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Você Sabia?

Coluna sob a 
responsabilidade de 
Roberto Pino de Jesus

ANO XX
Nº 119
OUTUBRO DE 2015

Assim nasceu o Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Alimentação de Maringá e Região

Para defender o tra-
balhador explorado pela 
Indústria da Alimentação, 
foi criada em 1968 a As-
sociação Profissional dos 
Trabalhadores nas Indús-
trias de Alimentação de 

Maringá.  
Desde a fundação da Associa-

ção um jovem trabalhador da 
Indústria de Óleos Mangarin, 
João Gabriel, interessado na 
defesa dos interesses da cate-
goria, tendo tido participação 

ativa nas greves da categoria 
de outubro de 1968, começava 
a despontar como o novo líder 
dos trabalhadores. 

João Gabriel buscava em 
Curitiba, cópias das Conven-
ções de Trabalho e interme-

diava as reclamações entre os 
trabalhadores e o órgão que 
representava o setor da cate-
goria na Capital do Estado.

Formada a nova diretoria da 
Associação Profissional, lidera-
da por João Gabriel, até que 

em 26 de novembro de 1978 
chegou o reconhecimento com 
a expedição da Carta Sindical 
do STIAM – MTB 326903/76. 
Foram 10 anos de luta, afinal 
vitoriosa. 
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ARTIgo – DIA DAS CRIAnçAS
O filósofo grego, Pitágoras, disse, há mais de dois mil anos, “edu-
quem as crianças, e não será necessário castigar os homens”. 
No Brasil, o Dia das Crianças é comemorado em 12 de Outubro. 
Em todos os países, independentemente da data, devemos ficar 
atentos para que as crianças mereçam atenção, cuidado e carinho 
todos os dias do ano. 
O lugar de crianças é na família e na escola. São nessas institui-
ções que a criança se desenvolve afetiva e cognitivamente, com 
segurança, autoconfiança e autoestima.
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ColunA DA AlIMenTAção - BRóColIS
É rico em vitamina A, C e K e minerais
como selênio, potássio, fósforo e ferro.
Isso faz dele um ótimo protetor contra 
a baixa imunidade, infecções, doenças 

cardiovasculares, anemias, envelhecimento 
da pele, manutenção da visão e do sistema 
imunológico, entre outros. Contém alto teor 

de cálcio, representando cerca de cinco 
vezes a dose existente no leite. 
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eDIToRIAl – o STIAM exISTe DeSDe 1978
Nesta data, 26 de Novembro de 1978, começava uma trajetória de muitas lutas, cujo primeiro passo

era organizar a categoria para participar do movimento em prol dos direitos garantidos pelas leis
trabalhistas que quase sempre eram desrespeitadas. A partir daí tem início um grande trabalho no

sentido de organizar as datas base e a elaboração de pauta para o início das negociações das convenções 
coletivas e dos acordos. Abrindo, portanto, uma nova era na vida de todos os trabalhadores. 
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Temos atendido a gran-
de número de trabalha-
dores, querendo saber 
sobre aposentadoria e 
as novas regras aprova-
das pelo Senado Fede-
ral, faltando apenas a 
aprovação Presidencial. 
E para esclarecer a todos 
os nossos associados 
(ou não associados) que 
recebem o jornal do sin-
dicato em suas casas e/ 
ou indústrias em que tra-
balham, vamos procurar 
esclarecer as novas re-
gras que serão aplicadas 
doravante. Caso não haja 
veto Presidencial e ocorra 
à sanção da Presidenta, a 
nova Lei de aposentação 
85/95 trata do seguinte:

Regra
O texto estabelece, até 

2018, a aposentadoria 
no Regime Geral da Pre-
vidência Social (RGPS), a 
cargo do INSS, pela re-
gra alternativa conhecida 
como 85/95. Essa regra 
permite ao trabalhador 
aposentar-se sem a re-
dução aplicada pelo fator 
previdenciário sobre o 

Aposentadoria 85/95. novas regras aprovadas 
pelo Senado Federal (MP-676/2015, 85/95), 
faltando apenas à aprovação Presidencial

salário, criada no ano 2000 para 
desestimular a aposentadoria 
antes dos 60 anos (homem) ou 
55 anos (mulher).

 Segundo a nova regra, a 
mulher que tiver, no mínimo, 
30 anos de contribuição para a 
Previdência Social, poderá se 
aposentar sem o fator previ-
denciário se a soma da contri-
buição e da idade atingir 85. No 
caso do homem, os 35 anos de 
contribuição somados à idade 
devem atingir 95, no mínimo.

O texto aprovado, do depu-
tado Afonso Florence (PT-BA), 
suavizou o aumento dessa 
soma proposto originalmente 
pela MP, subindo um ponto a 
cada dois anos. Assim, a regra 
passa a exigir 86/96 em 2019 
e em 2020; 87/97 em 2021 e 
em 2022; 88/98 em 2023 e 
em 2024; 89/99 em 2025 e 
em 2026; e 90/100 de 2027 
em diante. Valem também os 
meses completos de tempo de 
contribuição e de idade.

Desaposentação
Durante a tramitação na 

Câmara dos Deputados foi 
introduzido o dispositivo da 
“desaposentação”, pelo qual 
é feito um recálculo da apo-

sentadoria após a pessoa ter 
continuado a trabalhar depois 
de se aposentar. A mudança foi 
mantida no Senado.

Segundo a emenda, a desa-
posentação poderá ocorrer de-
pois de o aposentado contribuir 
por mais 60 meses com o INSS 
em seu outro emprego. Após 
esse prazo, ele poderá pedir 
o recálculo da aposentadoria 
levando em consideração as 
contribuições que continuou a 
fazer, permitindo aumentar o 
valor do benefício.

Desde 2003, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) está com 
o julgamento parado de um 
recurso sobre o tema. Até o 
momento, a decisão está empa-
tada, com dois ministros favo-
ráveis ao mecanismo e outros 
dois contrários. A aprovação da 
fórmula 85/95 deve aumentar o 
número de pedidos de desapo-
sentação na Justiça, para que 
o benefício seja calculado com 
base na nova regra.

