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Você Sabia?

Coluna sob a 
responsabilidade do 
tesoureiro do STIAM, 
Roberto Pino de Jesus

Para trabalhar aos 
domingos e nos 
feriados civis e 
religiosos é necessária 
a autorização do 
Ministério do Trabalho 
e Emprego

Saúde

EDITORIAL
O “Bom-Dia” precisa ser praticado mais entre nós.

Página 2

COLUNA DA ALIMENTAÇÃO
Mandioca - A planta cresce em solos pobres, resiste a períodos de seca

e custa em média 30% a menos que a batata.
Página 2

LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO
O Dia Mundial de Combate a LER é comemorado em 28 de 

fevereiro. O Stiam realizou palestra sobre o tema no Auditório 
João Gabriel, anexo à entidade.

Página 8

Aproximadamente, 1500 mulheres sindicalizadas 
compareceram ao 4º Sind Mulher, em comemoração 
ao Dia Internacional da Mulher, festejado em 8 de 
março.

Esse evento realizou-se no último domingo de 
março no Clube Olímpico de Maringá, localizado na 
Rodovia BR 376. O salão social ficou totalmente lotado 
pelas homenageadas.

A iniciativa foi de três sindicatos de Maringá, STIAM, 
Sinconfemar e Sindmetalúrgicos.

Páginas 4, 5 e 6

VOCê SAbIA?
Portaria nº 375 - novas 
regras para o trabalho 
aos domingos e nos dias 
feriados civis e religiosos.
Página 8

ARTIGO
A poetisa, Railda
Masson Cardozo, produz 
mais um texto para as 
companheiras 
Página 3

Foi publicada no Diário Oficial da União dia 24 
de março de 2014, Portaria nº 375, revogan-
do a Portaria nº 3118/1989, do Ministério do 
Trabalho e Emprego, restringindo com novas 
regras para autorizar o trabalho aos domingos 
e nos dias feriados civis e religiosos.

A nova Portaria nº 375, do Ministério do 
Trabalho e Emprego, subdelegou competência 
aos Superintendentes Regionais do Trabalho 
e Emprego para decidir sobre os pedidos de 
autorização para o trabalho aos domingos e 
nos dias feriados civis e religiosos. 

A partir de agora as empresas interessadas 
em operar aos domingos e nos dias feriados 
civis e religiosos deverão requerer autorização 
nas Superintendências Regionais do Trabalho 
e Emprego e apresentar os seguintes docu-
mentos:

a) Laudo técnico elaborado por instituição 
Federal, Estadual ou Municipal, indicando as 
necessidades de ordem técnica e os setores 
que exigem a continuidade do trabalho, com 
validade de 04 (quatro) anos;

b) Acordo Coletivo de Trabalho ou anuência 
expressa de seus empregados, manifestada 
com a assistência da respectiva Entidade Sin-
dical; 

c) Escala de revezamento, observado o dis-
posto na Portaria Ministerial nº 417, de 10 de 
junho de 1966.

As empresas com histórico de reincidência 
em irregularidades nos atributos jornada, 
descanso ou normas de segurança e saúde do 
trabalho, apuradas nos últimos cinco anos no 
SFIT, não serão autorizadas a trabalhar nesses 
dias, ficando o pedido sobrestado a posterior 
decisão a realização de inspeção na empresa, 
a fim de se verificar se ainda persistem as ir-
regularidades anteriormente apontadas. 

As Portarias de autorização e as de renova-
ção deverão ser publicadas no Diário Oficial 
da União, sendo concedidas pelo prazo de até 
02 (dois) anos, renováveis por igual período.

Roberto Pino de Jesus
Diretor Tesoureiro do Stiam

Palestras sobre Lesão
por Esforço Repetitivo

O Dia Mundial de Com-
bate  a  LER-DORT fo i 
instituído em 28 de fe-
vereiro e para lembrar 
a data, no período da 
manhã, foram realizadas 
no Auditório do Stiam 
palestras sobre lesão 
por esforço repetitivo. O 
evento teve a finalidade 
de chamar a atenção 
para a importância da 

prevenção e para os direitos 
dos trabalhadores lesiona-
dos. 

