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Você Sabia?

Coluna sob a 
responsabilidade de 
Roberto Pino de Jesus

ANO XX
Nº 116
ABRIL DE 2015

Conferência

Livre de Saúde

dos Trabalhadores

debate sobre a

importância do SUS

A 5ª edição do SindMulher surpreende pela
qualidade do evento e beleza das atrações

O SindMulher deste ano, realizado recentemente no Clube Olímpico de Maringá presenteou às participantes com atrações que poucas poderiam ter acesso: des-
file de pura beleza. Desfilaram a miss Maringá 2014, Bruna Mariano, a mais bela Casada do Planeta 2014, Lainne Torres e o Míster Universo Paraná 2015, Marco 
Azevedo. Aproximadamente 1.600 mulheres prestigiaram o SindMulher, evento criado para celebrar o Dia Internacional da Mulher. PáginAS 4 e 5

LiTerATUrA
Lançamento do livro da 

escritora Railda 
Página 6

ediToriAL
Contribuição sindical

Trabalhador - a sua contribuição é importante para o sucesso
das nossas conquistas e o engrandecimento de nosso sindicato.  Página 2

CoLUnA dA ALiMenTAção
Alimentação especial na 3ª idade. Página 2

indenizAção
Sadia é multada em R$ 1 milhão por danos morais coletivo. Página 8

VoCê SAbiA?
Conferência Livre de Saúde dos Trabalhadores. Página 8

o diretor-tesoureiro do Stiam, roberto Pino 
de Jesus, participou em brasília no período de 
18 a 20 de março da Conferência Livre de Saúde 
dos Trabalhadores. em síntese, relata os fatos 
discutidos no encontro.

A Conferência Livre de Saúde dos Trabalhadores 
foi idealizada pelo Fórum Sindical dos Trabalha-
dores e realizada exclusivamente para alertar as 
lideranças sindicais do brasil da importância para 
os brasileiros do Sistema Único da Saúde (SUS).

desse encontro surgiu a “Carta de brasília” 
que será divulgada brevemente em todo o país. 
o objetivo principal é conscientizar a população 
da importância dessa conquista do povo brasi-
leiro como um direito de todos e da obrigação 
do estado pela manutenção aprimorada do SUS.  

A cúpula sindical provocou as lideranças sin-
dicais do país para terem uma participação 
pró-ativa em defesa do SUS. A nível estadual e 
municipal, a 11ª Conferência nacional da Saúde 
ocorrerá dia 29 de abril na Unicesumar - bloco 
7 - em Maringá e a 15ª Conferência nacional da 
Saúde será realizada em novembro em brasília 
- dF.  

As plenárias de eleição dos delegados serão 
dia 24 de abril, no Auditório Hélio Moreira da 
Prefeitura de Maringá.

roberto Pino de Jesus participou da Conferência Livre de Saúde

O juiz titular da 3ª Vara 
do Trabalho de Brasília, 
Francisco Luciano Aze-
vedo Frota, condenou a 
Sadia S/A a pagar uma 
indenização por danos 
morais coletivo no valor 
de R$ 1 milhão. A decisão 
ocorreu no julgamento 
de uma ação civil pública 
movida pelo Ministério 
Público do Trabalho da 
10ª Região (MPT10), que 
apurou irregularidades 
cometidas desde 2005 
pela empresa com relação 
à jornada de trabalho de 
seus três mil empregados.

Nos autos, o MPT10 
comprovou por meio de 
diversas autuações fiscais 
do Ministério do Trabalho 
que a Sadia descumpre 
normas trabalhistas re-
lacionadas à duração do 
trabalho, como a extra-
polação do limite de duas 
horas extras diárias; ino-
bservância do intervalo 
mínimo entre duas jor-
nadas; não concessão de 
descanso semanal; falta 
de anotação dos horários 
de saída nos controles de 
ponto; prorrogação da jor-
nada além do previsto; e 
trabalho em feriados sem 
autorização da autoridade 
competente.