Pensão por morte
Pela MP, a pensão por morte 

será devida ao conjunto dos 
dependentes do segurado que 
falecer, aposentado ou não, 
a contar da data da morte, 

quando requerida até 90 dias 
depois da ocorrência. O direito 
de receber cessará para o filho 
ou o irmão, de ambos os sexos, 
ao completar 21 anos de idade, 
exceto se for inválido ou tiver 
deficiência intelectual ou física 
grave. O exercício de atividade 
remunerada, inclusive na con-
dição de microempreendedor 
individual, não impede a con-
cessão ou manutenção da parte 
da pensão do dependente com 
deficiências.

São beneficiários do Regime 
Geral de Previdência Social 
(RGPS), como dependentes do 
segurado, o cônjuge; o cônjuge 
divorciado ou separado que 
receba pensão estabelecida 
judicialmente; o companheiro 
ou companheira que comprove 
união estável como entidade 
familiar. Também são conside-
rados dependentes o filho que: 
seja menor de 21 anos; seja 
inválido ou tiver deficiência físi-
ca ou mental grave. Na mesma 
condição estão a mãe e o pai 
que comprovem dependência 
econômica do segurado; e o 
irmão de qualquer condição 
que comprove dependência 
econômica do segurado.

Seguro defeso
A concessão do bene-

fício não será extensível 
às atividades de apoio à 
pesca, exceto as exerci-
das pelos familiares do 
pescador artesanal que 
satisfaçam os requisitos 
e as condições legais, e 
desde que o apoio seja 
prestado diretamente 
pelo familiar ao pesca-
dor artesanal, e não a 
terceiros.

Considera-se asseme-
lhado ao pescador ar-
tesanal o familiar que 
realiza atividade de apoio 
à pesca, exercendo tra-
balhos de confecção e 
de reparos de artes e 
apetrechos de pesca e de 
reparos em embarcações 
de pequeno porte.

Também é assemelha-
do aquele que atue no 
processamento do pro-
duto da pesca artesanal.

Fonte: DIAP

Roberto Pino de Jesus
Diretor Tesoureiro

STIAM

BeBIDAS
Reajuste salarial de geral 

de 10% a partir de 1º de 
outubro de 2015 até um 
limite de R$ 5.500,00. Sa-
lários acima deste valor, um 
fixo mensal de R$ 550,00.

Fechadas as Convenções Coletivas
Piso salarial de ingresso – R$ 

1.080,20.
Piso salarial de efetivação – 

R$ 1.182,00.
Cesta básica – R$ 200,00.
Material escolar – R$ 200,00.
Fundo de assistência social e 

formação profissional – R$ 23,00.
Gratificação por tempo de 

serviço – R$ 27,00.
Segu ro  de  v i da  –  R$ 

11.000,00.
Manutenção das demais 

cláusulas sociais da CCT de 

2014/2015. 

RAção
Piso de ingresso – R$ 

1.161,17.
Piso de efetivação – R$ 

1.247,35.

Cesta básica – R$ 150,00.
Reajuste de 9,88% para 

os demais salários até R$ 
4.725,00.

Para os salários acima 
deste valor, um fixo men-
sal de R$ 467,00.

Manutenção das demais 
cláusulas sociais.

MAnDIoCA, SoJA, 
MIlho, ARRoz e AS 
CATegoRIAS InoRgA-
nIzADAS (FIeP)

Reajuste geral – 9,88%.
Piso – R$ 1.196,80.
A l imen t a ção  –  R$ 

150,00.

Diretores e funcionários do STIAM
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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:
Dr. André Luiz Borges Trotta
Dr. Roberto Plépis 

Clínica geral:
Dr. Darcy Spegiorin Júnior
Dr. Elias Mansur Guerios Costa
Drª. Luana das Graças de Oliveira

gastroenterologia:
Dr. Ricardo Plépis Filho

ginecologia:
Drª. Francyne M. da Silva Vieira
Drª. Jovita Maria Matarezi
Drª. Pamela Cristina A. Odebrecht

ortopedia:
Dr. Amélio Neto
Dr. Benjamim R. Monteiro

Pediatria:
Dr. Dagmar R. Sotier
Dr. Paulo Soni

urologia:
Dr. Darcy Spegiorin Júnior 

ConSulTAS CoBRADAS:

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

endocrinologia:
Dr. Marcio Renato Moraes Caniver

geriatria:
Dr. Gustavo Afonso Teixeira Santos

nutricionista:
Drª. Célia Cristina B. Vidotti
Drª. Cinthia de Carlo

oftalmologia:
Dr. Augusto Tomimatsu Shimauti
Dr. Denílson Mucke
Dr. Marcelo Shindy Iwamoto
Dr. Vagner A. Morimitsu

otorrino:
Dr. Carlos Eduardo Borghesan

Psicologia:
Drª. Elizandra Mello Zanin

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.

Cirurgião dentista:
Drª. Carolina Geraldes Sestito
Dr. Eduardo Macedo de Camargo
Dr. Gustavo Chab Pistelli 
Drª. Ana Paula Paganelli
Drª. Béssie do Rocio Santos
Drª. Celina Mizote
Drª. Denise Ropelato Sampaio
Drª. Fernanda Dayane Bariano
Drª. Jucielly Lino álvares
Drª. Patrícia Saram Progiante
Drª. Riquely de Freitas Contessoto

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

estética:
Drª. Ana Paula Paganelli
Drª. Fernanda Dayane Bariano
Drª. Flávia Macedo de Camargo
Drª. Riquely de Freitas Contessoto