Participaram vários sindi-

catos de Maringá, entre pre-
sidentes e representantes. 
A realização foi da Coorde-
nação Sindical Trabalhista.

Notas
ANIVERSARIANTES

Abril
Diretoria do Stiam:
06 – 2º secretário, Shuzo Toma.
15 – suplente de diretoria, Maurílio Conceição Ferreira.

Funcionários do Stiam:
Abril
22 – representante em Campo Mourão, Edemir Nicolau.
26 – Luiz Carlos Santana.

Maio
17 – Lucimeire Tino Cesca Leite.

Parabéns e felicidades.
que a paz reine em seus corações.

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
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Comunidade Apoio à Vida
atende sindicalizados
de Maringá e região

A Comunidade Apoio à Vida está situ-
ada na Rua Néo Alves Martins, 3190 e 
presta atendimentos gratuitos em Car-
diologia, Ortopedia, Urologia, Pediatria, 
Psicologia, Ginecologia e Clínica Geral. 
Vale ressaltar que as consultas são 
realizadas com hora marcada.  É indis-
pensável à apresentação da carteirinha 
do sindicalizado e um documento do 
paciente. Telefone para agendamentos: 
44 3224-0108.

CONSULTAS GRATUITAS:
Dr. Alexandre Dallagnol/Pediatra
Dr. Amélio Neto/Ortopedista
Dr. André Luiz B. Trotta/Cardiologista 
Dr. Benjamim R. Monteiro/Ortopedista
Drª Cristiana Aparecida Soares/Gine-
cologista e Obstetra
Dr. Dagmar R. Sotier/Pediatra
Dr. Darcy S. Júnior/C. geral e Urologista
Drª. Elizandra Mello Zanin/Psicóloga
Dr. João Paulo C. Oliveira/Clínica geral
Drª. Jovita M. Matarezi/Ginecologista
Drª. Luana das G. Oliveira/Clínica geral
Dr. Paulo Soni/Pediatra
Dr. Ricardo P. Filho/C. geral e Gastro
Dr. Roberto Plepis/Cardiologista 
Drª. Pamela C. A. Odebrecht/Ginec.

CONSULTAS CObRADAS:
Dr. Augusto Tomimatsu Shimauti/
Oftalmo/Retinólogo
Dr. Carlos Eduardo Borghesan/Otorrino
Drª. Célia C. B. Vidotti/Nutricionista 
Drª.Cinthia de Carlo/Nutricionista
Drª Deise Nakazoka/Dermatologista
Dr. Denílson Mucke/Oftalmo
Dr. Felipe G. Abreu Corso/Dermato
Dra. Glaucia Peron/Endocrinologista  
Dr. Gustavo Afonso T. Santos/Geriatra
Dr. Marcelo Shindy Iwamoto/Oftalmo
Dr. Marcio Renato Moraes Caniver/
Endocrinologista
Dr. Vagner A. Morimitsu/Oftalmo

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 Comunidade 
Apoio à Vida com 6 horas de antecedência 
só poderá fazer um novo agendamento 
depois de decorridos 30 dias a partir da-
quela data.

DENTISTAS: 
Tratamento odontológico pode ser feito a 
partir de 6 meses de registro na empresa. Os 
especialistas atendem na Comunidade com 
hora marcada.

Cirurgião (a) 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
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
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:
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
DELEGADO: SHUZO TOMA

CAMPO MOURÃO - PARANÁ
RUA ROBERTO BRZEZINSKI, 1478-B - CEP 87302-200 - TEL (44) 3523-3956
REPRESENTANTE: EDEMIR NICOLAU MEDEIROS

Saúde

Centro de Atendimento aos
Trabalhadores sindicalizados de Loanda

O Centro de Atendimento aos Tra-
balhadores sindicalizados de Loanda 
é uma iniciativa de três sindicatos de 
Maringá: STIAM, METALÚRGICOS 
E VESTUÁRIO. Está situado na Rua 
Eugênio Mella, 503. Telefone: 44-
3425-1499. Oferece atendimentos 
nas seguintes áreas: Clínica Geral, 
Ginecologia, Psicopedagogia, Estética, 
Nutrição, Odontologia/Ortodontia/
Endodontia e Ortopedia.

