O Companheiro

Convênios

Você Sabia?
Justa Causa para rescisão de Contrato
Coluna sob a
responsabilidade de
Roberto Pino de Jesus

Justa Causa para rescisão de contrato de trabalho pelo empregador, art.
482, da CLT e aos trabalhadores também podem
considerar rescindido o
contrato de trabalho e
pleitear a devida indenização, de acordo com o
art. 483, da CLT.
Temos visto mensalmente várias rescisões de
contrato de trabalho por
justa causa pelo empregador, art. 482, da CLT.
Porém, os trabalhadores
também poderão considerar rescindido o contrato de trabalho por justa
causa, conforme art. 483,
da CLT e pleitear a devida
indenização. Vejamos:
Art. 483 - O empregado poderá considerar
rescindido o contrato e
pleitear a devida indenização quando:
a) forem exigidos serviços superiores às suas
forças, defesos por lei,
contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato;

b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo;
c) correr perigo manifesto de
mal considerável;
d) não cumprir o empregador
as obrigações do contrato;
e) praticar o empregador ou
seus prepostos, contra ele ou
pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama;
f) o empregador ou seus
prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de
legítima defesa, própria ou de
outrem;
g) o empregador reduzir o
seu trabalho, sendo este por
peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância
dos salários.
§ 1º - O empregado poderá
suspender a prestação dos
serviços ou rescindir o contrato,
quando tiver de desempenhar
obrigações legais, incompatíveis com a continuação do
serviço.
§ 2º - No caso de morte do
empregador constituído em empresa individual, é facultado ao
empregado rescindir o contrato
de trabalho.
§ 3º - Nas hipóteses das

letras “d” e “g”, poderá o empregado pleitear a rescisão de
seu contrato de trabalho e o
pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou
não no serviço até final decisão
do processo. (Incluído pela Lei
nº 4.825, de 5.11.1965)
No caso do empregador a
Justa Causa para rescisão
de contrato de trabalho do
empregado, art. 482, da CLT.
Vejamos:
Art. 482 - Constituem justa
causa para rescisão do contrato
de trabalho pelo empregador:
a) ato de improbidade;
b) incontinência de conduta
ou mau procedimento;
c) negociação habitual por
conta própria ou alheia sem
permissão do empregador, e
quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual
trabalha o empregado, ou for
prejudicial ao serviço;
d) condenação criminal do
empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena;
e) desídia no desempenho
das respectivas funções;
f) embriaguez habitual ou em

serviço;
g) violação de segredo da
empresa;
h) ato de indisciplina ou de
insubordinação;
i) abandono de emprego;
j) ato lesivo da honra ou da
boa fama praticado no serviço
contra qualquer pessoa, ou
ofensas físicas, nas mesmas
condições, salvo em caso de
legítima defesa, própria ou de
outrem;
k) ato lesivo da honra ou da
boa fama ou ofensas físicas
praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos,
salvo em caso de legítima
defesa, própria ou de outrem;
l) prática constante de jogos
de azar.
Parágrafo único - Constitui
igualmente justa causa para
dispensa de empregado a
prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios
à segurança nacional. (Incluído pelo Decreto-lei nº 3, de
27.1.1966)
Roberto P. de Jesus
Diretor Tesoureiro STIAM

O Stiam firmou
convênio com
laboratórios e médicos,
sendo os seguintes:
LABORATÓRIOS
1-Laboratório Marialva de Análises Clínicas Santa Paula
Av. Papa João XXIII, 344
Marialva/PR
Telefone – 44 3014-1595
2-Laboratório Santa Paula
Av. Dom Pedro, 89
Sarandi/PR
Telefone – 44 3269-1920
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Aniversário do Stiam.
Em novembro a entidade irá completar 38 anos

3-Laboratório Análises Clínicas
São Luiz
Av. Londrina, 57
Sarandi/PR
Telefone – 44 3264-2221
MÉDICOS
1-Reumatologista:
Drª. Priscilla H. Versari Prajiante
Av. Dr. Luiz T. Mendes, 2238
Maringá/PR
Telefone – 44 3025-4979
2-Gastro:
Clínica Trevisan
Av. Dr. Luiz T. Mendes, 2205
Maringá/PR
Telefone – 44 3026-8595
3-Neurologista:
Clínica Médica Caniato
Rua Néo Alves Martins, 3107
Maringá/PR
Telefone – 44 3026-5133
4-Vascular:
Clínica Orion
Av. Rio Branco, 552
Maringá/PR
Telefone – 44 3122-0010
5-Clínico geral, geriatra
e Medicina Familiar:
BH Serviços em Saúde
Av. Tiradentes, 1008 – sala 1803
Maringá/PR
Telefone – 44 8403-6222

Gôndolas
Berto

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Maringá completará 38 anos de atividades no próximo mês.
Ele surgiu para defender o trabalhador explorado pela Indústria da Alimentação. Em 1968 o jovem trabalhador e guerreiro,
João Gabriel, insatisfeito com o regime de trabalho escravo a que eram submetidos os empregados das indústrias,
após muitos anos de lutas conseguiu criar a Associação Profissional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Maringá.
Porém, passados mais alguns anos surgiu o tão sonhado Sindicato da categoria. Na foto a direita o antigo pátio da Sanbra onde
começou o movimento sindical. • PÁGINA 5
DIA MUNDIAL
DA ALIMENTAÇÃO
Tema deste ano: “O clima está mudando.
A alimentação e a agricultura também”.
Página 6

Instalações comerciais

Gôndolas, check-out,
estantes e armários de aço
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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

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

SINDICALIZADO EM FOCO
José de Angelo
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CONGRESSO
Aproximadamente 300 pessoas participaram do VI Congresso Nacional
da Alimentação
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bertorepres@wnet.com.br
www.gondolasberto.com.br
TEL (44) 3226-7108
CEL 9919-9077
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Diretoria
PRESIDENTE:
Rivail Assunção da Silveira

