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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

Você Sabia?

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

Aposentadoria

Encontro

Associados do Stiam estão recebendo,
gratuitamente, kit de material escolar

A entidade pretende entregar aos beneficiados, aproximadamente, 2.500 kits. Cada sindicalizado tem direito a receber um kit.
Com o início do ano letivo é importante que todos se apressem para vir recebê-lo. Material escolar nunca é demais.

Na foto, diretores e funcionários que estiveram presentes no dia da entrega. • PÁGINAS 4 e 5

EDITORIAL
Passo a passo da negociação coletiva.

Página 2

COLUNA DA ALIMENTAÇÃO
Na escola, lanches saudáveis ajudam a melhorar o aprendizado e reduzem o stress.

Página 2

AUDIÊNCIA PÚBLICA NO 
SENADO FEDERAL

O diretor do Stiam, Roberto 
Pino de Jesus, denunciou em 
audiência pública no Senado 

Federal, na Comissão de Direitos 
Humanos no lançamento 

da cartilha da NR-36, sobre 
a doença de brucelose em 

trabalhadores de frigorífico. 
Página 8

EVENTO
Vem aí a 4ª edição do SindMulher.

Página 4

O diretor do Stiam, Ro-
berto Pino de Jesus, de-
nunciou em audiência pú-
blica no Senado Federal, 
na Comissão de Direitos 
Humanos em 10 de feve-
reiro, no lançamento da 
cartilha da NR-36, sobre 
a doença de brucelose em 
trabalhadores de frigorífico. 
“E se a norma regulamen-
tadora nº 36 tivesse sendo 
aplicada não teriam esses 

A aposentadoria por invalidez pode ter acréscimo 
de um adicional de 25% sobre o valor da aposenta-
doria mesmo que ela seja no valor do teto.

Desde a regulamentação da Previdência Social, 
Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999, vigora 
a determinação do adicional, permitindo que o se-
gurado do INSS aposentado por invalidez, tendo a 
legislação definido as situações em que o auxilio 
é devido receba o acréscimo de 25%, bastando a 
comprovação da necessidade da assistência per-
manente de outra pessoa.

O anexo I do Regulamento da Previdência Social, 
apresenta a relação das situações em que o apo-
sentado por invalidez terá direito a majoração de 
25% prevista no art. 45 do Decreto nº 3.048, de 06 
de maio de 1999:  

- O segurado que ficou totalmente cego;  
- perdeu nove dedos das mãos ou superior a esta;  
- paralisia dos dois membros superiores ou infe-

riores;  
- perda dos membros inferiores, acima dos pés,  

quando a prótese for impossível;  
- perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que 

a prótese seja possível;
- perda de um membro superior e outro inferior, 

quando a prótese for impossível; 
- alteração das faculdades mentais com grave 

perturbação da vida orgânica e social;  
- doença que exija permanência contínua no leito; 
- incapacidade permanente para as atividades da 

vida diária.
Qualquer um desses casos recebe o adicional de 

25%, mesmo para quem ganha o valor máximo 
previdenciário (teto).

 Para requerer o beneficio do adicional de 25%, o 
segurado deverá agendar uma perícia médica pelo 
telefone 135 do INSS. Levar todos os documentos 
pessoais, laudos médicos recentes (dos últimos 30 
dias) para comprovar a necessidade da assistência 
permanente de outra pessoa.

Roberto Pino de Jesus
Diretor Tesoureiro do Stiam

Precarização do trabalho no setor frigorífico é 
tema de audiência pública no Senado Federal

18 trabalhadores contaminados 
com a brucelose”, enfatiza. 

Apresentamos nessa audi-
ência a denúncia de doença 
profissional por risco biológico 
da brucelose, infecção bacte-
riana transmitida ao homem 
por contato com bovinos ou 
outros animais. Em uma em-
presa da região metropolitana 
de Maringá/PR, já existem 18 
trabalhadores de frigorífico, 
comprovados por exames, da 

doença profissional da bru-
celose com CAT emitidas e 
entregues no sindicato. Temos 
informações, infelizmente, que 
existem outros casos positivos 
da doença. 

Uma das causas dessa doen-
ça é a ineficiência do controle 
sanitário animal, não só no Es-
tado do Paraná como no Brasil 
inteiro. Outro motivo é a falta 
de cumprimento pelas empre-
sas das 36 normas regulamen-
tadoras específicas do setor. 