PARCEIROS
FISIOTERAPIA:
Centro Integrado de Fisioterapia/

Avenida Curitiba, 383, Centro, Fone: 
44 3425-3295. Loanda.

Centro de Saúde Monte Castelo/ 
R: Das Guianas, 276, Sta. Cruz M. 

Castelo Fone: 3452-1165.
Studio Pilates/ Av. Gustavo Brigagão, 

1333, centro, Sta. Izabel do Ivaí Fone: 9163-
5454. Pagamento à vista.

FONOAUDIóLOGA:
Drª. Aline Karla Solza/Av. Governador 

Munhos da Rocha, 1407, Centro – Loanda.
LAbORATóRIOS:
Lab. Bioanálise/Rua Accioly Filho, 615, 

Centro, Fone: 44 3425-1941. Loanda.
Lab. Loanda/Avenida Governador Munhoz 

da Rocha, 1408, Centro, Fone: 44 3425 – 
1041, Loanda.

Lab. Labopar/Avenida Gustavo Brigagão, 
1627, Centro, Fone 44 3453- 1312. Sta. 
Isabel do Ivaí.

ODONTOLOGIA:
Endo - Drª. Ana Paula Olsen/Rua Fiora-

vante Marco Marine, 329, Centro, Fone: 44 
3425 – 4450.

PROTESISTAS:
Dr. Eduardo H. S. Graciani/Rua Fiora-

vante Marco Marine, 329, Centro, Fone: 44 
3425 - 4450.

 Drª. Solange Luiza Bezerra/Av. Governa-
dor Munhos da Rocha, 1407 Centro, Fone: 
44 3425 -1280.

Periodontia: Drª. Ariane Cola de Oliveira/ 
Av. Presidente Vargas, 553, Centro. Fone: 
44 3425 -1422.

PSICOLOGIA: 
Dr.Julimar Danes Guedes/ Rua Accioly 

Filho, 713, Centro, Fone: 44 9936-5568.
PSICOPEDAGOGA: 
Drª. Fátima Gonçalves de O. Guedes/ 

Rua Accioly Filho,713, Centro, Fone: 44 

9936-5568. 
RAIOS X ODONTOLóGICOS: 
Oral Doc./ Rua Egenio Mella, 307, sala B, 

Centro, Fone: 44 3425-2186.
Interclínicas/Rua Fioravante Marco Marine, 

269, Centro, Fone: 44 3425-2194.
RAIOS X: 
Geração Saúde /Rua Eugênio Mella, 

135, Centro, Fone: 44 3425-3347. (Raios X 
Oftalmológicos).

Casa de Saúde e Maternidade Santa 
Catarina/ R: Fioravante Marco Marine, 120, 
Fone 44 3725 -1202. (Raios X, Densitome-
tria óssea, Escanometria óssea, Urografia 
excretora).

ULTRASSONOGRAFIA/ENDOSCOPIA: 
Clínica Dr. Osmar Milani/Rua Edimundo 

Grabowski, 682, Centro, Fone: 44 3432-2114. 

Nova Londrina. (Ultra-sonografia) . 
Hospital Noroeste/ Rua Avenida Gus-

tavo Brigagão, Centro, Fone: 44 3453-
1300. Santa Isabel do Ivaí. (Raios-X, 
Ultra-sonografia/ Endoscopia).

FARMÁCIA:
Farmácia Bioessência/ Rua Accioly 

Filho, 665-B Centro, Fone: 44 3425 
– 4611.

PEDIATRA:
Drª Marly Miyoshi/ Policlínica Lo-

anda Ltda, Av. Governador Munhoz 
da Rocha, Centro 1438 fone: 44 
3425 – 2442.