A ROTINA
Rivail A. da Silveira*
Por solicitação de muitos
leitores, o editorial está
sendo publicado novamente.
O dia ainda está longe
de chegar. O sol ainda não
mostrou o ar de sua graça.
As estrelas ainda insistem
em dar o espetáculo de sua
beleza. Mas, o relógio impiedoso há pouco despertou e o nosso personagem
se prepara para iniciar mais
uma rotina.
Toma seu café. Faz uma
rápida inspeção em seu
lar e se prepara para sair.
Da porta do quarto ele

despede-se da esposa, olha
os filhos ainda dormindo e a
saudade já começa a apertar no
peito. Sai para a rua, às luzes
da cidade ainda estão acesas.
O ônibus chega. Ele embarca;
o calor o sufoca, as condições
de conforto são mínimas.
E lá se vai o nosso trabalhador para mais uma jornada em
busca do necessário para dar
sustentação a sua família. Chega à fábrica, passa o seu cartão, troca de roupa e adentra
seu setor de trabalho. Cumprimenta seu chefe, que às vezes
por excesso de ocupações, está
de mau humor e lhe responde
apenas com um aceno.
Depois, nosso herói começa

mais um dia de trabalho. Oito,
10 horas? Não importa. O importante é desempenhar bem
as obrigações que o contrato
de trabalho, assinado no ato
da admissão lhe impõe, o qual
na maioria das vezes o patrão
não lhe dá oportunidade de ler
e ficar com uma cópia.
No final do turno lá vai ele
de novo passar seu cartão.
Despede-se dos colegas e começa a rotina de retorno, com
o coração satisfeito e carregado
de desejo de chegar em casa
para compartilhar do aconchego reconfortante da esposa
e filhos. Mesmo que seja por
poucas horas até começar um
novo dia e a mesma rotina.

Que bom que fosse tudo assim. Mas, é a rotina de milhares
de companheiros e companheiras que todos os dias fazem
girar as engrenagens dos frigoríficos, das indústrias de ração,
óleos e mandiocas, fábricas de
salgados, panificação, sorvetes,
entre outras.
Com essa mensagem o
STIAM, SUA DIRETORIA E
FUNCIONÁRIOS homenageiam
todos os trabalhadores e seus
familiares pelo trabalho e colaboração com o sindicato e dizer
que temos um orgulho danado
de compartilhar dessa rotina.
*Rivail A. da Silveira
Presidente do Stiam

Coluna da Alimentação
A importância do cálcio e da vitamina D no seu organismo
Luciane Gambine*
CÁLCIO
O cálcio é um sal mineral
de importância vital para o
ser humano, é um nutriente encontrado em grande
quantidade no organismo.
Cerca de 99% do cálcio
encontra-se presente nos
dentes e ossos e 1% está
no sangue, por isso, o
cálcio é o responsável pela
formação dentária e óssea,
além de atuar na coagulação do sangue junto com a
vitamina K.
Outros benefícios do
mineral são: auxilia no
processo de contração e
relaxamento dos músculos
e na transmissão dos estímulos nervosos, regula os
batimentos do coração e
ajuda a combater a hipertensão (pressão alta).
A deficiência de cálcio no
corpo pode causar muitos
problemas para a saúde,
como as seguintes doenças

relacionadas aos ossos: osteoporose (fraqueza nos ossos,
podendo ocasionar fraturas),
raquitismo (deformação óssea
na infância) e osteomalacia
(deformação nos ósseos na
fase adulta). De acordo com a
Organização Mundial de Saúde, um adulto precisa ingerir
800mg de cálcio por dia, só pra
se ter uma ideia 1 litro de leite
tem entre 900mg a 1200mg.
É importante ingerir alimentos ricos em cálcio durante
toda a fase da vida e indivíduos
adultos devem tomar atenção
extra, principalmente depois
dos 50 anos, pois é neste período que se começa a perder
massa óssea, especialmente as
mulheres. Durante a gestação
e a lactação, é preciso que se
acentue o cálcio nas refeições
(em média 1.300 mg por dia), o
mesmo é válido para os adolescentes, por causa da formação
da estrutura óssea.
Para que o corpo esteja livre
de problemas e em equilíbrio, é
importante conhecer em quais

fontes alimentares encontrar o
mineral. O cálcio está presente
no leite e em seus derivados,
como o queijo e iogurte, em
vegetais de folhagem verde-escura, a exemplo da rúcula,
hortelã, brócolis, espinafre,
agrião, coentro e couve, em peixes, ostras, amêndoas e frutas.
VITAMINA D
A vitamina D é essencial
para o equilíbrio de diferentes
órgãos e funções do organismo.
Responsável por regular a absorção de cálcio e fósforo, ela
mantêm o cérebro funcionando
perfeitamente, além de fortificar ossos, dentes e músculos –
inclusive o coração. Importante
na prevenção da osteoporose.
A carência de vitamina D além
de enfraquecer os ossos pode
provocar alterações cerebrais,
aumento da pressão arterial,
fraturas, obesidade e diabetes.
Em crianças, ainda há risco de
raquitismo. As novas pesquisas
indicam que níveis adequados
de vitamina D previnem câncer

e doença cardiovascular.
O sol tem importância vital
para a absorção de vitamina D,
mas não é preciso exagerar. Os
dermatologistas recomendam
10 minutos diários de sol, antes
das 10h, simples atividades,
como a prática de exercícios ao
ar livre ou a caminhada.
Também é possível encontrar
fontes ricas em vitamina D na
alimentação. A maior concentração está nos peixes de água
salgada, como salmão, arenque
e sardinha. Ovos, carne, leite
e manteiga contêm pequenas
quantidades.
Para evitar o desequilíbrio,
recomenda-se a medição dos
níveis de vitamina D através
do exame de sangue onde
é possível saber se os níveis
estão abaixo do ideal ou se há
necessidade de suplementação,
que deve ser orientada por um
médico.
*Luciane Gambine
Nutricionista: CRN 8-5606
Telefone: 44 3029-1117
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Centro de Atendimento aos
Trabalhadores sindicalizados
de Loanda e Região
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.
Clínica Geral:
Drª Jamile Fernandes Ferreira
Ensino à distância
Faculdade Fael – descontos de até
11% para pagamento no ato.
Fisioterapia:
Centro Integrado de Fisioterapia Telefone: (44) 3425-3295
Centro de Saúde Monte Castelo Telefone: (44) 3452-1165
Studio Pilates - Telefone: (44)
9163-5454
Farmácia:
Farmácia Bioessência - Telefone:
(44) 3425-4611
Laboratórios:
Lab. Bioanálise - Telefone: (44)
3425-1941
Lab. Loanda - Telefone: (44) 3425-

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

Drª. Fátima Gonçalves de O. Guedes Telefone: (44) 9936-5568
Ultrassonografia/Endoscopia:
Clínica Dr. Osmar Milani - Telefone: (44)
3432-2114 (Nova Londrina).
Endodontia:
Drª. Ana Paula Olsen - 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 / 8818-5371.

