o sistema eram as 
telas. Ficou por quatro anos.

- Panificadora Café da Manhã. Foi padeiro du-
rante 1997 a 2000.

- Panificadora Oficina do Pão, hoje Montana. 
Foi padeiro. 

- Panificadora Ana Maria na Avenida São Do-
mingos. Trabalhou à noite como padeiro. 

- Panificadora e Confeitaria Brioche Crocante. 
Entrou na empresa em 2005, onde permanece 
até hoje. É padeiro. Sua jornada de trabalho co-
meça de madrugada. Conforme o sindicalizado, 
sai de casa às 2h30 e vem de bicicleta elétrica 
até o serviço. 

Vilson casou-se em Maringá aos 21 anos de 
idade com Neide Olimpio, 17. Estão casados até 
hoje. O casal tem três filhos, Jefferson, Magda e 
Andrew; e dois netos: Otávio e Davi.

“Gosto muito da Comunidade Apoio à Vida. 
Lá sou sempre bem atendido, assim como a 
minha família. Até hoje usamos os serviços 
médico/odontológico da CAV. Os atendimentos 
são rápidos, tranquilos e eficientes”, declara o 
sindicalizado.

ANIVERSARIANTES
Funcionárias do Stiam:
Março
02– Maria Aparecida Navarro
16– Eunice Lopes Arruda
“Que nunca lhe falte motivos para sorrir, e que a sua vida 
seja carregada de felicidade e sonhos realizados”. Feliz 
Aniversário!!!

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Dia 8 de Março comemora-se o Dia Internacional da 
Mulher. Nesse dia é importante que prestemos nossas 
homenagens às mulheres pelo valor que têm perante a 
sociedade. O papel de todas é desempenhado com fibra, 
determinação, carinho e amor. Sem contestação.
Durante o mês de março o Stiam homenageia as mulheres, 
entregando-lhes uma lembrança: uma rosa, com carinho 
e gratidão. Vá até lá. Estamos esperando-a.
Na foto - da esquerda para direita:
Marenir Gomes dos Santos trabalha no Abatedouro Coro-
aves, no Corte. É magarefe.
Roseli Elias Clarindo trabalha no Abatedouro Coroaves, na 
Evisceração. É magarefe.

EXAME MÉDICO TODAS ÀS QUARTAS
Atenção: O exame médico para frequentar as piscinas teve 
início em 19 de outubro (quarta-feira). Os atendimentos 
são feitos a partir das 16h. na Comunidade Apoio à Vida 
pelo Dr. Elias Mansur Guerios Costa. Durante a tempora-
da de verão, todas as quartas-feiras o médico atenderá 
sindicalizados e dependentes que agendaram horários.
Vale ressaltar que é obrigatório agendar o horário; compa-
recer na sala do exame com traje de banho e levar junto a 
carteirinha da piscina que deve ser emitida pelo Stiam com 
antecedência (para aqueles que farão pela primeira vez).
Dependentes que não estiverem acompanhados do (a) 
associado (a) deverão também trazer autorização para que 
o desconto da taxa possa ser feito na folha de pagamento 
do trabalhador. 
A Comunidade Apoio à Vida está localizada na Rua Néo 
Alves Martins, 3190. Telefone: 44 3224-0108.

Dia 4 de fevereiro o Stiam começou a entregar aos sindicalizados, 
a exemplo de vários anos, kits de material escolar

A entrega de material escolar este ano começou a partir de 4 de fevereiro. Cada sindicalizado recebe uma mochila, contendo vários itens. 
O trabalhador que tem direito ao benefício precisa buscá-lo no sindicato. O expediente é de segunda à sexta-feira das 8h às 11h e das 13h 
às17h30. No primeiro dia da entrega foi organizado um mutirão com funcionários e diretores, das 8h às 17h. Todos estiveram à disposição 

nesse período, atendendo tanto na entrega quanto em outros serviços, como confecção, renovação e segunda via de carteirinhas; alteração de 
dados cadastrais; guia para atendimento médico, entre outros. Conforme relatório, dia 4 foram estregues mais de 700 kits.