ASSISTêNCIA FUNERAL:
Prever/ Av. Brasil, 1672 Centro, 

Fone: 44 3425-3875/ 8809-3536/ 8821-
9094/ 8818-5371.

Centro de Atendimento aos Trabalhadores
sindicalizados de Paranavaí

BOM-DIA!

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 GETULIO VARGAS, 635 - FONE 44-3045-5005. Atendimentos das 8h00 às 21h00.

Bom-Dia! Duas palavras, 
seis letras apenas e cujo 
significado se perdeu no 
tempo. Um costume que 
a modernidade encarce-
rou dentro dos muros dos 
edifícios residenciais, das 
paredes, das divisórias 
dos escritórios, dos de-
partamentos das grandes 
indústrias e das próprias 
ruas e praças das grandes 
cidades. 

Vivemos encarcerados 
dentro de nós mesmos 
na correria em busca do 
sucesso que na maioria 
das vezes nunca chega. 
Não nos relacionamos com 
vizinhos do lado nem com 
nossos colegas de trabalho, 
e às vezes até com pessoas 
da nossa família. 

Como é gostoso lembrarmo-
-nos do tempo em que ao 
adentrarmos em nosso serviço 
recebíamos aquele bom-dia 
afetuoso do porteiro, de nossos 
chefes ou de nossos subordina-
dos. Como era bom ao sairmos 
do trabalho e receber aquele 
“até amanhã”, e chegando em 
casa encontrarmos o vizinho 
no portão, sequioso por um 
bate papo que nos refazia do 
cansaço do dia. Quanta histó-
ria interessante nascia dessas 
conversas.

A seguir, uma história que 
tem tudo a haver com esse 
assunto: Juan trabalhava numa 
indústria de distribuição de car-
nes. Um dia quando terminou 
o seu horário de trabalho foi a 
uma das câmaras frigoríficas 
para inspecioná-la, mas por um 

descuido seu, a porta fechou-se 
e ele ficou lá dentro, trancado. 

A maioria dos trabalhadores 
já tinha ido embora. Por mais 
que gritasse ninguém conse-
guiria ouvi-lo. Cinco horas mais 
tarde quando as esperanças já 
tinham se findado, e ele já se 
encontrava à beira da morte, al-
guém abriu a porta da câmara.

Era o segurança da fábrica 
que vinha para salvá-lo.   Juan 
perguntou-lhe como ele passou 
por ali e abriu a porta, pois isso 
não fazia parte de sua rotina de 
trabalho. E ele explicou:

Eu trabalho na portaria da 
fábrica há trinta e cinco anos. 
Centenas de trabalhadores 
entram e saem todos os dias, 
passando por mim como se eu 
não existisse, mas você é um 
dos poucos que me cumprimen-

ta pela manhã e se despede 
de mim todas as noites. Hoje, 
como sempre, você me deu 
aquele simpático bom-dia, e, 
curiosamente, não tinha re-
cebido aquele seu costumeiro 
“até amanhã”. Preocupado, por 
não ter ouvido sua despedida, 
comecei a lhe procurar por toda 
a fábrica até lhe encontrar aqui, 
porque prá você eu sou alguém.      

Não sei o autor dessa histó-
ria nem onde ela aconteceu, 
mas sei que     muitas vezes 
um bom-dia, um até logo, um 
obrigado, ou um abraço faz 
toda a diferença para um bom 
relacionamento, principalmente 
no local de trabalho.  

PENSEMOS NISSO.

Rivail Assunção da Silveira
Presidente

Curiosidades sobre a mandioca
Luana T. Pereira*

A origem da mandioca 
ainda é controversa, alguns 
acreditam que ela teria sua 
origem na América Central 
e do Sul e outros crêem 
que sua origem estaria 
no cerrado brasileiro e 
posteriormente alcançado 
a Amazônia. No Brasil, 
dependendo da região, ela 
é conhecida como maca-
xeira, aipim, castelinha e 
macamba.