Implantodontia:
Dr. Eduardo Vidor Vieira

odontopediatria:
Drª. Daniela Gasparini
Drª. Raquel Forlan Gentini

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

Prótese Dentária:
Dr. Paulo Yokoyama
Drª. Ludmila Priscilla Manetti

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. - DELEGADO: SHuZO TOMA

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

Aniversário do STIAM

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

PARCeIRoS
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
Fonoaudiologia:
Drª. Aline Karla Solza - Av. Governa-
dor Munhoz da Rocha, 1407
laboratórios:
Lab. Bioanálise
Telefone: (44) 3425-1941
Lab. Loanda
Telefone: (44) 3425-1041
Lab. Labopar - Telefone: (44) 3453-
1312 (Santa Isabel do Ivaí)

MÉDICoS:
Clínico geral:
Dr. Alexandre Henrique Gardim
Dr. Henrique P. Martins
Drª. Vanessa Rasmussen

endocrinologia:
Drª. Vanessa Rasmussen

Fisioterapia e neurologia:
Drª. Danielle C. Tamiozo

ginecologia:
Dr. Waldomiro A. Pragiante.

nutricionista:
Drª. Cinthia Nara Martins

Psicologia:
Drª. Lucy L. de Toledo

DenTISTAS: 
Prótese, Clínico geral
e ortodontia
Drª. Bruna de Lima Piccinin.

Cirurgião Dentista
e endodontia
Dr. Edwagner Guimarães

Protése
Drª. Regina P. Rodrigues

MÉDICoS e ClínICAS
ConVenIADoS:
Clínica Equilíbrio - Telefone: (44) 3423-
1291

Dermatologia:
Dr. Antonio Carlos Vieira Júnior - Telefone: 
(44) 3045-6421

Farmácia de manipulação:
Artesani - Telefone: (44) 3422-1904

Fonoaudiologia:
Drª. Luciana C. Zepone - Telefone: (44) 
3045-1588

ginecologia:
Dr. Shigueru Sonehara - Telefone: (44) 
3423-5522 
Hospital São Paulo Center Medic - Telefo-
ne: (44) 3423-8384

laboratório de Análises Clínicas:
Lab. Oswaldo Cruz - Telefone: (44) 
3423-5656
Lab. Pasteur - Telefone: (44) 3423-2323
Lab. São José - Telefone: (44) 3423-5256

neuropediatria:
Dr. Esmeraldo R. Filho - Telefone: (44) 
3422-8470

ortopedia e Traumatologia:
Dr. Eduardo R. P. Cerveira - Telefone: (44) 
3045-1002

Pediatria:
Dr.Tamio Okimoto - Tel.: (44) 3423-5522
Drª. Carolina M. Fernandes - Telefone: 
(44) 3423-2829

Psicologia:
Clini Arte - Drª.Thaís Silveira Olivério - 
Telefone: (44) 3423-88-77

Raio–x e Tomografia:
Clinica Rad. de Paranavaí - Telefones: (44) 
3424-5700 / 3423-2024

Raio–x odontológico:
Photongraph - Telefone: (44) 3423-6912
RAD Imagem Digital - Telefone: (44) 
3045-3069

ultrassom:
Drª. Caroline Krichenko - Telefone: (44) 
3423-0101
Clínica Rad. de Paranavaí - Telefone: (44) 
3423-2024
DIGIMEDIC - Telefone: (44) 3423-0101

urologia:
Vacinas - GEO Vacinas (Responsável: 
Izabel). Telefone: (44) 3045-2155

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, Estética, Ginecologia, Nutrição, Odontologia, Ortodontia,

Ortopedia e Psicopedagogia. Telefone para agendamentos: (44) 3425-1499.

Psicologia: 
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
Interclínicas- Telefone: (44) 3425-2194
Pediatria:
Drª. Marly Miyoshi/ Policlínica Loanda - 
Telefone: (44) 3425-2442
Drª. Ana Paula Smaniotto – atendimentos 
a partir das 8h. às 3ª e 5ª feiras.
Psicopedagogia:
Drª. Fátima Gonçalves de O. Guedes - 
Telefone: (44) 9936-5568

ultrassonografia/endoscopia: 
Clínica Dr. Osmar Milani - Telefone: (44) 
3432-2114 (Nova Londrina)
Hospital Noroeste (Raio-X, ultrassonogra-
fia, Endoscopia) - Telefone: (44) 3453-
1300 (Santa Isabel do Ivaí). 
endodontia:
Drª. Ana Paula Olsen - Telefone: (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 / 8818-5371Brócolis é um alimento excelente para a sua saúde

Rivail A. da Silveira*
Dia 26 de Novembro nos-

so sindicato completa trinta 
e sete anos de reconheci-
mento. Foi naquela data, 
em 1978, que o STIAM 
recebeu das mãos do en-
tão ministro do Trabalho, 
Arnaldo da Costa Prieto sua 
carta sindical, reconhecen-
do o Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias de 
Alimentação de Maringá 
(STIAM) como legítimo 
representante dos traba-
lhadores nas indústrias de 
alimentação de Maringá 
e região. Que até então 
funcionava como Associa-
ção dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Alimentação 
(APTIA).

Começava aí uma trajetória 
de muitas lutas, cujo primeiro 
passo era organizar a categoria 
para participar desta luta em 
prol dos direitos garantidos pe-
las leis trabalhistas que quase 
sempre eram desrespeitadas. A 
partir daí tem início um grande 
trabalho no sentido de organi-
zar as datas base e a elabora-
ção de pauta para o início das 
negociações das convenções 
coletivas e dos acordos. Abrin-
do, portanto, uma nova era na 
vida de todos os trabalhadores. 

Seu primeiro presidente foi 
o companheiro João Gabriel 
tendo como fieis colaboradores, 
Orlando Bianchi, Laurian José 
Correa e outros que assumiram 
o compromisso de trabalhar em 
defesa dos demais trabalhado-

res, que na época eram pratica-
mente escravizados pelos seus 
patrões e pelo próprio regime 
ditatorial vigente que tirava a 
liberdade de se organizarem na 
reivindicação de seus legítimos 
direitos.