Centro de Atendimento aos Trabalhadores
sindicalizados de Paranavaí e Região
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.
CONSULTAS PAGAS:
MÉDICOS
Clínico geral:
Dr. Alexandre Henrique Gardim
Dr. Henrique P. Martins
Ginecologia:
Dr. Waldomiro A. Pragiante
Nutricionista
Drª. Cinthia Nara Martins
Psicologia
Drª. Lucy L. de Toledo
DENTISTAS
Valor parcelado em 6 vezes com
descontos em folha de pagamento.
Prótese, Clínica Geral
e Ortodontia
Drª. Bruna de Lima Piccinin
Cirurgião Dentista e Endodontia
Dr. Edwagner Guimarães
CONVÊNIOS MÉDICOS
Consultas com desconto em folha
de pagamento:
Clínica Equilíbrio – Fisioterapia –
Drª Lila H. Yamakawa
Rua Pernambuco, 1534 – Tel (44)
3423-1291
Clínica Nova Fisio – Fisioterapia –
Drª Regina C. P. Mesquita
Rua Antonio Felipe, 1655 – Tel (44)
3423-2233
Clínica de Olhos Paranavaí – Eugenia Ceres Costa Monteiro
Rua Amapá, 1572 – Tel (44) 3423-2326
Clínica Otorrinolaringologista – Dr.
Rubens Costa Monteiro
Clínica Radiológica de Paranavaí
– Raio - X, Ultrassom, Exames Radiológicos e Ressonância Magnética
Rua Luiz Spgolon, 1830 – Telefone
– (44) 3423-3024
Laboratório Pasteur
Rua Pernambuco, 1318 – Telefone
– (44) 3421-4141

Laboratório Oswaldo Cruz
Rua Pernambuco, 1046 - Telefone - (44)
3423-5656
Consultas – Pagamento no ato:
Centro Médico Paranavaí
Av. Rio Grande do Norte, 1695 – Telefone
– (44) 3423-2112
Clínico Geral – Dr. Irineu Umberto Librenza
Av. Rio Grande do Norte, 1695 – Telefone
(44) 3423-2112
Gastroenterologista – Aparelho Digestivo
– Dr. Luiz Gonzaga Arrais
Gastroenterologista – Aparelho Digestivo
– Dr. Jorge Luiz Pelisson
Otorrinolaringologista – Drª Maria Angélca
Clínica Integrada Paranavaí - Clínico geral:
Ayrton Aguiar
R. Getúlio Vargas, 1555 – Tel (44) 3423-5855
Clínica de Urologia – Rins – Dr. Gerson
Caliani, Dr. Bruno E. Camargo
R. Pernambuco, 1125 – Tel (44) 3423-1416
Cl. Endocrinologia – Dr. João M. Mercantonio
Rua Minas Gerais, 505 – Telefone – (44)
3422-6342
Fisioclínica – Fisioterapeuta – Drª Luciana
C. P. Zepone
Rua Pernambuco, 300 – Telefone – (44)
3045-1588
Clinipar – Ginecologia – Dr. Celso Luiz
Motti
Rua Pernambuco, 1326 – Telefone – (44)
3045-6140
Clínica de Ginecologia – Dr. Armando
Tanoue Hassegawa
Av. Rio Grande do Norte, 1170 – Telefone
– (44) 3045-6140
Clínica de Ginecologia – Dr. Shigueru
Sonehara
Rua Sylvio Vidal, 2090 – Telefone – (44)
3423-5522
Clínica de Ginecologia e Ultrassonografia
– Dr. César Okada
Rua Getúlio Vargas, 1765 – Telefone –
(44) 3423-1354

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

Comunidade Apoio à Vida
atende sindicalizados
de Maringá e região
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 agendamentos: (44) 3224-0108.
CONSULTAS GRATUITAS:
Cardiologia
(Eletro é cobrado)
Dr. André Luiz Borges Trotta
Dr. Roberto Plepis
Clínica geral
Dr. Darcy Spegiorin Júnior
Dr. João Paulo C. de Oliveira
Dr. Ricardo Plepis Filho
Drª. Luana das Graças de Oliveira
Ginecologia
(exame preventivo é cobrado)
Drª. Francyne M. da Silva Vieira
Drª. Jovita Maria Matarezi
Ortopedia
Dr. Amélio Neto
Dr. Benjamim R. Monteiro
Pediatria
Dr. Dagmar R. Sotier
Dª. Dulciléia Lopock
Dr. Paulo Soni
Drª. Stephane Kennedy
Psicologia
(valor a combinar)
Drª. Elizandra Mello Zanin
Urologia
Dr. Darcy Spegiorin Júnior
CONSULTAS COBRADAS:
Clínico geral (dores crônicas)
Dr. Elias Mansur Gueiros Costa
Dermatologia
Drª. Deise Nakazoka
Dr. Felipe Galvão de Abreu Corso
Drª. Patrícia Botini de Oliveira
Endocrinologia adulto
Drª Cláudia de Mello Virmond
Drª Luciana Paula Leão
Neurologista
(consultas a partir de 10 anos)
Dr. Renato Marques Andrade
Nutricionista
Drª. Célia Cristina B. Vidotti
Oftalmologia
(consultas a partir de 9 anos)
Dr. Augusto Tomimatsu Shimauti
(Retinólogo)
Dr. Denílson Mucke (Retinólogo)
Dra. Tarcila Rocha
Dr. Vagner Atsushi Morimitsu