Existem várias lendas 
que explicam a origem da 
mandioca, porém a mais 
conhecida é sobre a Mani. 
Mani era uma indiazinha, 
cuja mãe havia engravi-
dado sem contato com 
homens, e neta de um 
grande cacique de uma 
tribo antiga. Depois de um 
ano, a indiazinha morreu 
repentinamente, sem doen-
ça nem dor. Ela foi enterra-

da dentro da 
própria oca 
onde sempre 
morou, como 
era a tradi-
ção do seu 
povo. Todos 
o s  d i a s  a 
mãe inconsolável chorava sobre 
sua sepultura, até que um dia 
viu brotar da terra uma planta 
nova. Os índios cavaram e 
retiraram grossas raízes sendo 
denominada de Mani-oca, que 
significa “casa de Mani”.   

A raiz tuberosa da mandioca, 
que é a parte mais consumida 
da planta, é um alimento rico 
em carboidratos (principal 
fonte de energia alimentar) e 
fibras (que ajudam a regular o 
intestino), porém é pobre em 
proteínas. Possui também va-
lores consideráveis de cálcio e 
vitamina C, mas apresenta bai-
xos níveis de alguns minerais, 
como o ferro e zinco. Em países 
como a África, onde a mandio-

ca é à base 
da dieta da 
população, 
muitas pes-
soas desen-
volvem ane-
mia, enfra-
quecimento 

dos ossos, problemas de ferti-
lidade, entre outras patologias 
pela falta desses nutrientes.

A planta cresce em solos 
pobres, resiste a períodos de 
seca e custa em média 30% 
a menos que a batata. Porém, 
100 gramas de mandioca têm 
quase três vezes mais calorias 
que a mesma porção de ba-
tata - são 160 calorias contra 
58. Ela também é livre de 
glúten, o que faz com que seja 
muito apreciada pelos celíacos 
(pessoas que são intolerantes 
permanentes ao glúten – prin-
cipal proteína presente no 
trigo, aveia, centeio, cevada 
e malte).

Consumida de variadas ma-

neiras por diferentes culturas, a 
raiz da mandioca é um alimento 
muito saboroso. Ela é muito 
utilizada para preparar purês, 
fazer farinha, tapioca, bolos, 
tacacá e até mesmo algumas 
bebidas (cauim, tiquira).

Na hora de cozinhar, corte a 
polpa da mandioca em peda-
ços, coloque-as mergulhadas 
na água fervendo e acrescente 
sal a gosto (uma dica é adicio-
nar um fio de óleo na água, 
pois isso auxilia na fixação das 
vitaminas). Quando ela come-
çar a se abrir e estiver mole, 
estará cozida. 

Como a mandioca estraga 
rapidamente, deve-se comprar 
a quantidade que será consu-
mida, porém, caso sobre um 
pouco, conserve-a descascada 
e cortada em pedaços na gela-
deira, mergulhadas em água.

*Luana T. Pereira
Nutricionista
CRN 8/5606



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.

AbATEDOURO
COROAVES LTDA
Débora C. de Oliveira
Janaine S. Fernandes
José Nilton Alves
Josiani Luzia Ap. Seabra
Juliana Alves de Oliveira
Juliana Moraes Salomão

ALISUL
ALIMENTOS S/A
Leandro Rodrigues Vieira

APIÁRIO DIAMANTE
Angela Maria dos Santos
Francisco de Oliveira Filho
Jucineide L. S. Fernandes
Julio Cesar Geres Estevan
Sueli Gabriel Archanjo