O foco deve ser sempre a pre-
venção de acidentes e doenças 
profissionais, visando a saúde 
e a segurança do trabalhador. 
Por isso fizemos a denúncia no 
Senado Federal. 

A ideia é conscientizar a 
população desse risco biológi-
co, com o objetivo de buscar 
solução para o problema que 
pode afetar os trabalhadores 
expostos a essa doença pro-
fissional e que não sabem 
das conseqüências em hu-
manos quando expostos ao 
problema.

Recesso de carnaval
do Sindicato da Alimentação

Informamos que nos dias 3, 4 e 5 de março estaremos 
de recesso.

Retornaremos as atividades no dia 6 com expediente 
normal.
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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

O
 C

om
pa

n
he

ir
o

2

O
 C

om
pan

heiro

7

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

Entenda o que é negociação coletiva

Lanche escolar saudável

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.

Todos os anos nossa ca-
tegoria, representada pelo 
o STIAM, convoca todos os 
trabalhadores para compa-
recerem em uma assembleia 
para tratar da formação de 
pautas para renovações de 
convenção e acordo coletivos 
de trabalho. Muitos trabalha-
dores ainda não sabem o que 
isso representa no mundo 
do trabalho, e o que isso 
representa na vida de todos 
os trabalhadores.

Em nosso editorial desta 
edição de fevereiro vamos 
tornar mais claro para quem 
ainda tem dúvidas a respeito 
do assunto, explicando como 
funciona todo o processo de 
negociação.

Tudo começa com a as-
sembleia onde junto com 
os trabalhadores a diretoria 
do sindicato, após ouvir as 
reivindicações dos presentes 
começa a elaborar uma pau-
ta, que após ser aprovada 
pelos presentes é enviada 
aos representantes das em-
presas (no caso de acordo 

coletivo), e ao sindicato patronal 
(no caso de convenção coletiva) 
que também deverá convocar 
as empresas para apreciação da 
pauta e em seguida agendar uma 
data para iniciar as negociações 
propriamente dita. Terminada 
essa primeira etapa do processo, 
iniciam- se as negociações. 

Na data agendada patrões e 
trabalhadores representados 
por seus respectivos sindicatos, 
começam a negociar cada item, 
apresentando suas propostas. Os 
representantes dos trabalhadores 
reivindicam o máximo possível e 
os patrões, cedendo o mínimo. 
Aí começa uma batalha das par-
tes a fim de identificar quais os 
recursos a serem utilizados por 
ambas para saber até que ponto 
a outra está disposta a negociar.

Nesse momento, de vez em 
quando os debates tornam-se 
acalorados, com recuos estraté-
gicos, ameaças com concordân-
cias de um item e recusas de 
outros. Às vezes, o diálogo fica 
impossível, obrigando as partes 
a agendar outra data para con-
tinuar as negociações. E assim 

prossegue dessa maneira.
Após várias tentativas as partes 

chegam a um acordo. Mesmo 
assim se o acordado não con-
templa as principais reivindica-
ções dos trabalhadores resta a 
possibilidade de se instalar um 
dissídio coletivo onde a justiça 
do trabalho irá tentar, através de 
decisão judicial, por termo final 
nas negociações. 

Terminada as negociações e 
elaborado o documento contendo 
todas as cláusulas negociadas e 
enviadas ao programa mediador 
do Ministério do Trabalho em Bra-
sília para ser protocolado ficando 
disponível para consultas nas 
páginas do programa mediador 
tornando obrigatório o seu cum-
primento por todas as empresas 
representadas pelo sindicato 
patronal correspondente. Isso no 
caso de convenções ou dissídios 
coletivos. 

No caso de acordos coletivos, a 
obrigação de cumprir é das em-
presas acordantes. Lembrando 
novamente: convenções coletivas 
são as negociadas entre os dois 
sindicatos. Acordos coletivos são 

aqueles negociados entre o sin-
dicato dos trabalhadores e uma 
ou mais empresas da categoria. 
Dissídios é uma decisão judicial 
quando as partes não chegam a 
um acordo amigável.

Bom, companheiros! Fizemos 
esses esclarecimentos, atenden-
do pedidos de vários trabalhado-
res que sempre nos questionam 
sobre o assunto.