As auditorias realizadas 
na empresa demonstra-
ram que essas irregulari-
dades ocorrem com vários 
trabalhadores. Em sua de-
fesa, a Sadia alegou que 
os autos de infração do 
Ministério do Trabalho são 
unilaterais e produzidos 
com outras finalidades. A 
empresa apresentou ain-
da folhas de ponto apócri-
fas de alguns empregados 
para tentar comprovar a 
ausência das irregularida-
des apontadas pela fiscali-
zação. Para o magistrado 
responsável pelo caso, as 
provas não possuem força 

Sadia é condenada a pagar
R$ 1 milhão por desrespeitar jornada 
de trabalho de três mil empregados

diante da contundência das 
autuações fiscais.

“As autuações fiscais e os 
relatórios de fiscalização dos 
auditores fiscais do trabalho 
gozam de presunção de lega-
lidade e de acerto (...). E em 
se tratando de documentos 
públicos, presumidamente 
legais e dotados de legitimi-
dade, devem ser admitidos 
como prova judicial dos fatos 
danosos neles constatados. 
(...) Daí porque não subsiste 
a argumentação patronal de 
ausência de prova de conduta 
irregular generalizada”, pon-
tuou o juiz Francisco Luciano.

obrigAçõeS
Na sentença, o magistrado 

considerou que houve nítido 
desrespeito aos princípios 
constitucionais e às normas 
voltadas para proteção da 
saúde e da dignidade do tra-
balhador. Por isso, segundo 
ele, são graves as irregula-
ridades praticadas pela Sa-
dia. “Não há como aceitar a 
justificativa de ‘necessidade 
empresarial’ para se impor 
corriqueiramente jornadas 
extenuantes e sem descansos 
aos empregados, pois se es-
tará, desse modo, invertendo 
a própria lógica da existência 
do trabalho e a sua impor-
tância dentro da sociedade”, 
observou.

Com esses fundamentos, o 
juiz do trabalho determinou 
que a empresa se abstenha 
de prorrogar a jornada diária 
e de determinar regularmente 
o trabalho em feriados nacio-
nais e/ou religiosos; adote 
providências para que todos 

os empregados anotem nos 
controles de ponto os horários 
de saída; conceda o intervalo 
mínimo de 11 horas conse-
cutivas de descanso entre 
duas jornadas e o descanso 
semanal remunerado de 24 
horas consecutivas, preferen-
cialmente aos domingos.

MULTA e dAno MorAL
Em caso de descumprimen-

to, a Sadia pagará multa diária 
de R$ 300 por irregularidade 
e trabalhador encontrado em 
cada dessas situações. Já o 
valor do dano moral coletivo 
foi arbitrado com base na 
dimensão e na importância 
econômica da empresa. “A 
sua responsabilidade pelos 
atos que pratica no desen-
volvimento da sua atividade 
é bem mais ampliada, eis que 
sempre despertam visibili-
dade. Nesse contexto, resta 
evidente que o dano causado 
por suas condutas antijurídi-
cas e lesivas ao interesse co-
letivo assume uma proporção 
maior que fosse praticado por 
outros entes empresariais de 
menor amplitude econômica”, 
sustentou o magistrado. A 
indenização por danos morais 
coletivos, no valor de R$ 1 mi-
lhão, será revertida em favor 
de um fundo ou instituição pú-
blica ou de utilidade pública, 
a ser indicado pelo Ministério 
Público do Trabalho, e a crité-
rio do juiz da execução, a fim 
de atender a finalidade social 
da Lei nº 7.347, de 1985.

P r o c e s s o  n º  1 7 5 0 -
73.2013.5.10.003
Fonte: Tribunal regional 

do Trab. da 10ª região
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Comunidade Apoio à Vida
atende sindicalizados
de Maringá e região

A Comunidade Apoio à Vida está 
situada na Rua Néo Alves Martins, 
3190 e presta atendimentos gratuitos 
em Cardiologia, Gastroenterologia, 
Ginecologia, Ortopedia, Pediatria, 
Psicologia, Urologia e Clínica Geral. 
Vale ressaltar que as consultas são 
realizadas com hora marcada. É 
indispensável à apresentação da 
carteirinha do sindicalizado e um do-
cumento do paciente. Telefone para 
agendamentos: (44) 3224-0108.