Tivemos o prazer de vivenciar 
grande parte desta história, 
convivendo com companheiros 
como João Gabriel, Orlando 
Bianchi, Laurian José Correa, 
Antônio Honorato, Daniel José 
Hilário que já partiram desta vida 
para outra, deixando muita sau-
dade e um rastro de grande sig-
nificado na história do STIAM. 

Hoje, graças à participação 
desses bravos lutadores e da 
equipe que sucedeu esses 
companheiros e administra 
o sindicato, nossa entidade 

alcançou uma das posições 
mais importantes da história 
do sindicalismo paranaense. 
E os trabalhadores ganharam 
um grande instrumento de luta.

Por isso, no transcorrer de 
mais um ano de existência, 
registramos os mais sinceros 
parabéns de todos os compo-
nentes da categoria das Indús-
trias de Alimentação de Maringá 
e Região. E com o apoio que 
temos recebido de todos os 
nossos representados, e com 
a proteção de Deus, temos 
certeza que juntos iremos co-
memorar essa data, e todas as 
que vierem, colhendo os frutos 
do trabalho de todos.

*Rivail Assunção da Silveira
Presidente do Stiam

Luana T. Pereira*
De origem européia, os 

brócolis são cultivados des-
de os tempos do Império 
Romano. Hoje, são culti-
vados em várias regiões 
do mundo e no Brasil, os 
estados das regiões Sul e 
Sudeste são os maiores 
produtores e consumidores 
desse alimento.

O brócolis (Brassica ole-
racea) é um vegetal perten-
cente à família Brassicaceae, 
juntamente com a couve, 
couve-flor, couve-chinesa, 
couve-de-bruxelas e o agrião. 
Os tipos mais comercializados 
no país são o “japonês” ou 
“cabeça” (que tem cabeça 
única) e o “comum” ou “ra-
moso” (encontrado em forma 
de maços, com talos, folhas 
e flores). 

É rico em vitamina A, 
C e K e minerais como 
selênio, potássio, fósforo 
e ferro. Isso faz dele um 
ótimo protetor contra a 
baixa imunidade, infec-

ções, doenças cardiovasculares, 
anemias, envelhecimento da 
pele, manutenção da visão e 
do sistema imunológico, regu-
lação da pressão sanguínea e 
ajuda a manter a elasticidade 
dos tecidos. Contém alto teor 
de cálcio, representando cerca 
de cinco vezes a dose existente 
no leite, sendo, portanto, um 
ótimo vegetal para a formação 
dos ossos e dos dentes. O bró-
colis se destaca também por 
apresentar quantidades signi-
ficativas de fibras, auxiliando 
no funcionamento intestinal. 
Pesquisas, dos últimos 20 anos, 
comprovaram o consumo de 
brócolis à diminuição do risco 
de câncer e contra o diabetes. 

O período de safra do brócolis 
vai de agosto a novembro, épo-
ca ideal para encontrá-los com 
maior qualidade nutricional, 

mais sabor, menos agrotóxicos 
e diminuição dos preços de 
venda nos mercados e feiras. 
Na hora de escolher um bom 
vegetal e garantir todos os 
nutrientes que ele apresenta 
escolha verduras com cor viva 
e escura. Folhas e flores ama-
reladas indicam que o vegetal 
está envelhecendo e, por tanto, 
perdendo suas propriedades 
nutricionais. Após a compra, 
ele deve ser guardado na gela-
deira, conservando-o por mais 
tempo.

O brócolis é consumido de 
várias maneiras. É mais co-
nhecido cru em saladas, mas 
apreciado também cozidos, 
grelhados e incorporado em 
várias receitas, tais como ar-
roz, lasanhas, suflês, sopas, 
tortas, bolos e refogados. Não 
desperdice os talos e as folhas 

do brócolis, eles são ricos em 
fibras, vitaminas e minerais. 
Pode ser preparado refogado 
com temperos, no feijão, em 
ovos batidos ou em sopas. 

Independentemente do pra-
to, para manter a cor, o sabor 
e os nutrientes da hortaliça, 
cozinhe-o por pouco tempo no 
vapor ou em pouca água. Se 
fizer o brócolis com muita gor-
dura ou consumi-lo empanado, 
por exemplo, irá perder parte 
dos nutrientes e prejudicar a 
sua saúde com o aumento da 
pressão arterial e a formação 
da substância acroleína, que 
é altamente cancerígena. Por 
mais nutritivo que seja um ali-
mento, consumi-lo da maneira 
incorreta pode anular os efeitos 
dele no organismo.

Lembre-se que ter uma boa 
alimentação nem sempre signi-
fica gastar muito dinheiro, bas-
ta ter informação e criatividade.

*luana T. Pereira
nutricionista
CRn8 - 5606



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.

A & R nuTRIção
AnIMAl lTDA
Erivaldo da C. Ferreira

A. g. loPeS
PAnIFICAção
Helcio Rebouças

ABATeDouRo
CoRoAVeS lTDA
Adriana dos Santos
Alexandra Troian
André Antonio Pavin
Antonio João de Farias Silva
Aparecido Camilo Rosa
Camila Barboza
Camila Gonçalves Muniz
Carla Stefany da S. Ziemann
Cleber H. de Assis Costa
Clovis Alessandro Ferreira
Danielle Silva Tomazini
Devaldo Marcos Caldeira
Elenice Rodriguês Ferreira
Gabriela de Amorim Leoni
Genahilda de Lima
Geraldo José de Souza Junior
Guilherme Moraes Ferreira
Helder Patric B. dos Santos
Henrique Piva da Costa
Indaiara A. da Silva Oliveira
José Luiz Ferreira
Juliana Lacerda Marques
Kevin Acioli Barbosa
Leidiana Maria de Lima
Letícia Manthay Bruschi
Luana Ap. dos Santos Silva
Lucenir Amorim Alves
Marcilene M. da Rocha Vieira
Maria Antonia R. de Oliveira
Maria Corsi
Maria Lucia de Castro
Marlos dos Santos Silva
Maurício Amorim
Mônica de Souza
Mônica Francisco Rodrigues
Sebastião Augusto Vieira