Esperamos ter esclarecido as 
dúvidas desses companheiros.

A propósito: Dia 23 de março 
será realizada, no Stiam, assem-
bléia com os trabalhadores de 
toda a base das categorias fran-
gos e carne; panificadoras; usi-
nas de açúcar, óleos alimentícios, 
torrefação e moagem de café. A 
reunião vai discutir a formação 
de pautas para renovações de 
convenção e acordo coletivos de 
trabalho. 

No site do STIAM você pode 
acompanhar todas as conven-
ções e acordos firmados com a 
categoria patronal.      

Rivail Assunção da Silveira
Presidente

Luana T. Pereira*

O excesso de peso entre os 
escolares está cada vez mais 
frequente. Dados nacionais 
indicam que crianças bra-
sileiras na faixa entre 5 e 9 
anos, apresentaram excesso 
de peso, sendo que 17% dos 
meninos e 12% das meninas 
já possuem algum grau de 
obesidade. Pequenos com so-
brepeso e obesidade tendem 
a permanecer desta maneira 
na idade adulta.

Uma criança não precisa 
ser proibida de comer certos 
alimentos caso ela seja sau-
dável, apenas saber quando 
e a quantidade. Por exemplo, 
pizza apenas nos finais de 
semana, doces uma vez na 
semana e por aí vai. Durante 
a semana, a alimentação deve 

ser saudável e isso precisa refletir 
na alimentação da família, pois a 
criança age por imitação, ou seja, 
o que os pais comem, elas também 
vão comer. Pouco vai adiantar os 
pais comerem doces e beberem 
refrigerantes todos os dias e 
quererem que seus filhos comam 
verduras e bebam sucos de frutas 
naturais.

Lanches saudáveis ajudam a 
melhorar o aprendizado, reduzem 
o stress, aumentam a imunidade 
da criança e fornecem energia 
para elas brincarem e crescerem 
adequadamente.

Introduza muitas frutas na ali-
mentação das crianças. Ofereça 
duas frutas diferentes por dia, 
selecionando principalmente as da 
estação que são mais baratas e de 
melhor qualidade. 

Prefira salgados assados (de pre-
ferência feitos em casa, no máximo 

duas vezes por semana), ao invés 
das frituras. 

Insista na oferta do mesmo 
alimento em apresentações di-
ferentes, pois para aceitar um 
novo alimento, a criança precisa 
experimentá-lo, pelo menos, de 
8 a 10 vezes. Invista nos lanches 
naturais, mas atente aos prepara-
dos com queijo, presunto e outros 
frios ou iogurtes. Estes precisam 
de refrigeração, por isso é reco-
mendável que sejam levados em 
lancheira térmica.

Lembre-se que a oferta de fritu-
ras, salgadinhos de pacote, biscoito 
recheado, doces e refrigerantes 
contêm uma alta quantidade de 
açúcar, sódio, gorduras saturadas 
e trans, que estão diretamente en-
volvidos com as doenças crônicas 
não transmissíveis, como diabetes, 
hipertensão, doenças cardiovascu-
lares, obesidade e câncer.

Os sucos de caixinha e refrige-
rantes costumam ter muito açúcar, 
sódio e corante. Como substitutos, 
prefira água de coco, suco de uva 
integral, sucos e vitaminas de 
frutas preparadas em casa, mas 
cuidado para não abusar do açúcar.

Leve a criança à feira ou ao horti-
fruti para que ela escolha seus pró-
prios legumes, frutas e verduras. 
Libere um dia da semana para ela 
escolher o que levar de merenda, 
entretanto, nos outros dias, a regra 
são os alimentos saudáveis.

Montar um cardápio gostoso e 
saudável para a escola não é muito 
simples, mas seguindo algumas 
dicas, é possível conciliar as duas 
coisas. É só ter planejamento e 
vontade.

* 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.