Otorrino
Dr. Carlos Eduardo Borghesan
Psiquiatria
Drª. Soraya Pistori
Prevenção de câncer de útero:
Realizado pelos ginecologistas nos
horários das consultas.
Aviso:
O paciente que não comparecer no dia
da consulta e deixar de avisar à Comunidade Apoio à Vida com 6 horas de
antecedência só poderá fazer um novo
agendamento depois de decorridos 30
dias a partir daquela data.
DENTISTAS:
Tratamento odontológico pode ser feito
a partir de seis meses de registro na
empresa. Os especialistas atendem na
Comunidade com hora marcada.
DTM
(Disfunção Têmpero Mandibular)
Drª Patrícia Saram Progiante
Clínica e Estética
Dr. Gustavo Chab Pistelli
Drª. Ana Paula Paganelli
Drª. Béssie do Rocio Santos
Drª. Carolina Geraldes Sestito
Drª. Celina Mizote
Drª. Denise Ropelato Sampaio
Drª. Fernanda Dayane Bariano
Drª. Jucielly Lino Álvares
Drª. Riquely de Freitas Contessoto
Endodontia
Dr. Marcelo Soni
Drª. Fátima Aparecida R. Sotier
Drª. Ricely de Freitas Contessoto
Implantodontia
Drª Béssie do Rocio Santos
Dr. Eduardo Vidor Vieira
Odontopediatria
Drª. Gisely Cristina Rampelotti
Drª. Raquel Forlani Gentini
Ortodontia
Dr. Alcides Vidor Vieira
Dr. Daniel Sanches Fabri Júnior
Dr. Estevão V. P. Soares
Drª. Daniela Gasparini
Prótese
Dr. Paulo Yokoyama
Drª. Ludmila Priscilla Manetti
Dr. Alfredo Bodim Junior
Protéticos
José Luiz Bonotto
Deoclides Contessoto
Periodontia
Dr. Paulo Yokoyama
Drª. Taiza Zabotto
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ANIVERSARIANTES
Diretoria do Stiam
Outubro
15 - 1º Secretário, Santo Batista de Aquino
Novembro
06 - Diretor Social e Comunicação, Antônio Lopes de A. Filho
20 - Suplente de diretoria, José Ciska G. de Oliveira
Funcionárias do Stiam:
Outubro
21 - Elizandra M. da Silveira Zanin (Psicóloga)
Novembro
14 - Danieli Aparecida Silva (Subsede/ Paranavaí)
Parabéns!!! Votos de longa vida.
MARINGÁ REFERÊNCIA EM QUALIDADE DE VIDA
De acordo com o Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU) do Observatório das Metrópoles Maringá, localizada no Noroeste do
Estado, destaca-se como a melhor cidade do Paraná. Seguida
de Umuarama, Jandaia do Sul, São Jorge do Ivaí e Cafelândia.
O relatório, coordenado pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), aponta que esses cinco municípios são referência em qualidade de vida no Paraná.
FÉRIAS COLETIVAS
Comunicado 1
Stiam - O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de
Alimentação de Maringá estará fechado no período de 21 de
dezembro de 2016 a 11 de janeiro de 2017 por motivo de férias
coletivas. A partir do dia 12/01/17 o expediente será normal,
sendo das 8h às 11h e das 13h às 17h30.
Importante: O presidente Rivail Assunção da Silveira comunica
que as homologações, com agendamentos, deverão ser feitas
até dia 19 de dezembro (segunda-feira).
Comunicado 2
A direção da Comunidade Apoio à Vida informa que a CAV
estará fechada no período de 19/12/2016 a 11/01/2017 por
motivo de férias coletivas. Suas atividades voltarão ao normal
a partir do dia 12/01/2017.
EXAME MÉDICO TODAS ÀS QUARTAS
Atenção: O exame médico para frequentar as piscinas terá
início em 19 de outubro (quarta-feira). Os atendimentos serão
feitos a partir das 18h. na Comunidade Apoio à Vida pelo Dr.
Elias Mansur Guerios Costa. Durante a temporada de verão,
todas as quartas-feiras o médico atenderá sindicalizados e
dependentes que agendaram horários.
Vale ressaltar que é obrigatório agendar o horário; comparecer
na sala do exame com traje de banho e levar junto a carteirinha
da piscina que deve ser emitida no Stiam com antecedência.
(para aqueles que farão pela primeira vez).
Dependentes que não estiverem acompanhados do (a) associado (a) deverão também trazer autorização para que o desconto
da taxa possa ser feito na folha de pagamento do trabalhador.
A Comunidade Apoio à Vida está localizada na Rua Néo Alves
Martins, 3190. Telefone: 44 3224-0108.
CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS
FECHADOS EM SETEMBRO
Ração Animal (Convenção)
Salário normativo de ingresso: R$ 1.272,91
Salário normativo de efetivação: R$ 1.367,39
Reajuste de 9,62% até o valor de R$ 5.180,00
Acima de R$ 5.180,01- fixo de R$ 498,51
Cesta básica – R$ 165,00
Manutenção de todas as demais cláusulas
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Citri (laranja) e CM3 (mandioca) (Acordos)
Antecipação de 9,02%
Reajuste da cesta básica 33%, cujo valor passou a R$ 200,00.
Estão sendo negociadas as convenções da Samisca, Simp e
as inorganizadas que são regidas pela FIEP.

Formatura de Camila Navarro Leme
O 2º tesoureiro do
Stiam, Rubens Leme,
está cheio de alegria
pela graduação em
Odontologia da filha
Camila. Toda a família como a mãe, Fátima Aparecida Navarro
Leme, e o irmão gêmeo,
Diego Navarro Leme,
compartilham desse
momento pela realização do sonho da filha
e da irmã, respectivamente.
Em julho deste ano a
homenageada recebeu
o diploma de dentista
pela Unicesumar. Pretende trabalhar com clínica
geral, cirurgia periodontal
e 3º molar. Camila diz que
foi publicado um artigo
na revista internacional
ImplantNewsPerio, n. 5, v.
1, jul/ago, 2016, intitulado “ENXERTO GENGIVAL
MISTO: UMA ALTERNATIVA PARA TRATAMENTOS
DE RETRAÇÕES GENGI-

VAIS E FALTA DE GENGIVA QUERATINIZADA”. Os
coautores foram Gustavo Nascimento de Souza
Pinto, Guilherme Santive
Cardia, Eduardo de Souza
Tolentino e Livia de Souza
Tolentino.
A formanda agradece aos
pais e irmão pelos quatro
anos vividos juntos na mesma caminhada. “O Diego,
quantas vezes me levou

de carro até a Universidade porque
estava atrasada”.
“E meus pais me
confortavam nas
horas difíceis quando batia o cansaço
dos estudos, quando precisava estudar para as provas
um grande conteúdo de matérias
ou quando passava
as noites em claro, preparando-me
para uma prova no
dia seguinte”, ressalta ela.
Gratidão eterna, carinho e um amor incondicional, diz Camila, é
o que sente por seus
pais. “Tiveram sempre
do meu lado apoiando
e incentivando-me a
não desistir nunca de
um sonho. Aprendi a
lição. Hoje vivo esse
sonho concretizado”,
festeja a dentista.