C. M. F.
PANIFICADORA
Tassia F. dos Santos

CEREALISTA
FEIJÃO DE OURO LTDA
Everton de Souza Ouveney

CHEF FOODS IND.
E COM. DE PROD. ALIM.
Murilo Consolim Martins

DUSUL
ALIMENTOS LTDA
Dyego Michel Galego
Silvaneide Ramos

EbC EMPR. bRAS.
DE COML. LTDA
Érica Cristina R. Santos
Jane Cristina Valiente

FRANGOS CANÇÃO
Jessica Ribeiro da Costa

FRIGORíFICO TRêS 
FRONTEIRAS LTDA
Katty Muzi T.Silva Scaliante

GT FOODS
Andrea Pereira Vieira
Bruna F. da Silva Santos
Denise Ellen Tasso
Edes Aparecido Landins
Edileuza Oliveira Martins
Edivagny Boni Ferreira
Ednalva G. A. Machado
Gisely Bueno de Godoy
João Batista do Amaral

Jone Ferreira Brants
Kleide Luciene dos Santos
Larissa R. Souza do Nascimento
Luciano Silva
Lucinéia Monteiro Soares
Otamiro Ferreira da Rocha
Wilgens Saintil
Zaqueu José da Silva

HANDARy IND. COM.
MASSAS ALIMENTíCIAS
Fernanda Tirapelle
Gabriela Cintia de Oliveira

IND. COM. DE
FUMOS SUPER GALO LTDA
Samaica Tatiele R. de Souza
Viviane Gabriel Ferreira 

bOLAMEL LTDA.

Alessandro Gaia de Souza
Angelina Ferreira S. Pereira
Fernando Aparecido dos Santos
Josiane Ap. Iglésia de Oliveira
Lucas Henrique de Oliveira
Lucas Muriano Marques
Nelson Toshio Matsuoka
Rosangela G. Galante Xavier
Willian Batista da Silva
Wilson Tivas

LIGHTSwEET IND.
E COM. ALIMENTOS
Aylla Alves da Silva
Claudinéia B. Almeida 
Marcos Brandão Gonçalves
Maria Aparecida Meyer
Sely Silva de Oliveira Viana
Viviane Puricina Lima
Zilda dos Santos Maurício
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É importante ressaltar que os diretores, Rubens Leme e Nelson Cancini, funcionários das empresas, Spal
e Panificadora Fabiana, respectivamente, estão à disposição dos trabalhadores nos intervalos do trabalho,

prestando informações e sindicalizando, bem como o diretor-secretário, Santo batista de Aquino,
que visita também as empresas, fazendo o mesmo serviço. Por outro lado, as colaboradoras,

Elizandra Mello da Silveira e Mariléa Trierveiler Pereira percorrem sempre as empresas com essa finalidade.

Poesia de Mulher

PAIÇANDU
ALIMENTOS LTDA
Gisele Maria de Jesus
Kelly Fabiana Ap. B. da Silva
William Manget Pinheiro

PADARIA E CONF.
MENTANA 
Talita Karina Vintecinco

PALMALI INDL.
DE ALIMENTOS LTDA
Anelize Zenaide de Oliveira
Lucia Aparecida S. Moraes
Maria da C. Nascimento da Silva
Michele Lemos
Valéria Fonseca da Costa

PANIF. CONF. PAz LTDA
Manaira Camargo de Quadros 

PANIFICADORA PARATI
Adriana de Oliveira
Eliana Leme S. dos Santos

SAMI IND. COM. ALIM.
Eliana Atsumi Arita Hirose

SILk wORM IND.
E COM. DE ALIM. LTDA
Marcio Gomes Lima

STEVIAFARMA IND.
Ana Carolina C. Paula Souza
Regiane Lima Santos

USINA DE AÇúCAR
SANTA TEREzINHA
Natália Faustino da Silva

Total: 76  novos sócios

Poesia de mulher não mostra foto,
esconde vulto.
Poesia de mulher não é feita a quatro mãos,
usa mão engessada.
Poesia de mulher não se coleciona,
deixa-se ao vento.
Poesia de mulher não deixa página em branco,
preenche com a palavra saudade.
Poesia de mulher não é entendida,
é vivenciada.
Poesia de mulher não é lida,
é sussurrada.
Poesia de mulher não demora pouco,
dura uma vida.