A. RAMOS ALIMENTOS
Rosa Maximo

ABATEDOURO
COROAVES LTDA
Ana Paula da Silva
Antonio Marcos Soares
Cely Mantovani da Conceição 
Claudia Furtado Joaquim
Eder Donizete Gaspar
Edmar Vitor dos Santos
Elizete da Costa Lopes
Gislaine Cristina Santos Silva
Jacira Ramos da Cruz
Jaqueline B. R. Cardoso
José Carlos E. de Souza
José Wilson Duarte
Jucinara da Silva Jorecki
Márcia de Lisboa
Marcos H. Correia da Silva
Mari Ineida Silva Limas
Maria Aparecida Soares Lopes
Maria da Conceição da Silva
Maria Regina dos Santos
Mariana Ferreira Pereira
Renata Calixto Paes
Tatiane Aparecida de Souza
Vanessa Aparecida da Silva

ALISUL ALIMENTOS S/A
Alexandre Pascoal Freitas
Giovane Renard dos Santos
Selmo Geraldo Grassi

BRIOCHE CROCANTE
PANIF. E CONF.
Cleide R. de Andrade Avanci
Keity Daiany Dinardi

CAPORUSSO
BELLUSCI LTDA
Rosangela Maria Rodrigues

CEREALISTA
FEIJÃO DE OURO LTDA
Adriano dos Santos Pedroso
Edio Teodoro de Paiva

Gustavo Angelo Gomes
Jhonatan da Silva Cefalo
Marcos Antonio Candido
Wesley Matheus Santos Barbosa

CHEF FOODS IND.
E COM. DE PROD. ALIM.
Marion Oliveira Rodrigues
Nathiele dos Santos Ramos
Regina dos Santos Duarte

CIA DO TRIGO
Sueli Zanqueta

D. G OTÁVIO – BOLOS
Luana Eleutério Guilherme

DISPEC DO BRASIL
IND. E COM. PROD. AGROP.
Bruna Fatima Antonio da Silva
Marianne Pires Leal

EBC EMPR.
BRAS. DE COML. LTDA
Andrieli Jordana Mello Silva
Débora Adriana da Silva
Flavia Pires da Silva
Janaína Wisenfath

F. F. PANIF. E CONF. LTDA
Sidimar Felisbino Pereira

FECULARIA LOANDA LTDA
Edson Xavier de Oliveira
Roberto Caetano

FOODS SERVICE IND.
E COM. DE ALIM.
Julio Henrique Duarte

FRIGORÍFICO BIG BOI
Celso Alves dos Santos

FRIGORÍFICO JR
Maria de Lurdes Carlos da Silva
Marisa Dulcineia dos Santos
Rosangela Ribeiro da Silva

Rosemary da Silva
Vilma Rodrigues da Silva

GONÇALVES & TORTOLA S/A
Aline Cristina de Sena
Ana Leite Santana
Daniela C. Rocha
Diego Nunes Vieira
Douglas Guilherme Pontes
Eliane Belizário Pinto
Eliane Dias de Oliveira
Elizângela Aparecida Duarte
Erica Cristina Barbosa
Jenifer Caroline Alves
Jéssica de Oliveira Belchior
José Luis do Nascimento
Josefa Maria dos Santos
Jurandir Vieira de Lima
Leandro da Silva Decanini
Lucimar Guedes
Luiz Carlos dos Santos
Márcio Ferreira de Lima
Margarete Domingos da Rocha
Maria José Alves de Araújo
Marta Medeiros Fernandes
Naiara Cristina Molon Palmeira
Osvaldo Ambrosio de Souza
Renato Augusto Lourenço
Ricardo Ferreira dos Santos
Ricardo Moncher
Rosa Maria dos Santos Matara
Rosalina Garcia Gomes
Simone Ferreira Alves de Souza
Sueli Francisca de Souza
Vanderleia Aparecida Lopes Pereira
Wagner Candido Claudino

IND. DE MASSAS
SÃO GABRIEL LTDA
Amanda Capucho Agostini
Mailde Rocha
Silmara Rocha de Moraes
Thiago Marques de Sousa

BOLAMEL
Andréa Gomes da Silva Romanesi
Débora Adriany Soares
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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.