Dia Mundial da Alimentação
Máriam T. Pereira*
A FAO (sigla em inglês para
Organização das Nações Unidas
para a Alimentação e a Agricultura) comemora todo ano,
no dia 16 de outubro, o Dia
Mundial da Alimentação, pois
é o aniversário de fundação da
Organização, criada em 1945.
Atualmente, mais de 150 países
do mundo organizam diversos
eventos e a data já é uma das
mais destacadas do calendário
da ONU.
Todos os anos, a FAO lança
um tema para reflexão e discussão nesta data, geralmente
relacionando alimentação com
pobreza, desnutrição e preservação ambiental. Com mais de
800 milhões de pessoas globalmente sofrendo de subnutrição
crônica ou aguda e o aumento
de problemas de saúde ligados
a dietas pobres, em 2016, a
FAO escolheu o tema: “O clima
está mudando. A alimentação e
a agricultura também”.
Essas frases nos indicam que
com as mudanças climáticas,

como alteração de temperatura, pluviosidade, umidade do
solo e radiação solar podem
fazer com que a vulnerabilidade
da agricultura seja potencializada e a produção de alimentos
seja reduzida. Ao mesmo tempo, algumas pragas e doenças
podem se beneficiar das alterações climáticas e se reproduzir
mais rapidamente, provocando
perda de culturas. Estudos
mostram que a produtividade
de várias culturas tende a diminuir em algumas regiões do
globo, como em áreas tropicais
e subtropicais.
Paradoxalmente, ao mesmo
tempo em que a agricultura sofre com o aquecimento global, a
atividade provoca emissões de
gases de efeito estufa, como o
metano, proveniente da cultura
de arroz irrigado, e o monóxido
de carbono, oriundo das queimadas. Isso indica que essas
práticas não são sustentáveis.
E por falar em sustentabilidade, muitos alimentos são
desperdiçados de várias formas: durante o transporte, em

estoque, no preparo dos
alimentos ou no próprio
prato. Nossas atitudes
devem ser para uma alimentação sustentável,
como o aproveitamento
integral dos alimentos
(cascas, sementes, caules,
folhas e raízes), o planejamento na hora de ir às
compras e a conservação.
Essas estratégias geram
menos lixo, menos gastos
e melhor distribuição de
mantimentos.
Daqui para frente, além
de pensarmos em alimentação saudável, devemos
pensar em alimentação
sustentável. Só assim,
podemos garantir um futuro com alimentação de
qualidade a todos.
* Profª Máriam T. Pereira
http://lattes.cnpq.
br/6867974583171879
Campus Umuarama
Instituto
Federal do Paraná

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
Otávio Rozendo Rodrigues
ABATEDOURO
COROAVES LTDA
Samuel Timoteo Martins
Jocasta Bruna Lopes da Silva
Bruna Fernanda Silva Sodré
Katia Danielle Martins Braga
Ricardo José dos Santos
Maria Edvania Silva Miranda
Márcia Maria Silva Sodré
Talita Loise Amorim Souza
Juliana Pizzi Goes dos Santos
Alef Junio da Silva
Andreia Madalena F. da Silva
Tatiane Duarte tonini
Joana Darc Mota da Costa
Leonice da Silva
Silvia Julia B. dos Santos
Edvan dos Santos
Vanusa Ap. Mariano Sene
Lilian Pereira
Francielli P. de Freitas Paula
Milene Martins Farias
Viviane Gracieli Ribeiro
ALISUL ALIMENTOS
Paulo Henrique Rocha
Roberto Souza de Oliveira
BOLAMEL LTDA
Priscila Carine Costa
BOLO DA MADRE
Patrícia de Souza Antonio
Maria de Lourdes M. C. Santos
BXB ALIMENTOS LTDA
Ivanildo Francisco Machado
BRIOCHE CROCANTE
PANIF. E CONF.
Damarys Maria Kadlubiski
CAPORUSSO
& BELLUSCI LTDA
Antonio Carlos Craveiro
CASA PECUÁRIA LTDA
Marcos Gomes de Almeida
Rodrigo Portugal
DUTRIGO
ALIMENTOS LTDA
Claudelina Mendes Ribeiro

Leandro Conejo
Leandro Marques dos Santos
Edna Alves dos Santos
Johnly Demetreus
Indianara Cristina Gonçalves
Israel Fonseca de Oliveira
Everton Fernandes Gonçalves
Talita Porfirio Silva de Lima Targino
Marcel de Souza Luiz
Luciana Radael O. Silva
EBC EMPR. BRAS.
DE COM. LTDA
Clarice Diatchuki Manoel
Michelle Mariz dos Reis Ribeiro
Rosangela Furtado de Souza
Cesar Augusto Ferreira Viana
FECULARIA
LOANDA
Henrique de Lima Magalhães
Jailson Aparecido da Silva Souza
FRANGOS
CANÇÃO
Brenda Flauzino Barbosa
Josilene dos Santos Gonçalves
Marilane Alves de Moura
Rogério Cavalcante de Avila
Ana Kelly dos Santos Rocha
Eva Faustino
Maira Tamires Anacleto Guilherme
Ivanir Sartorio
Elivania Costa dos Santos
FRIGORÍFICO JR
Karolaine Renata Savanini Celestino
INDEMIL IND. E COM. S/A
Ricardo Augusto Ribeiro
IND. COM. DE
FUMOS SUPER GALO
Paulo Ferreira Camargos
IND. DE SORVETES KI-GELO
Jacqueline Contessotto Vieira
L. A. PASSOS AZEVEDO
Fabiana Moreira de Bomfim
Nelson Shigueo Taniguchi
LOWÇUCAR
Valdir Alves da Cruz
Alessandro de Paula
Mariana Cristina de Freitas
Ruth Rosa dos Santos