O Luan Antônio Gonçalves de Sá foi buscar o kit no primeiro 
dia da entrega. Disse que é filiado desde 2014 e sempre 
vem buscar esse benefício que é para seu próprio uso. 
Cursava, diz ele, Engenharia Civil. Agora, prepara-se para 
o vestibular de Medicina. Ele trabalha há quatro anos na 
Indústria de Massas São Gabriel

Já, os atletas paralímpicos, Marcos Felipe Nanis Mohr e 
Douglas Ventura Soares, receberam o material escolar pela 
primeira vez. São membros da União Metropolitana Para-
desportiva de Maringá (UMPM) e funcionários da Lowçu-
car, admitidos dentro da cota de pessoas com deficiência 
(PCD). Marcos pratica Basquetebol, Handebol e Ciclismo. 
E pretende, futuramente, fazer Natação, Esgrima e Tênis

Seu colega, Douglas, está há pouco tempo em Maringá. 
Veio de Londrina Geziane Dias da Silva, funcionária da Lelimel, é sindica-

lizada há quatro anos e sempre vem buscar o benefício. 
Por outro lado, quando precisa de médico ou de dentista 
procura o atendimento na Comunidade Apoio à Vida. “Sou 
sempre muito bem atendida”, declara ela

A sindicalizada, Luciana de Aguilar, trabalha na GT Foods. 
Filiou-se no sindicato em 29 de janeiro de 2013. A partir 
de então, não deixa de vir buscar o material escolar. Na 
área da saúde, ressalta que o atendimento é excelente na 
Comunidade Apoio à Vida José Miguel da Silva Teixeira, da empresa Abatedouro 

Coroaves, aproveitou o dia para fazer carteirinha de sin-
dicalizado. Em seguida, recebeu o kit escolar

Presidente 
Rivail 
entregando 
material a 
sindicalizada

Diretor Alípio 
entregando 
material a 
sindicalizado
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TEL (44) 3226-7108

CEL  9919-9077

Gôndolas 
Berto

Instalações comerciais

Gôndolas, check-out,
estantes e armários de aço

bertorepres@wnet.com.br
www.gondolasberto.com.br

Na sede do Stiam foi 
instalada a mesa coletora 
número 1, fixa, e as outras 
6, itinerantes,  percorrendo 
empresas de Maringá e 
Região. Trabalhador com 18 
meses ou mais de sindicali-
zação teve direito ao voto. 
As urnas itinerantes possi-
bilitaram que os eleitores 
com jornada de trabalho à 
noite e de madrugada exer-
cessem a sua cidadania.

A chapa “União e Força” 
é integrada pelos seguintes 
membros:

Rivail Assunção da Silvei-
ra; Roberto Pino de Jesus; 
Antônio Lopes de Almeida 
Filho; Santo Batista de 
Aquino; Rubens Leme; 
Maria Pacheco do Amaral; 

Eleição para a nova diretoria do Stiam
A eleição para a nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Maringá e Região realizou-se no período de 15 a 17 de fevereiro.

A nova diretoria foi eleita com a aprovação
de mais de 95% dos eleitores votantes

Encerrada a sessão, o presidente reeleito, Rivail Assunção da Silveira, falou aos presentes. Entre 
outros assuntos disse que agradecia o empenho de todos os que colaboraram para o êxito da 
eleição. Principalmente, a equipe de apoio pela paciência com a eleição em curso, destacando-se 
os funcionários do Stiam e os companheiros dos sindicatos parceiros que prontamente aceitaram 
a nos ajudar nesse período eleitoral. Vale ressaltar a presença de José Agnaldo Pereira; Paulo 
Cesar Vieira; Osmário Antunes Camargo; Célio das Neves; Jorge Paiva Silveira; Zulmar Ferreira 
Mendes; Eder Jorge Furquim; Regiane Calsavara; Fábio Roberto Pissolato Zingra; Igor Júnior 
Nunes; Cláudio Luiz Zancan; João Carlos de Lara Lopes e Pedro Bueno Paluski.