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

Notas

Ano Novo

Débora Catarina de Oliveira
Deocides de Souza
Edivaldo Dias
Edson Imburana de Souza
Eliete de Oliveira
Érica Brito da Silva
Francimara Rais da Silva
Joel José de Souza
Luiz Geraldo Ballan
Marlene Baqueta Gonçalo
Marta Regina da Rocha
Ozenita Ferreira Barraca
Roseli Pedrina Barbosa
Rosimeiry Vieira

LELIMEL IND. E
COM. PROD. ALIM. LTDA
Geziane Dias da Silva
Karen Patrícia Nouchi

LIGHTSWEET
IND. E COM. ALIMENTOS 
Bruno Ricardo de Oliveira
Vanessa Camila Souza Barreto

MARCO A. COSTA & CIA LTDA
Ivonete de Fatima Conceição

NUTREE IND. E COM. 
Alexandro da Silva

NUTRIMILHO IND. &
COM. E ALIMENTOS LTDA
Amanda Caroline Trassi Conteçotto
Antonio Aparecido Siani Valeiro
Diego Martin Soria Cuesta
Flávia Patrícia Pereira Rodrigues
Jéssica Trombini Mafuze
Josiane Rodrigues da Silva Vieira
Kelly Christina Pereira
Marianuze Borreco da Silva
Paulo César Rodrigues de Souza
Paulo Henrique B. Rebeca
Simone Bannwart Rufato

PALMALI INDL. DE
ALIMENTOS LTDA

Alexandrina de C. Lucindo
Bianca Rodrigues Soares
Cristiane Santos de Souza
Josiane Cristina Silva
Maria do Socorro Oliveira
Michele Alves Cardoso
Nice de Mattos
Ozório Mendes Assis
Patrícia Ap. Almeida da Silva
Paulo Sérgio R. Santos
Vanessa Araújo da Silva

PANIF. AÇUCAPÊ
Aline Briga Sandes

PANIF. CERRO AZUL
Kátia Misue Nemoto
Maria Jeane da Silva

PANIF. PÃO QUENTE
Alex Marim Espíndola da Silva

PANIF. E CONF.
MASSA PURA
Helen Mayra de Assis Eduardo 

SILK WORM IND. E
COM. DE ALIM. LTDA
Dina de Souza Gomes
Viviane Lopes Alves

SPAL IND. BRAS.
DE BEBIDAS
Claudio de Andrade
Roberto Carlos de Souza

TRIGAL PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS
Andréia Alves de Lima

YOKI ALIMENTOS S/A
Carlos Alves Ferreira
Fernando A. Bispo da Silva
Valéria Ap. S. de O. de Macedo

Total: 150 novos sócios

Railda Masson Cardozo*
Esperar pelo Ano Novo é semelhante a ex-

pectativa de quando 
contamos os dias para a chegada do aniver-

sário de 18 anos. 
Mas nem sempre essa data condiz com as 

nossas expectativas. 
Vai depender de nós mesmos como será 

o próximo dia ao acordarmos como adultos. 
Ansiar pelo Ano Novo é a mesma sensação 

de tirar a carteira de 
motorista, com frio na barriga e com medo 

das responsabilidades. 
Vai depender de cada um o propósito de 

respeitar as leis. 
Depois que essas fases passam, olhamos 

para fora da janela do carro e percebemos 
que todos continuam o seu percurso cada qual 
com seu pensamento: Ora no vestibular, ora 
no casamento, com os filhos que iniciarão um 
novo recomeço. Estamos inclusos neste ciclo 
há muito, muito tempo.

Ano Novo é sinônimo de férias na praia, de 
preguiça merecida, de assistir filmes e boa 
leitura em dias de chuva. 

Entretanto, a chegada do Ano Novo não é 
apenas o que foi citado. 

É festa com a família, com roupas brancas 
novas ou não, com barulho de fogos ou com 
silêncio de beijos e abraços de saudades. 

É inevitável pensarmos que o próximo ano 
deve ser melhor, mas com atitudes que pro-
movam o bem do próximo, para que o próximo 
faça o mesmo por nós.

Para que seja um verdadeiro NOVO ANO pre-
cisamos apenas de um convidado  para nossa 
festa, por menor ela que seja. Quem não pode 
faltar a essa celebração é o menino Jesus em 
nossos braços. 

Almejar pelo raiar do ANO NOVO é caminhar 
com ELE em todos os próximos 365 dias de 
2014. Isso sim é o que realmente importa e 
vai fazer a diferença na minha, na vida de 
todos nós.  

Que a paz em seu lar descanse na manje-
doura...

*Railda Masson Cardozo
Poetisa e diretora da Academia

de Línguas Cidade Verde

ANIVERSARIANTES

Março
Diretoria do Stiam:
20 - Donizete Vidal
Suplente do Conselho 
Fiscal.