MARCO A. COSTA
Raiza Mariana Miguel
Elvis Wesley de Andrade
N DA SILVA COSTA-ME
Elaine Rodrigues Pardins
Ana Paula dos Santos

O Companheiro

Notas

Sindicalizado em Foco

José de Angelo

NUTRIMILHO
IND. & COM. ALIM.
Cicero Romano Amaral
PALMALI INDL.
DE ALIMENTOS LTDA
Jecivaldo José da Silva
Mariana Dogado
Gilmar Ferreira dos Santos
Valter Machado
Valdir de Oliveira
Mariluz Francisca Alves
Luiz Gustavo Barros Vicente
Wilson José de Souza
Pâmela Tais Amaral
Rodrigo Alves
Edilson Candido da Silva
Gilson Souza Meira
Joselma Alves da Silva
PANIFICADORA FABIANA
João Vitor Ribeiro
PANIFICADORA
PÃO BENTO LTDA
Bianca Sthephanie da Silva
PANIFICADORA
SABOR DO TRIGO
Ana Paula Pereira da Silva
PHOSPEC NUTRIÇÃO
Luiz Carlos da Silva
SPAL IND. BRASILEIRA
DE BEBIDAS
Rodrigo Obando Pardo Gouvea
STEVIAFARMA
Eliseu Soares Boaventura
Magno Ragnaroc Costa Fiuza
VILLEMAN IND DE
PROD ALIM LTDA
Angelita Moreira Gonzales

José de Angelo é uma pessoa com quase 70 anos de
idade. É associado ao Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Alimentação e trabalha até hoje com carteira
assinada (pretende aposentar-se logo).
Conhece todos os colegas de trabalho. Está sempre
pronto a ajudar quem precisa. É bastante solícito. No dia
da entrevista falava sempre de colegas que trabalham ou
já trabalharam na Alisul Alimentos, com carinho. Como
por exemplo, do Wilson de Souza que foi supervisor de
segurança do trabalho e que hoje não pertence mais ao
quadro de funcionários da empresa.
Disse que ele foi seu primeiro encarregado e por sua
orientação associou-se ao Stiam. Isso há 13 anos. “O
Wilson levou-me pessoalmente até lá para que eu fizesse
a carteirinha”, lembra-se.
José nasceu em Pindorama, São Paulo, mas foi criado
em São Pedro do Ivaí/PR. Quando seus pais mudaram-se
para lá ele tinha três anos de idade. É o penúltimo filho, de
12, do casal Joana Levati de Angelo e Giacomo de Angelo.
Conta que seu pai comprou terras naquela cidade e cultivava café, arroz, feijão, milho, batata, mandioca, enfim
plantava de tudo um pouco.
Naquela época não havia luz elétrica, só lamparina. Foi
para a escola, mas ficou por pouco tempo estudando. “Sem
luz elétrica era difícil estudar em casa à noite”, recorda.
Mais tarde, quando José estava com 18 anos, seus pais
vieram para Marialva/PR. Ele e mais três irmãos continuaram trabalhando na lavoura.
É casado com Jacira Vinhote de Angelo. Possuem quatro
filhos: Paulo César, Silvana Aparecida, Márcia e Reginaldo.
Veio com a família para Maringá/PR na década de 1970.
Trabalhou na Urbasa, Contióleos e Sanbra. Depois, em 22
de abril de 2003, entrou na Alisul Alimentos como zelador,
onde permanece até hoje.
José de Angelo continua como sócio: satisfeito e leal.
Finaliza, dizendo que “vai pertencer ao Stiam para sempre”.

TOTAL: 123 NOVOS SÓCIOS

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.

3

O Companheiro

O presidente do Stiam, Rivail Assunção da Silveira,
participou recentemente do
VI Congresso Nacional da Alimentação em Praia Grande/SP.
Na ocasião, também compareceram o tesoureiro, Roberto
Pino de Jesus; suplente de
diretoria, José Ciska G. de Oliveira e o suplente do conselho
fiscal, Élson Estevam Luiz.
CNTA apresenta resumo da
resolução que norteará ações
da categoria profissional da
Alimentação para os próximos
quatro anos
Temas polêmicos, como
custeio sindical, combate à
terceirização, saúde, segurança, e reforma da previdência,
entre outros, fizeram parte
dos debates do VI Congresso
Nacional da CNTA Afins.
Após dois dias de discussão
de temas relevantes para
o movimento sindical e a
categoria profissional da Alimentação, participantes do VI
Congresso Nacional da Alimentação aprovaram resolução
do encontro, que contempla
aproximadamente 30 teses e
moções de apoio e repúdio.
O evento foi realizado nos
dias 25 e 26 de agosto pela
Confederação Nacional dos
Trabalhadores nas Indústrias
de Alimentação e Afins (CNTA
Afins), em Praia Grande (SP), e
reuniu aproximadamente 300
pessoas, entre sindicalistas e
especialistas nas áreas do Direito, Saúde e Economia. Grupo também votou moções de

Rivail Assunção da Silveira - Presidente do Stiam de Maringá (PR)
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“De todos os congressos e seminários que a CNTA já organizou e que
nós participamos, um dos melhores
foi esse, tanto pela forma diferente
quanto pelo aproveitamento. Creio
que estamos no caminho certo e o
momento foi muito oportuno, em
função das mudanças no País, da
questão da presidência da república, com mudanças drásticas e nós,
realmente poderemos aproveitar o
momento para criarmos opinião.
Que os próximos eventos sejam
como este. Nosso muito obrigado e
parabéns a todos que organizaram
esse congresso.”