Poesia de mulher não coloca ponto final,
usa reticências...
Poesia de mulher não ganha coração,
ganha um buraco negro no peito.
Poesia de mulher é feita de madrugada,
e, depois, deletada.
Na poesia de mulher,
a senha é o nome do proibido amado...
“Poesia de mulher não é feita de algodão doce...”

*Railda Masson Cardozo
Poetisa e diretora da

Academia de Línguas Cidade Verde

A Cia de Dança do IFPR presente no Sind Mulher,
homenageando as trabalhadoras sindicalizadas

O Instituto Federal do 
Paraná – IFPR Campus 
Umuarama mantém a 
Companh ia  de  Dança 
do IFPR, com projetos 
de extensão na área de 
dança em parceria com 
a Fundação Cultural de 
Umuarama desde 2010. 
Atualmente são ofere-
c idos,  gratu i tamente, 
dança do ventre, dança 
flamenca e forró.

O grupo Deusas  do 

Ventre é um projeto de ex-
tensão do IFPR coordenado 
pela professora MáriamTrier 
e tem como professoras, 
Cláudia Lobato e Si lvana 
Zandonadi. 

O grupo Arte Flamenca 
também faz parte da Cia de 
Dança do IFPR e faz experi-
mentações de outras danças 
étnicas, além do flamenco. 
Este ano voltou seus olhos 
para a dança havaiana, do 
ritmo das Hulas. 

A Cia de Dança do IFPR 
de Umuarama prestou ho-
menagem a cerca de 1500 
mulheres no 4º Sind Mulher. 
O evento realizou-se dia 30 
de março no Clube Olímpico, 
em Maringá.

O grupo Deusas do Ventre, 
coordenado pelas professo-
ras Cláudia Lobato e Silvana 
Zandonadi, apresentaram 
várias coreografias de dança 
do ventre, e o grupo Arte 
Flamenca, dirigido pela pro-

fessora, Máriam Trierveiler, 
mostrou um belíssimo espe-
táculo de dança flamenca e 
havaiana. 

No total, participaram 23 
bailarinas. 

É  impor tante  ressa l ta r 
que tiveram outras atrações 
como o cantor e violonista, 
Marinaldo da Si lva; show 
com o grupo Art Lua - cantor 
Biga; desfile de traje festa 
e esporte fino – modelos 
femin ino e mascu l ino e , 

desfilaram na passarela, 
dando um show a parte, 
as misses de 2013 de 
Maringá, Paraná e do 
Brasil. Além de uma pa-
lestra sobre TPM, com o 
farmacêutico e bioquí-
mico, Renato Rodolfo 
Klaumann Júnior.

Todas as participan-
tes receberam um kit, 
contendo necesser ie, 
camiseta, leque, caneta 
e copo personalizado.
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Sind Mulher

Aproximadamente, 1500 
trabalhadoras participaram 
do 4° Sind Mulher, realiza-
do no Clube Olímpico de 
Maringá no domingo, dia 
30 de março. O evento foi 
patrocinado pelos sindicatos 
da Alimentação (Stiam), 
Metalúrgicos e Sinconfemar 
(Confecções).

A festa teve um impor-
tante cunho: homenagear 
as trabalhadoras pelo Dia 
Internacional da Mulher, 
festejado em 8 de março, 
diz o presidente do Stiam, 
Rivail Assunção da Silveira.

Em seu discurso de aber-
tura o presidente ressaltou 
que “no mundo, existem 
diversos tipos de mulheres. 
Existem as que curam com 
a força do seu amor e as 
que aliviam dores com a sua 
compaixão. Foram exemplos 
Irmã Dulce, na Bahia e Ma-
dre Teresa, na Índia.

Existem mulheres que 
cantam o que a gente sente 
e as que escrevem o que a 

Mulheres sindicalizadas comemoraram em março o Dia Internacional
da Mulher. Foi uma festa participativa e de muito brilho

Conheça as ganhadoras das motos Biz
A partir das 17 horas iniciaram-se os 

sorteios dos brindes. Mas, os que chama-
vam a atenção das homenageadas eram 
as três motos Biz que ficaram expostas 
no palco durante todo o evento. Sabemos 
que a grande maioria das mulheres per-
maneceu na festa até aquele horário por-
que a portadora do número sorteado tinha 
de estar presente para levar o prêmio. 
Foram sorteados vários brindes, muitos 
deles ofertados por patrocinadores.