Funcionárias do Stiam:
02 – Maria Ap. Navarro
(Área de Lazer)
16 – Eunice L. Arruda
(Zeladora)
 
Paz e saúde aos
aniversariantes.
Parabéns
e felicidades.

Trabalhadores
têm diagnóstico 
de brucelose

Trabalhadores dos setores 
de abate e desossa do frigo-
rífico Big Boi, em Paiçandu/
PR, contraíram brucelose. A 
doença atingiu 18 funcionários 
da empresa e os casos foram 
comunicados como acidente 
de trabalho ao Sindicato dos 
Trabalhadores das Indústrias 
de Alimentação de Maringá 
(Stiam), no mês de dezembro 
do ano passado. Desde então, 
os funcionários foram afasta-
dos do trabalho e passaram a 
ter acompanhamento médico 
necessário.

Os pacientes são acompa-
nhados pela Vigilância Sanitária 
da 15ª Regional da Saúde, que 
descarta o risco de contamina-
ção entre humanos. “Estamos 
acompanhando o tratamento. 
Não foram detectados casos 
entre os parentes dos funcio-
nários, e a contaminação entre 
humanos não preocupa. O que 
é preciso observar é que haja 
fiscalização melhor em relação 
à seleção do gado e aos aba-
tes”, considera o diretor da 15ª 
Regional da Saúde, Kazumichi 
Koga.

Segundo o diretor do Stiam, 
Roberto Pino de Jesus, que no 
começo da semana denunciou 
a existência dos casos de bru-
celose humana na região de 
Maringá/PR durante audiência 
da Comissão de Direitos Huma-
nos do Senado, houve falhas na 
utilização de equipamentos de 
segurança pelos trabalhadores. 
“Se a empresa já tivesse colo-
cado em prática as normas de 
segurança e saúde no trabalho 
previstas na norma 36, estes 
funcionários não teriam sido 
acometidos com esta doença 
de vaca”, diz. Para Jesus, a in-
tenção do sindicato, ao tornar 
pública a denúncia, é alertar 
para um risco existente em todo 
o Brasil. “Com certeza é apenas 
a pontinha do iceberg. Este pro-
blema existe no Brasil inteiro. 
Apenas levantamos a questão. 
Com certeza, entre 350 mil 
trabalhadores de frigoríficos, 
muitos morrem com brucelose 
e não se levanta a causa. Não 

importa se o frigorífico é 
grande, médio ou peque-
no. Queremos proteger os 
trabalhadores”, ressalta.

Um dos funcionários 
contaminados pela doen-
ça, que conversou com a 
reportagem de O Diário 
por telefone, relatou ter 
ficado assustado. “Se a 
pessoa não se cuidar, vai 
dessa para melhor. Agora 
está acabando o tratamen-
to. Graças a Deus estou 
melhor”.

De acordo com o geren-
te do frigorífico Big Boi, 
Alex Costa, apenas um dos 
funcionários que contraí-
ram a doença apresentou 
um quadro mais grave. 
“Realmente aconteceram 
casos na empresa e demos 
toda a assistência neces-
sária aos funcionários. 
Alguns já estão aptos a 
voltar ao trabalho”, afirma.

Costa afirma que a sus-
peita é de que o contágio 
dos trabalhadores tenha 
ocorrido no abate de fê-
meas, no contato com 
glândulas mamárias e 
placentas. “Só recebemos 
animais que possuem a 
Guia de Transporte Animal 
(GTA), o que deveria ga-
rantir que os bovinos não 
estavam contaminados”, 
diz. Ele também ressalta 
que, no estágio inicial, 
não é possível identificar 
a doença no momento do 
abate. “Quando há alguma 
suspeita, o animal vai dire-
to para a graxaria”, afirma. 
O gerente ressalta que a 
empresa segue todas as 
exigências do Sistema de 
Inspeção Federal (SIF). “O 
SIF está aqui para inspe-
cionar a qualidade. Obe-
decemos todas as normas 
federais. Em relação ao 
produto, a brucelose não é 
transmitida pelo consumo 
da carne”.