repúdio às tentativas de redução
de direitos e de apoio à atuação
do Ministério Público do Trabalho
(MPT) no processo de fechamento
da unidade frigorífica do grupo
JBS, no município de Presidente
Epitácio (SP), prestou homenagem
às vítimas de acidentes de trabalho
e definiu ações de combate.
Pauta prioritária nas teses estaduais apresentadas, a prevenção
e o combate aos acidentes de
trabalho e doenças ocupacionais
recebeu propostas ousadas, como
a instituição de relatórios anônimos de perigo nas empresas,
assim como acontece no setor da
aviação. Também foi aprovada a
inclusão em acordos e convenções
coletivas de trabalho uma cláusula
que cobre das empresas a obrigatoriedade da concessão de transporte aos trabalhadores após o
horário noturno de trabalho, como
forma de prevenir acidentes de trajeto. No geral, sindicalistas votaram
por mais cobranças e envolvimento
com os órgãos públicos federais e o
setor patronal no avanço das melhorias das condições de trabalho.
Ameaças ao movimento sindical
e à classe trabalhadora também
foram tópicos importantes para a
definição das teses finais contidas
na resolução do encontro, que
abordou ainda os desafios da atual
conjuntura econômica e política do
País. Categoria votou pela defesa
da unicidade sindical, do sistema
confederativo, e do custeio sindical
através da contribuição compulsória. Também se posicionou contra
a terceirização na atividade fim das
empresas e contra a interferência
do poder público na organização e
autonomia sindical. Na ocasião, foi
criado um comitê com representantes sindicais para atuação junto aos
poderes legislativo e executivo, e
órgãos competentes de proteção
ao trabalhador, como Ministério
do Trabalho, Ministério da Saúde e
MPT; e fazer o elo de comunicação
entre a confederação, federações
e sindicatos.
Fortalecimento
O presidente da CNTA Afins, Artur Bueno de Camargo, destacou a
participação dos 300 sindicalistas,

ligados a cerca de 110 entidades
sindicais da categoria em 17 Estados e mais de 1.200 municípios.
Na avaliação de Bueno o evento
também foi uma demonstração
de unidade e compromisso com
os 1,6 milhão de trabalhadores da
categoria no País.
“Dois pontos fundamentais que
foram muito discutidos e aprovados
foram os assuntos referentes à
saúde e a segurança dos trabalhadores. Entendemos que esse
congresso, que contou uma mesa
assessora durante todo o evento,
foi fundamental para a categoria.
Agora iremos trabalhar firmemente
com esse comitê que foi eleito para
desenvolvermos um trabalho de
cobrança dos poderes executivo
e legislativo, e dos órgãos competentes para que eles cumpram seu
papel, principalmente, cobrando
das empresas condições de saúde
e de segurança.”, comenta.

ser: nenhum direito a menos”,
incentiva.
Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias de
Bebidas de Belo Horizonte e Região
Metropolitana de Minas Gerais, Hamilton Gerônimo da Silva, comentou
as dificuldades e os impactos sociais
em torno de demissões e fechamentos de indústrias. Para ele, o evento
foi importante para fortalecer a
categoria e unificar lutas.
“Uma das finalidades de estarmos aqui hoje é principalmente
buscar o apoio da CNTA e das
entidades filiadas. Hoje temos
dificuldades, principalmente, com
a empresa Refrigerantes Belo
Horizonte - MG (Sucos Delrey),
que tem trazido problemas, como
recolhimentos do FGTS (sem
repasse), atrasos de pagamento,
cancelamento de planos de saúde,
fechamento de refeitórios, entre
outras coisas”, denuncia.

Resistência e união
Secretária de Relações Internacionais da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do Estado de São Paulo e da
CNTA, Neuza Barbosa de Lima,
elogiou a forma como foi conduzido
o evento, com a participação constante de especialistas em mesa
assessora durante os debates e as
votações das teses. São Paulo é
o Estado com o maior número de
trabalhadores da categoria (421
mil), seguido por Paraná (190 mil),
Minas Gerais (172 mil), Rio Grande
do Sul (146 mil) e Santa Catarina
(115 mil).
“O evento foi totalmente inovador, diferente do formato dos
eventos anteriores e as teses
que foram aqui aprovadas iremos
levar para as bases de todas as
instâncias para serem discutidas
e isso será de grande valor para a
classe trabalhadora, para o setor
da Alimentação e, inclusive, outras
categorias de trabalhadores, pois
hoje fizemos um congresso com
temas atuais e cruciais pelos quais
a classe trabalhadora passa nesse
momento. E o desafio da CNTA,
junto às entidades filiadas é realmente defender os interesses dos
trabalhadores. Nosso lema deverá

Ações práticas
O procurador do Trabalho, no
MPT de Caxias do Sul, Ricardo

Roberto Pino de Jesus – Diretor Tesoureiro
do Stiam de Maringá (PR)
“O congresso realmente me surpreendeu
e trouxe algo de maior valorização aos
congressistas e aos próprios palestrantes,
pois agora ficaram mais como apoio técnico, e isso deu um resultado extraordinário,
porque conseguimos aprovar o que antes
tínhamos dificuldade de avançar nas discussões. Parabenizamos o Artur, presidente
da confederação, por essa organização e
acreditamos que doravante isso venha a
somar e disseminar ainda mais o conhecimento na classe sindical da Alimentação. A
CNTA é uma liderança, com legitimidade de
representação, e isso tem feito a diferença
diante de outras categorias. É por esse
caminho que a gente incentiva e aplaude
o trabalho feito pela direção da CNTA
e esperamos continuar nesse caminho,
porque só assim teremos um sindicalismo
forte e unido, com bandeiras de lutas sérias
e que possamos levar para Brasília, com
bastante compromisso, para o nosso povo.”

Garcia, elogiou a iniciativa
da CNTA e destacou a importância da participação dos dirigentes sindicais no evento.
“Fico muito feliz por ter
participado dessa discussão
rica em que os trabalhadores
da Alimentação de todo o
País buscaram os caminhos
a serem percorridos para enfrentar a situação atual e reverter este quadro. Fico feliz
em ver a classe trabalhadora
do meu país lutando por seus
direitos de forma organizada,
solidária e combativa, sem se
deixar levar pelos empecilhos
que estão sendo colocados a
nossa frente.”, diz.
Auditor Fiscal do Trabalho
no MTE, Mauro Müller, falou
do sucesso da participação
da CNTA e entidades filiadas
nas forças-tarefas em frigoríficos do Rio Grande do Sul
e comentou as moções de
repúdio votadas no encontro.
“O evento foi muito importante nesse momento
difícil em que o País e os
trabalhadores estão passando. Esse é um momento de
reflexão fundamental onde
estão sendo aprovadas teses
e moções muito importantes
na defesa dos direitos dos
trabalhadores, como a defesa
das normas de saúde e de
segurança do trabalhador, especialmente com uma moção
de repúdio contra qualquer
tentativa de sustação da
Norma Regulamentadora nº
12 (proteção em máquinas
e equipamentos) e de outras
normas, bem como toda a
discussão sobre a parceria e
trabalho em conjunto, seja com
o MPT ou com o MTE“, afirma.
Representantes da Força Sindical, Confederação
Nacional dos Trabalhadores
em Turismo e Hospitalidade
(Contratuh) e Confederação
Nacional dos Trabalhadores
Metalúrgicos (CNTM), Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos (CNTQ)
prestigiaram o evento. O
encontro contou ainda com
a participação da regional
latinoamericana da União
Internacional dos Trabalhadores nas Indústrias da
Alimentação (UITA).
(matéria enviada pela
assessoria de imprensa
da CNTA Afins)