Do Stiam, a ganhadora da moto Biz foi 
a Fabiana da Silva Cunha (1). Ela trabalha 
na expedição, à noite, na empresa GT 
Foods há cinco anos. É casada e mãe de 
dois filhos. Reside no Jd Alvorada.

As outras duas sorteadas foram Maria 
de Fátima Silva de Oliveira (3), do Sind-
metalúrgicos, que trabalha na Noma, e 
Terezinha Aparecida Gomes de Matos (2), 
do Sinconfemar, funcionária da Bijorca 
Bijuterias.

gente sente.
Há mulheres glamorosas, 

como foi Lady Di e mulheres 
maravilhosas que deixam lições 
eternas, como Eunice Waver e 
Madame Curie.

Existem mulheres que fazem 
rir, e mulheres talentosas no 
teatro, nas telas dos cinemas, 
nos palcos do mundo.

Entre tantos tipos de mulheres 
existem as que não são conhe-
cidas ou famosas. Mulheres que 
deixam para trás tudo o que 
têm, em busca de uma vida 
nova. Lembramos das nossas 

nordestinas e sua luta constante 
contra a adversidade, para que 
os filhos sobrevivam.

Mulheres que todos os dias 
se encontram diante de um 
novo começo, que sofrem 
diante das injust iças,  das 
guerras e das perdas inexpli-
cáveis , como a de um filho 
amado, pela tola disputa de 
um pedaço de terra, um terri-
tório, um comando. 

Mães amorosas que, mesmo 
sem terem pão, dão calor e ofe-
recem os seios secos aos filhos 
famintos. Mulheres que se sub-

metem a duras regras para viver.
Mulheres que se perguntam, 

ante a violência de que são víti-
mas, qual será o seu destino, o 
seu amanhã.

Mulheres que trazem escritos 
nos sulcos da face , todos os dias 
de sua vida, em multiplicadas 
cicatrizes do tempo.

Todas são mulheres especiais. 
Todas, mulheres tão bonitas 
quanto qualquer estrela, porque 
lutam para fazer do mundo um 
lugar melhor para se viver.

Entre essas, as que pegam 
dois ônibus para ir para o tra-

balho e mais dois para voltar. E 
quando chegam em casa, encon-
tram um tanque lotado de roupa 
e uma família morta de fome.

Mulheres que vão de madru-
gada para a fila a fim de garantir 
a matrícula do filho na escola.

Mulheres empresárias que 
administram dezenas de funcio-
nários de segunda a sexta e uma 
família todos os dias da semana.

Mulheres que voltam do super-
mercado segurando várias sa-
colas, depois de ter pesquisado 
preços e feito malabarismo com 
o orçamento.

Mulheres que levam e buscam 
os filhos no colégio, os colocam 
na cama, contam histórias, dão 
beijos e apagam a luz.

Mulheres que lecionam em 
troca de um pequeno salário, 
que fazem serviço voluntário, 
que colhem uvas, que operam 
pacientes, que lavam a roupa, 
servem a mesa, cozinham o 
feijão e trabalham atrás de um 
balcão.

Mulheres que criam filhos, 
sozinhas, que dão expediente 
de oito horas e ainda têm dis-
posição para brincar com os 

pequenos e verificar se fizeram 
as lições.

Mulheres que arrumam os 
armários, colocam flores nos 
vasos, fecham a cortina para 
o sol não desbotar os móveis, 
mantêm a geladeira cheia.

Mulheres que sabem onde 
está cada coisa, o que cada filho 
sente e qual o melhor remédio 
para dor de cotovelo do ado-
lescente.

Podem se chamar Bruna, 
Carla, Teresa ou Maria. O nome 
não importa. O que “importa é 
o adjetivo: mulher”.
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