Fonte: O Diário de 
Maringá (13/02/14)
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SindMulher
Evento para comemorar o 
Dia Internacional da Mulher

O 4º SindMulher, promo-
vido por três sindicatos de 
trabalhadores de Maringá/
PR está sendo o mais espe-
rado evento da categoria da 
Alimentação. Será realizado 
em 30 de março no Clube 
Olímpico da cidade, situado 
na Rod. BR 376. Para a 
festa serão distribuídos no 
total 1.500 convites.  As 
sindicalizadas do Stiam já 
estão recebendo o bilhete. 
A participante receberá 
uma camiseta a ser usada 
durante o evento.

Constam da programação 
as seguintes atividades:

8h30 – Café da manhã, 
abrilhantado por Santiago 
Show.

10h – Palestra. 

11h – Abertura oficial. Os 
presidentes dos três sindicatos 
organizadores: Stiam, Sind-
metalúrgicos e Sinconfemar 
falarão ao público. Convidados 
especiais vão fazer parte da 
composição da mesa de honra.

12h – Show artístico de dan-
ças Flamenca e do Ventre. O 
grupo pertence ao IFPR de 
Umuarama e faz parte do pro-
jeto de extensão “Faça Arte”, 
criado em 2010 pela professora 
e bailarina, Máriam Trier.

13h – Começa a ser servido 
o almoço com músicas ao vivo.

14h30 – Desfile de trajes 
esporte fino e festa.

15h30 – Show com o Grupo 
de Samba-Art Lua.

17h30 – Sorteio de três motos 
Biz. Em seguida, encerramento.

Curso de Operador de Caldeiras
Começou em 15 de fe-

vereiro, no Auditório “João 
Gabriel” no Stiam, mais um 
curso sobre Operador de 
Caldeiras.

Durante seis sábados os 
alunos estudarão o conteú-
do, o qual se divide em dez 
capítulos, a saber:

- Noções de grandezas 
físicas e unidades;

- Caldeiras - considera-
ções gerais;

- Componentes da caldeira;
- Acessórios de uma cal-

deira;
- Rede de vapor;
- Operador de caldeiras;
- Manutenção de caldeiras;
- Tratamento de água 

para caldeiras;
- Prevenção contra explo-

são e outros riscos;
- Legislação – normas 

regulamentadoras.
De acordo com a coorde-

nadora pedagógica do curso, 
Cristiane Lopes Cordeiro, da 
Consultoria Industrial Maringá 
(CIM), este ano só terá essa 
turma. O próximo, só em 2015. 

A CIM é responsável pelo 
curso, realizado em parceria 
com a EIT Caldeiraria que for-
nece as peças e maquete para 
a realização do mesmo.

Mais informações pelo tele-
fone 44 3262-8304. Ou pelo 
e-mail: cim@wnet.com.br

Educação
Começa a entrega gratuita do kit de material escolar

Sindicalizados poderão retirar o benefício na sede do Stiam
Em 1º de fevereiro o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Maringá iniciou a tradicional 

distribuição dos kits de material escolar aos sindicalizados da entidade. A meta é entregar 2.500 kits.

Sábado, primeiro dia, foi montado um mutirão na sede administrativa, das 8h às 17h sem fechar para o almoço. Todos 

os funcionários e muitos diretores estiveram participando da entrega. O objetivo desse mutirão era atender o maior 

número possível de beneficiados porque durante a semana poucos trabalhadores têm tempo disponível para ir ao 

sindicato. Quem não puder, o presidente do Stiam, Rivail Assunção da Silveira, avisa que outra pessoa pode receber 

pelo sócio, apresentando a carteirinha do mesmo.

Na ocasião, além do material escolar foram entregues a Cartilha do Trabalhador de Frigoríficos sobre a Norma 

Regulamentadora nº 36, e convites do SindMulher. A secretaria esteve de plantão, confeccionando carteirinhas e 

renovando outras. Enfim, foi um dia de intensa movimentação no sindicato.

O presidente pede a todos, com direito ao benefício, que venham buscá-lo. “É de graça”, diz ele. “Não percam essa 

chance, ele representa economia no orçamento familiar”, acrescenta. Por último, Rivail informa que todos os kits serão 

distribuídos. “Não temos data prevista para encerrar o atendimento. Enquanto tiver estoque, entregaremos”, garante.

As fotos ilustram o primeiro dia da entrega do material escolar.

Denir Diniz, Gilmar Damasceno, Rivail 
Silveira, Laércio da Cruz e João L. Miranda