Silvana Pires Ribeiro de Lima
Simone Palhão
Sueli Aparecida Balbino
Tatiana Miguel de Souza
Thiago Paganele dos Santos
uelton Silva dos Santos
Vanda Ferreira da Silva
Vanderlei Ferreira dos Santos
Vilma de Souza dos Santos
Wagner de Arruda Soares
Wesley Neves de Oliveira

AlIMenToS
loRIellA lTDA
Demerson Gabriel Netto

AlISul
AlIMenToS S/A
Emerson C. Porto
Gilmar Correia Ribeiro
Thaylan Montanholi da Silva

AnDRezA M. Do
C. S. BeTTenCouRT
Helena Francisca dos Santos

BolAMel lTDA
Ana Karoline Bento da Silva Maçon
Joyce Aparecida Gazola do Prado

C. M. F. PAnIF.
e ConF. lTDA
Gedeon de Lima

DISTRIB. De
CARneS RIBeIRo lTDA
Jeferson José Coutinho
Marlon Roger Mangolin Tiburcio

DuSul
AlIMenToS lTDA
Danieli Patricia Valenzola

DuTRIgo
AlIMenToS lTDA
Daniella Thais da Silva
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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.

Notas
Um poema
em cada árvore

FeRnAnDeS & TAnAkA
PAnIFICAção
Geizimar Neuzeli de Oliveira

FRAngoS CAnção
Ailton Aires de Melo
Anivaldo de Almeida Souza
Asline Louissaint
Auzemiro Pinheiro
Claudete Meira
Edilcéia Gonçalves
Eliane Cristina Soares
Everton Ferreira
Hilda Emilia dos Santos
Juliana Egídio
Luceni de F. Dias Graciano da Silva 
Mislene Araújo Sousa
Patrícia dos Santos Laureano
Taisa de Lima Vitorino
Valéria de Azevedo Luquete

FRIgoRíFICo
BIg BoI lTDA
Antonio Rafael Barbosa
Nelson Paulo de Amorim

FRIgoRíFICo JR lTDA
Ana Carolina da Silva Souza

geneRAl MIllS
BRASIl AlIMenToS lTDA
Alessandro Saraiva de Araujo
Kelly Izaura Juvencio da Rocha
Tiago Henrique Tiburcio

InD. De MASSAS
São gABRIel lTDA
Ana Paula Nascimento de Souza
Flávia Luciana de Carlo
Sandra Mara Cézar Rego Matias

InSol InTeRTRADIng
Do BRASIl
Maria das Merces da Silva

lowçuCAR
Cristiano Henrique Oliveira

Levi Luciano dos Santos Filho
Maria Helena de Souza
Nilson Shodiro Wakasugui
Roberta Graziane Devequi

lully InD.
AlIMenToS lTDA
Nilton Cesar de Paula

n. DA SIlVA
CoSTA-Me
Israel Lino de Oliveira
Lorena Aline Kazakevich

P. BonezzI-Me
Cláudio Defendi
Patricia Keller Vera Cruz

PAlMAlI InDl. De
AlIMenToS lTDA
Diego Barbosa do Carmo
Kleber Sivila de Souza
Luiz Roberto Gabriel
Rafael Gustavo Ferreira
Rosangela Ap. de Oliveira
Zilda Pereira de Oliveira

PAnIFICADoRA
CAMPoneSA
Tainá Janielle G. Rosa Santos

PAnIFICADoRA
FABIAnA lTDA
André Augusto Teles Paulino
Dandhara J. de Assis Oliveira
Tereza Ferreira Chautz

PAnIFICADoRA heRVAl
Angélica Pereira da Silva

RegInAlDo PãeS
Odair José Tavares

SAnDoMIngo CIA CeRV.
Federico Zanini Dopico Ellivarri

SAnDRA BAqueTTe
BARRoS-AlIMenToS
Ana Paula Rodriguês de Souza
Fernanda dos Santos Fonseca
Gisele P. da Silva Siguimoto

SoAReS e olIVeIRA
ConFeITARIA lTDA -Me
Kátia Gomes Neves
Liliane Lazarin Amancio
Marlene Negri Ruivo
Terezinha Marques

SPAl InD.
BRASIleIRA De BeBIDAS
Luiz Fernando Piva

STeVIAFARMA
InDuSTRIAl S/A
Lourdes B. de A. Gonçalves

VIlleMAn InD.
PRoD. AlIM. lTDA
Ana Karolina Weigert da Silva

ToTAl:
120 noVoS SóCIoS

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

Railda Masson Cardozo*

O projeto nacional um poema em Cada árvore é uma 
iniciativa de incentivo à leitura realizada desde agosto 
de 2010 na cidade de Governador Valadares - MG, que 
utiliza poesias nas árvores como forma de convidar as 
pessoas ao mundo da leitura, fazendo homenagem ao 
Dia da árvore.

Idealizada pelo poeta Marcelo Rocha e realizada pelo 
Instituto Psia, a iniciativa possui uma característica pio-
neira e de fácil replicação que se propõe à construção de 
novos espaços de fruição poética, ampliação do acesso da 
população à poesia e divulgação do trabalho de poetas 
contemporâneos para novos públicos.

um Poema em Cada árvore, em 2015, aconteceu em 
57 cidades brasileiras. No Paraná participaram Maringá 
e Curitiba, sendo que em nossa cidade tive a honra de 
ser a coordenadora.

Após receber e selecionar as poesias por e-mail ou fa-
cebook, no dia 19 de setembro estendemos uma poesia 
em cada árvore com os respectivos nomes dos poetas 
na Praça Napoleão Moreira da Silva. Foi uma experiência 
maravilhosa, pois fizemos novos amigos e recebemos 
alguns dos escritores participantes que vieram prestigiar 
o evento.