Ata geral da apuração
Aos dezessete dias do mês de 

fevereiro do ano de dois mil e de-
zessete, às dezesseis horas, na sede 
do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias do Açúcar, Mandioca, 
Carne, Avícolas, Bebidas, Alimenta-
ção Animal, Óleos e Azeites, Trigo, 
Laticínios, Panificados, Confeitarias, 
Torrefação e Moagem de Café, Mas-
sas Alimentícias e de Alimentação 
de Maringá – Stiam, sito à Avenida 
Governador Bento Munhoz da Ro-
cha Neto, 731 – Maringá – Paraná, 
conforme edital publicado no jornal 
Diário Oficial do Estado do Paraná, 
edição do dia 17/01/2017, edição nº 
9.866, página 35 e também no edital 
de encerramento de prazo para re-
gistro de chapa e de candidato, onde 
consta o registro da única chapa 
inscrita, chamada União e Força, 
publicado no jornal Diário Oficial 
do Estado do Paraná, edição do dia 
25/01/2017, edição nº 9.872, página 
26, onde permaneceu aberto o prazo 
de 3 (três) dias consecutivos (dias 
25, 26 e 27 de janeiro de 2017), para 
impugnação de chapas e de candida-
tos. O Presidente da Entidade e do 
processo eleitoral, conforme prerro-
gativa legal e Estatutária designou 
para Presidir a mesa apuradora de 
votos os Advogados e assessores 
jurídicos do Stiam, Dr. Edson Nielsen 
OAB/PR 8.167 e Dr. Juliano Nardon 
Nielsen OAB/PR 39.750. O pleito 
eleitoral para a renovação da Dire-
toria, Conselho Fiscal e Conselho de 
representantes junto a Federação, 
titulares e suplentes – gestão 2017 
a 2022, ocorrido nos dias 15, 16 e 
17 de fevereiro de 2017, na sede e 
em toda a base territorial da enti-
dade sindical, instalando-se urna 
fixa na sede, sito a Av. Governador 
Bento Munhoz da Rocha Neto, 731 
em Maringá/PR e itinerantes nas 
demais cidades da base territorial, 
totalizando sete urnas, percorrendo 
os locais de trabalho dos trabalhado-
res associados, no período das 5:00 
às 24:00 horas, nos dias 15 e 16 
de fevereiro de 2017 e das 5:00 às 
14:00 horas no dia 17 de fevereiro de 
2017, tendo em vista a existência de 
empresas com turnos ininterruptos 
de trabalho. Em seguida, usando 
das atribuições delegadas, os Presi-

dentes Escrutinadores convocaram 
os Srs.: Jorge Moraes, Presidente 
do SINTRACOM, neste ato, repre-
sentando a Coordenação sindical 
Trabalhista de Maringá, presentes, 
para auxiliar e secretariar os traba-
lhos de apuração como mesários. 
Registra-se ainda as presenças do 
Sr. Presidente do SINTROMAR, Sr. 
Ronaldo José da Silva e o Presidente 
do SINTIAJET, Sr. Valdecir Ribeiro 
Mendes, neste ato representando 
a Federação dos Empregados em 
Indústrias de Alimentação do Estado 
do Paraná – FEAPAR; Constituída a 
equipe de escrutinadores, verificou-
-se que todo o material eleitoral e as 
urnas estavam em perfeita ordem. 
Em seguida passou a conferencia 
das folhas de votação. Estavam 
inscritos e em condições de votar 
nas sete seções de votação um total 
de um mil quatrocentos e sessenta 
e um (1.461) associados inscritos e 
com direito a voto. Contando-se as 
assinaturas, foi constatado que no-
vecentos e noventa e nove (999) as-
sociados compareceram e votaram, 
perante as sete mesas coletoras de 
votos. Sendo preenchidos os requi-
sitos do artigo 52 do Estatuto Social 
da Entidade Sindical, que determina 
como quórum mínimo na proporção 
de cinquenta por cento, mais um 
voto (50 % + 01), do total de vo-
tantes inscritos em lista e válidos. 
Sendo o montante de associados 
aptos a votar e considerados como 
votos válidos, novecentos e setenta 
e oito (978) sócios. Compareceram 
e votaram em primeiro escrutino, 
novecentos e noventa e seis (996) 
associados, superando os cinquenta 
por cento, mais um voto (50 % + 
01), do total de votantes inscritos 
exigidos pela norma Estatutária. 
Desta forma, foi atingido o quórum 
para abertura das urnas. Nesse 
momento o Presidente Escrutinador 
perguntou se havia algum protesto 
ou impugnação de seus atos. Como 
não houve protestos, foram iniciadas 
as aberturas das urnas para a con-
ferência e contagens dos votos do 
pleito eleitoral do STIAM, pela ordem 
numérica crescente de cada urna...