Aniversário do Stiam. São quase quarenta anos representando o trabalhador
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de
Alimentação de Maringá
completará 38 anos de atividades no próximo mês.
Ele surgiu para defender o
trabalhador explorado pela
Indústria da Alimentação.
Em 1968 o jovem trabalhador e guerreiro, João
Gabriel, insatisfeito com o
regime de trabalho escravo
a que eram submetidos os
empregados das indústrias,
após muitos anos de lutas
conseguiu criar a Associação
Profissional dos Trabalhadores nas Indústrias de
Alimentação de Maringá.
Desde a fundação da Associação o trabalhador da
Indústria 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.
Ele ia pessoalmente a
Curitiba, bancando todas as
despesas para buscar cópias
das Convenções Coletivas
de Trabalho, e intermediava as reclamações entre
os trabalhadores e o órgão
que representava o setor
da categoria na Capital do
Estado.
Liderou a entidade por um
período de 10 anos até que
em 26 de novembro de 1978
chegou o reconhecimento
com a expedição da Carta
Sindical do STIAM – MTB
326903/76. Foi uma década
de luta, enfim vitoriosa.
Nascia naquele dia o Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias de Alimentação de Maringá e Região.
João Gabriel, vitorioso nessa
batalha, foi eleito o 1º pre-

sidente da entidade.
O Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias do Açúcar, Mandioca, Carne, Avícolas, Bebidas,
Alimentação Animal, Óleos e
Azeites, Trigo, Laticínios, Panificados, Confeitarias, Torrefação
e Moagem de Café, Massas
Alimentícias e de Alimentação
de Maringá - STIAM – é uma entidade sindical de primeiro grau,
sem fins lucrativos, por prazo
indeterminado, com sede e foro
na Avenida Governador Bento
Munhoz da Rocha Neto 731, Zona
sete, CEP: 87030-010, na cidade
de Maringá, Estado do Paraná,
Integrante do Sistema Confederativo da Representação Sindical
dos Trabalhadores nas Indústrias
de Alimentação, é devidamente
registrado junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego, Carta Sindical sob nº. L 081 P 060 A 1976
e Processo nº 326903, Pessoa
Jurídica de Direito Privado, com
inscrição no CNPJ/MF sob nº.
76 349 919/0001-57 e na forma
estatutária e legal, congrega e representa todos os trabalhadores
empregados, sócios e não sócios,
enfim todos os integrantes da Categoria Profissional do 1º grupo
a que refere o anexo I, do artigo
577 da CLT, do plano da CNTA.

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.

Missão
Promover o equilíbrio das relações de trabalhadores por meio

Objetivos
-Combater o índice de Informalidade no mercado 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 trabalhadores no
processo da Reforma Trabalhista
e Sindical.
-Aperfeiçoar os mecanismos de
gerenciamento, controle e avalia-

Visão de futuro
Ser uma organização de excelência em gestão sindical e na
prestação de serviços aos trabalhadores, atuando como instrumento efetivo de transformação
positiva das práticas sindicais e
sociais.
Valores
Excelência no atendimento aos
trabalhadores;
-Ética no serviço sindical;
-Correta aplicação dos recursos
que são provenientes dos trabalhadores;
-Eficiência e eficácia na prestação dos serviços sindical;
-Bem-estar e total satisfação
dos trabalhadores e colaboradores;
-Participação dos trabalhadores
e da sociedade civil organizada
no planejamento e controle das
ações;
-Contribuir para transformar a
prática social e moral.

ção das práticas de mediação de
conflitos nas relações do trabalho.
-Garantir a publicidade e o
acesso às Convenções 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 sociedade, 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.
Sede administrativa
A Sede administrativa do STIAM
localiza-se na Avenida Bento Munhoz da Rocha Netto, 731 - CEP
87030-010 MARINGÁ - PARANÁ.
Tel. 44 3222 5281 E-mail: atendimento@stiammaringa.com.br
CÓDIGO SINDICAL DO STIAM:
01681501133-0
Conta com uma biblioteca para

todos os trabalhadores associados e seus dependentes
com salas de pesquisa, tendo
também um trabalho social,
distribuindo gratuitamente
aos trabalhadores e dependentes, material escolar no
período de fevereiro a março
de cada ano. Possui escola de
informática, oferecendo os
mais variados conhecimentos
operacionais.
O sindicato também desenvolve um trabalho de
orientação e de encaminhamentos para obter benefícios
do I.N.S.S tais como:
Benefícios de Aposentadoria
Auxílio doença e acidentes
Serviços ligados à previdência social.
Orientação/cálculos trabalhistas gratuitamente a disposição dos sócios e não sócios
do sindicato diariamente.
* E querendo o trabalhador
poderá ser encaminhado
para o departamento jurídico, seja previdenciário ou
trabalhista ou qualquer outra
especialidade que necessite.

O Companheiro

O VI Congresso Nacional da Categoria da
Alimentação reuniu cerca de 110 entidades

Área de Lazer
O sindicato oferece aos
associados e dependentes
uma Área de Lazer com
várias opções de entretenimento. Localizada em Maringá, na Avenida Atlanta,
277 (antiga Major Abelardo
José da Cruz) Jardim Atlanta. Está montada de salão
de festas com capacidade
para 200 pessoas, duas piscinas, playground e mesas
de jogos.
Os exames médicos para
as piscinas são feitos na
Comunidade Apoio à Vida.
Agendamentos no sindicato
de 2ª a 6ª das 8h00 às 11h00
e das 13h00 ás 17h30.
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