Houve destaque para as poesias de Flavia Montine da 
Argentina e Morais Santos da Espanha, bem como poe-
sias de escritores de Maringá e região, da Academia de 
Letras de Maringá e da unijore- união dos Jornalistas e 
Escritores de Maringá.  

No cenário, uma reunião de poesias e poetas conver-
sando sob a sombra das árvores. Eu assisti orgulhosa o 
vai e vem dos leitores e fiquei imaginando a felicidade 
da árvore em sentir uma poesia estendida a sua volta, 
como uma filha poética voltando para casa, para um 
abraço apertado.

*Railda Masson Cardozo
Diretora da Academia

de línguas Cidade Verde 
Membro da Academia
de letras de Maringá

unijore
união dos Jornalistas

e escritores de Maringá
Telefone: 44 98348933

FÉRIAS ColeTIVAS  

Comunicado 1
Stiam - O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Maringá estará 

fechado no período de 21 de dezembro de 2015 a 11 de janeiro de 2016 por motivo de férias 
coletivas. A partir do dia 12/01 o expediente será normal, ou seja, 8h às 11h e das 13h às 
17h30.

Importante: O presidente Rivail avisa que as homologações deverão ser feitas até dia 17 
de dezembro (quinta-feira). 

Comunicado 2
A direção da Comunidade Apoio à Vida comunica que a CAV não atenderá no período de 

21/12/2015 a 10/01/2016 por motivo de férias coletivas. Suas atividades voltarão ao normal 
a partir do dia 11/01/2016. 

exAMe MÉDICo
Atenção: este ano, o exame médico para frequentar as piscinas mudou de local. Os atendi-

mentos estão sendo feitos na Comunidade Apoio à Vida pelo Dr. Elias Mansur Guerios Costa. 
É obrigatório agendar a hora, comparecer na sala do exame com traje de banho e levar junto 
a carteirinha da piscina que deve ser feita no Stiam com antecedência.

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. 

Dias e horários: 
ouTuBRo:
15 – das 18h às 20h
24 – das 9h30 às 11h30
29 – das 18h às 20h

noVeMBRo:
05 – das 18h às 20h
14 – das 9h30 às 11h30 
19 – das 18h às 20h 
28 - das 9h30 às 11h30 

DezeMBRo:
03 – das 18h às 20h
10 – das 9h30 às 11h30 
17 – das 18h às 20h
Telefone da Comunidade Apoio à Vida: 3224-0108.

AnIVeRSARIAnTeS.
outubro 
15 – 1º Secretário,
Santo Batista de Aquino

novembro
5 – Suplente de Diretoria,
Roberto Otaviano da Silva

6 – 1º Diretor Social e de Comunicação,
Antônio Lopes de Almeida Filho (Tonhão)

22 – Suplente de Diretoria,
José Ciska Gonçalves de Oliveira  

Funcionária do Stiam:
outubro
21 – Psicóloga,
Elizandra Mello Zanin

Um poema em cada árvore aconteceu em 57 
cidades brasileiras no dia 19 de setembro.

No Paraná participaram Maringá e Curitiba.
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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

OBJETIVOS
-Combater o índice de Informalidade no mer-
cado de trabalho.
-Erradicar a mão de obra terceirizada no grupo 
da alimentação.
-Melhorar as condições de trabalho quanto 
à segurança e saúde e meio ambiente do 
trabalhador.
-Promover o trabalho decente e erradicar o 
trabalho infantil e mão de obra escrava.
-Estimular a participação da sociedade e traba-
lhadores no processo da Reforma Trabalhista 
e Sindical.
-Aperfeiçoar os mecanismos de gerenciamento, 
controle e avaliação das práticas de mediação 
de conflitos nas relações do trabalho.
-Garantir a publicidade e o acesso às Conven-
ções Coletivas de Trabalhos acordadas.
-Otimizar o processo de atendimento aos 
trabalhadores.
-Modernizar e otimizar o processo jurídico em 
relação a falências, concordatas, arrestos, 
ações trabalhistas.
-Disseminar, junto aos trabalhadores e a socie-
dade, informações relevantes sobre Legislação 
Trabalhista, Piso Salarial da categoria, ações 
sindicais junto as empresas e trabalhadores.
-Promover ações de capacitação, qualificação e 
de geração de emprego, trabalho e renda, junto 
ao trabalhador e sociedade.
-Fomentar oportunidades de trabalho baseadas 
na autogestão, cooperação e solidariedade.
-Garantir a satisfação dos trabalhadores do 
grupo da alimentação e da sociedade civil 
organizada sobre nossos objetivo e metas de 
prestação de serviços.
-Melhorar o atendimento e os benefícios aos 
trabalhadores do grupo da alimentação.
-Assegurar o compromisso, a satisfação e a 
qualificação dos trabalhadores.
-Estimular o exercício da cidadania por parte 
dos trabalhadores e da sociedade.
-Melhorar a gestão com base nos critérios de 
excelência.
-Manter e melhorar cada vez mais a imagem 
da instituição.

Assembleia com
trabalhadores da Insol

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação 
de Maringá realizou em 29 de setembro, às 15h, assembleia com 
trabalhadores da Insol.

Cerca de 45 funcionários reuniram-se na sede do Stiam para 
tratar de assuntos relevantes ligados ao trabalho.   

Na assembleia, eles recusaram a proposta patronal ou da em-
presa de suspensão dos contratos de trabalho para qualificação 
profissional, nos moldes estabelecidos no artigo 476-A, da CLT e 
Lei nº 7.998/90, artigo 2-A. Sendo recusada a proposta da em-
presa de suspensão dos contratos de trabalho para qualificação 
profissional, nos moldes estabelecidos no artigo 476-A, da CLT 
e Lei nº 7.998/90, artigo 2-A, com votação por unanimidade dos 
trabalhadores presentes.