Concluída a contagem de todas 
as urnas, foram totalizados os votos 

atribuídos à chapa única nº 1, 
registrada, chamada União e 
Força, com o seguinte resultado 
final: novecentos e sessenta 
e dois (962) votos válidos. 
Votos nulos, sete (7) e votos 
em branco onze (11). Votos 
em separados e considerados 
votos válidos, não houve. Não 
votaram quatrocentos e noventa 
e nove (499) associados. Esta-
vam inscritos na lista geral de 
votação de todas as sete (7) 
urnas, um mil quatrocentos e 
sessenta e um (1.461) votos. 
Registra-se que pelos cálculos 
dos votos colhidos válidos, foi 
alcançado o quorum legal para 
validade do pleito eleitoral, con-
forme art. 52 do Estatuto Social, 
na proporção de cinquenta por 
cento, mais um voto (50%+01), 
constante da lista de votação 
e do número total de votantes 
inscritos que seriam de no 
mínimo setecentos e trinta e 
um (731) votos válidos. E a 
totalização dos votos válidos de 
novecentos e cinquenta e três 
(953), votos em branco nove 
(9), votos nulos um (01). Desta 
forma foram atendidos todos os 
requisitos legais e Estatutários, 
autorizando-se a abertura, apu-
ração e divulgação do resultado 
final das eleições do STIAM. 
O resultado final demonstrou 
claramente que foi atendido 
o que preceitua o artigo 52º 
do Estatuto e a legislação 
vigente, verificando-se que 
os candidatos alcançaram a 
maioria prevista dos votos 
de cinquenta por cento, mais 
um voto (50%+01), do total 
de votantes inscritos em lista. 
Diante do resultado eleitoral, o 
Presidente da mesa apuradora 
com base no Estatuto da En-
tidade Sindical e no resultado 
eleitoral da apuração das urnas, 
proclamou eleitos os integrantes 
da chapa única registrada, sob 
o número um, chamada União 
e Força- gestão 2017 a 2022, 
para mandato no período de 01 
de junho de 2017 a 31 de maio 
de 2022.

Maurílio Conceição Ferreira; 
José Ciska G. de Oliveira; Alípio 
Elias da Silva; Nelson Cancini; 
João Luiz de Lima; Ailton José 
de Andrade; Elson Estevam Luiz; 
Marcia Fernandes Camargo; 
Ailson José Faltz; Cláudio de 
Andrade; Cícero Ferreira dos 
Santos; Maria das Graças de Je-
sus e Eduardo Ferreira de Lima. 

Os eleitos da chapa úni-
ca “União e Força” – gestão 
2017/2022 assumem o man-
dato em 1º de junho de 2017 
com término em 31 de maio 
de 2022.

Apuração dos votos
Dia 17 às 14 horas foram ini-

ciadas as aberturas das urnas 
para a conferência e contagem 
dos votos do pleito eleitoral do 
Stiam. A sessão foi aberta pelos 

advogados do Stiam, Dr. Edson 
Nielsen e Dr. Juliano Nardon 
Nielsen. Na ocasião, marcaram 
presença o presidente da en-
tidade, Rivail Assunção da Sil-
veira e os demais diretores do 
sindicato. Além dos convidados 
Jorge Moraes (presidente do 
Sintracom/Maringá); Ronaldo 
José da Silva (presidente do 
Sinttromar/Maringá); Valdecir 
Ribeiro Mendes (presidente do 
Sindicato da Alimentação/Jatai-
zinho); José Antônio Rodrigues 
(diretor do Sindmetalúrgicos/
Maringá); José Crispim Lopes 
(Sindicato da Alimentação de 
Londrina); Leandir Guimarães 
(Sindicato da Alimentação de 
Londrina); Antônio Balduino 
Afonso (Sindicato da Alimenta-
ção de Londrina).

Diretores do STIAM e companheiros que ajudaram nos trabalhos da eleição