Em segundo, foi apresentada a proposta de ação coletiva (ação 
trabalhista), visando o recolhimento dos depósitos do FGTS em 
atraso; o pagamento do salário em atraso dos meses de junho 
(parte), julho, agosto e setembro de 2015 e também do auxilio 
alimentação (CCT-2015, cláusula 22, no valor de R$ 130,00) 
em atraso há 11(onze) meses. Aprovado por unanimidade pelos 
trabalhadores presentes. 

Na ocasião, falaram o presidente do Sindicato, Rivail Assunção 
da Silveira e o diretor tesoureiro, Roberto Pino de Jesus. O diretor, 
Alípio Elias da Silva, também esteve presente.

que ToDoS oS DIAS SeJAM 
SeMPRe DIA DAS CRIAnçAS

Máriam T. Pereira*

Em 1923, no Rio de Ja-
neiro, realizou-se o 3º 
Congresso Sul-Americano 
da Criança e a partir desse 
acontecimento, em 1924, 
foi instituído o dia 12 de 
outubro como data oficial 
para comemoração do Dia 
das Crianças, por meio do 
Decreto nº 4867, de 5 de 
novembro. Apesar da lei, 
foi apenas em 1955 que a 
data começou a ser divul-
gada como marketing de 
indústrias de brinquedo. 
Dessa forma, no Brasil, o 
12 de outubro passou mais 
de trinta anos com o nobre 
objetivo de chamar aten-
ção para essa importante 
fase da vida, mas só foi 
reconhecida pela maioria 
da população com objetivo 
consumista.

Em 1925, durante a Con-
ferência Mundial para o 
Bem-Estar da Criança, em 
Genebra, o Dia Internacio-
nal da Criança foi procla-
mado em 1 de junho. Nes-
sa data, mais de quarenta 
países comemoram o Dia 
da Criança, como Angola, 
Portugal, China, Polônia e 
Rússia. 

Em 1959, o Fundo das 
Nações unidas para a In-
fância (uNICEF) estabele-
ceu uma série de direitos 

para as crianças, como amor, 
alimentação e educação, na 
chamada Declaração dos Di-
reitos da Criança. Esse dia, 20 
de novembro, foi reconhecido 
pela ONu como Dia Mundial 
das Crianças e essa data é co-
memorada no Canadá, França, 
Egito e Finlândia.

Além de não haver consen-
so na data, existem algumas 
particularidades em alguns 
países. Por exemplo, no Japão 
o dia 3 de março é o Dia das 
Meninas e o dia 5 de maio é o 
Dia dos Meninos. Na Colômbia, 
a data é comemorada do 2º 
ao último fim de semana de 
abril. Portanto, quinze dias. 
Na Austrália, comemora-se na 
4ª quarta-feira de outubro e 
na áfrica Central, no dia 25 de 
dezembro.

Se refletirmos sobre esses 
dados, chegaremos à conclu-
são de que todos os meses, 
em algum país, comemora-se 
o Dia das Crianças. Porém, 

em todos os lugares, indepen-
dentemente da data, devemos 
ficar atentos para que as crian-
ças mereçam atenção, cuidado 
e carinho todos os dias do ano. 
Sabemos que muitas crianças 
não têm o que comemorar 
nessa data, pois trabalham 
forçadamente, são abusadas 

sexualmente ou mortas vio-
lentamente.

O lugar de crianças é na fa-
mília e na escola. São nessas 
instituições que a criança se 
desenvolve afetiva e cogni-
tivamente, com segurança, 
autoconfiança e autoestima. 
Vamos comemorar efetivamen-
te o Dia das Crianças. E isso 
não significa dar presentes, 
mas doar tempo, atenção, 
cuidado, educação e amor. 

Devemos mostrar para nossas 
crianças que elas são muito 
importantes. Assim, daqui 
alguns anos, essas crianças 
comemorarão efetivamente o 
Dia das Mulheres (8 de março) 
e o Dia dos Homens (15 de ju-
lho), enquanto nós estaremos 

comemorando, com satis-
fação e alegria, o Dia dos 
Idosos (1º de outubro).

*Máriam T. Pereira
Professora do IFPR
Campus umuarama

Aniversário e história do Stiam

HInO
Quando a força viril do trabalho
Começava fazer germinar
A semente empurrando o cascalho
do progresso incessante, sem par 

Eis que surge da luta operária
Sobre as luzes de um novo amanhã
assustando a ganância arbitrária
Fulgurante o autêntico STIAM
 
STIAM, STIAM
Companheiro, é o esteio do nosso amanhã
Florescendo a alvorada avante
Sempre STIAM (2x)
 
Da União da Força e Coragem
de um punhado de Trabalhadores
Conseguimos fazer a mensagem
Converter os espinhos em flores
 
Com a Força e a Fé no porvir
Desta grande entidade de classe
Transformou-se um passado febril
num futuro de Glória que nasce
 
STIAM, STIAM
Companheiro, é o esteio do nosso amanhã
Florescendo a alvorada avante
Sempre STIAM (2x)
 
Hoje temos a nossa bandeira
Consagrada em princípios profundos
na imensa nação brasileira
um exemplo de luz para o mundo
 
STIAM, STIAM
Companheiro, é o esteio do nosso amanhã
Florescendo a alvorada avante
Sempre STIAM (2x)

Para defender o trabalhador explorado pela indústria da 
Alimentação nasceu em 1968 a Associação Profissional dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Maringá. 
Após 10 anos foi reconhecida como entidade sindical.

A região Norte/Noroeste do Paraná foi colonizada com base nos 
produtos da Alimentação. O café e as lavouras de subsistência – mi-
lho, arroz, feijão e a criação de porcos e aves que se prestavam para 
a alimentação das famílias foram a mola mestra do desenvolvimento.

Londrina era a Capital Mundial do Café e Maringá seguia-lhe os 
passos. Entre meados da década de 1960 e a primeira metade da 
década de 1970, Maringá foi titulada como o maior centro produtor 
de carne bovina no País.

Com o café prosperavam as máquinas de beneficiamento e tor-
refação do produto. Hoje são as duas maiores cidades do interior 
do Estado, capitais de áreas metropolitanas e a largos passos se 
industrializam.

Os governos militares pós 1964 promoveram radical mudança. Os 
pés de café foram erradicados, dando lugar ao binômio soja/ trigo. 
Foi a senha para a implantação das indústrias de óleos vegetais.

A Sanbra era a grande comercializadora, algodão e grãos. Foram 
instaladas a Cia Norpa Industrial, Mangarim e Cruzeiro de óleos 
vegetais. Com a industrialização e prosperidade veio a exploração, 
do homem pelo homem. 

o SuRgIMenTo DA ASSoCIAção e Do STIAM
As indústrias de óleos vegetais não respeitavam direitos traba-

lhistas e funcionavam em regimes de exploração da mão de obra.
Os interesses dos trabalhadores da categoria eram representados 

pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Bebidas e de Óleos 
Vegetais de Curitiba, o setor de óleos de Maringá, e os demais setores 
pela Federação dos Trabalhadores na Alimentação.

Os meios de comunicação e de transporte com Curitiba eram 
precários e, como não havia representação local, muitas vezes os 
trabalhadores eram orientados a procurar atendimento em outros 
sindicatos.

Registre-se ainda que naqueles tempos não funcionava a Justiça 
do Trabalho em Maringá e os pleitos tramitavam na Justiça Esta-
dual. Obter uma cópia da Convenção Coletiva de Trabalho era um 
sofrimento, um verdadeiro Deus nos acuda.

 Liderados por  José Lopes dos Santos, trabalhadores resolveram 
fundar a Associação Profissional dos Trabalhadores nas Indústrias 
de Alimentação de Maringá, que logo em seguida seria pedido seu 
reconhecimento na condição de Sindicato, por decisão de Assem-
bléia, já que a Associação não tinha poderes legais para  negociar 
e firmar as Convenções.   O pedido ficou engavetado na Delegacia 
do Trabalho de Curitiba já que o então presidente, José Lopes dos 
Santos, não reunia condições legais para o exercício da direção, eis 
que lhe foi negado o registro em Carteira Profissional, por pessoas 
que lhe haviam prometido. O pedido de reconhecimento do sindicato 
ficou engavetado nas prateleiras da burocracia por longos anos.

SuRge uM noVo líDeR: João gABRIel
Desde a fundação da Associação um jovem trabalhador da In-

dústria de Óleos Mangarin, João Gabriel, interessado na defesa dos 
interesses da categoria, tendo tido participação ativa nas greves da 
categoria de outubro de 1968, começava a despontar como o novo 
líder dos trabalhadores. 

João Gabriel buscava em Curitiba, cópias das Convenções de 
Trabalho e intermediava as reclamações entre os trabalhadores e o 
órgão que representava o setor da categoria na Capital do Estado.

Foi em razão deste seu trabalho que João Gabriel, em 1972 foi 
chamado pela Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Alimentação, para reorganizar a Associação Profissional dos Traba-
lhadores nas Indústrias de Alimentação de Maringá. 

ASSoCIAção e o SInDICATo
Formada a nova diretoria da Associação Profissional, liderada 

por João Gabriel, até que em 26 de novembro de 1978 chegou o 
reconhecimento com a expedição da Carta Sindical do STIAM – MTB 
326903/76. Foram 10 anos de luta, afinal vitoriosa. 

lIVRo
O STIAM contratou um jornalista que está concluindo as pesquisas 

para a edição de um livro contando todo o histórico do sindicato até 
os dias atuais, que, brevemente, será editado.

MISSão
Promover o equilíbrio das relações de trabalhadores por meio da 

ação judicial e fiscal, intermediação dos conflitos, apoio à geração 
de trabalho, emprego e renda e dar assistência ao trabalhador e 
cidadão, contribuindo para a construção de uma sociedade mais 
justa e igualitária.

DIRETORIAS
A primeira diretoria do STIAM foi eleita em 1979, presidida por João Gabriel e com a 
participação de uma jovem liderança, Rivail Assunção da Silveira que depois, em 1992, 
foi eleito presidente após ter sido  secretário geral e  vice-presidente por várias gestões.
DIRETORES ATUAIS
A atual diretoria, com mandato até 2.017 está assim constituída:
Efetivos: Presidente – Rivail Assunção da Silveira
1º Tesoureiro – Roberto Pino de Jesus
1º Diretor Social e de Comunicação - Antonio Lopes de Almeida Filho
1º Secretário – Santo Batista de Aquino
2º Secretário – Shuzo Toma
2º Tesoureiro -  Rubens Leme
2º Diretor Social e de Comunicação – Maria Pacheco do Amaral
SUPLEnTES DA DIRETORIA:
Maurílio Conceição Ferreira, Maria Francileide Gonçalves Rodrigues, Roberto Otaviano 
da Silva, José Ciska G. de Oliveira e Antonio Carlos Pereira.
 COnSELHO FISCAL:
 Efetivos:
Alipio Elias da Silva, nélson Cancini e João Luiz de Lima
Suplentes:
Ailton José de Andrade, Élson Estevão Luiz e Donizete Vidal.
 Delegados Representantes:
Efetivos:
Rivail Assunção da Silveira e Roberto Pino de Jesus;
 Suplentes:
Shuzo Toma e Antonio Lopes de Almeida Filho.

Significado do logotipo
O Logotipo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Alimentação de Maringá - STIAM, tem como símbolo principal 
duas mãos que se cumprimentam, representando o acordo 
que existe entre o STIAM e o Trabalhador.
Em volta dos elementos centrais do logotipo estão 13 en-
grenagens, que representam os 13 setores da Indústria dos 

Alimentos: Açúcar, Mandioca, Carne, Avícolas, Bebidas, Alimentação Animal, 
Óleos e Azeites, Trigo, Laticínios, Panificadores, Confeitarias, Torrefação e 
Moagem De Café e Massas Alimentícias.