ConSULTAS grATUiTAS:
Cardiologia:
Dr. André Luiz Borges Trotta
Dr. Roberto Plépis 

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

gastroenterologia:
Dr. Ricardo Plépis Filho

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

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

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

Urologia:
Dr. Darcy Spegiorin Júnior 

ConSULTAS CobrAdAS:
dermatologia:
Drª. Deise Nakazoka
Dr. Felipe Galvão de Abreu Corso
Drª. Patrícia Botini de Oliveira

endocrinologia:
Dr. Marcio Renato Moraes Caniver

geriatria:
Dr. Gustavo Afonso Teixeira Santos

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

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

otorrino:
Dr. Carlos Eduardo Borghesan

Psicologia:
Drª. Elizandra Mello Zanin

Psiquiatria:
Drª. Soraya Pistori

Prevenção de câncer de útero: 
Realizado pelos ginecologistas nos 
horários das consultas. 
Aviso:
O paciente que não comparecer no dia 
da consulta e deixar de avisar à Comu-
nidade Apoio à Vida com 6 horas de 
antecedência só poderá fazer um novo 
agendamento depois de decorridos 30 
dias a partir daquela data.
       
denTiSTAS: 
Tratamento odontológico pode ser feito 
a partir de seis meses de registro na 
empresa. Os especialistas atendem na 
Comunidade com hora marcada.
Cirurgião dentista:
Drª. Carolina Geraldes Sestito
Dr. Eduardo Macedo de Camargo
Dr. Gustavo Chab Pistelli 
Drª. Ana Paula Paganelli
Drª. Béssie do Rocio Santos
Drª. Celina Mizote
Drª. Denise Ropelato Sampaio
Drª. Fernanda Dayane Bariano
Drª. Jucielly Lino álvares
Drª. Patrícia Saram Progiante
Drª. Riquely de Freitas Contessoto

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

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

implantodontia:
Dr. Eduardo Vidor Vieira

odontopediatria:
Drª. Daniela Gasparini
Drª. Raquel Forlan Gentini

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

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

Periodontia:
Dr. Paulo Yokoyama
Drª. Taiza Zabotto
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SUbSedeS do STiAM
PARANAVAÍ - PARANá
RUA SILVIO VIDAL, 2278 - CENTRO - CEP 87702-330 - TEL (44) 3423-2221
PARANAVAI@STIAMMARINGA.COM.BR. - DELEGADO: SHUZO TOMA

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

Saúde
Centro de Atendimento aos
Trabalhadores sindicalizados
de Loanda e Região

Centro de Atendimento aos Trabalhadores 
sindicalizados de Paranavaí e Região

Sistema de custeio do sindicato

O CAT de Paranavaí dirigido pelos Sindicatos da Alimentação, Metalúrgicos
e Vestuário de Maringá atende sindicalizados da cidade e região em diversas

áreas da saúde. Está localizado na Rua Getúlio Vargas, 635. Telefone para agendamentos: 
(44) 3045-5005. Atendimentos das 8h00 às 21h00.

PArCeiroS

Fisioterapia:
Centro Integrado de Fisioterapia - 
Telefone: (44) 3425-3295
Centro de Saúde Monte Castelo - 
Telefone: (44) 3452-1165
Studio Pilates - Tel. (44) 9163-5454

Farmácia:
Farmácia Bioessência - Telefone: 
(44) 3425-4611

Fonoaudiologia:
Drª. Aline Karla Solza - Av. Governa-
dor Munhoz da Rocha, 1407

Laboratórios:
Lab. Bioanálise-Tel (44) 3425-1941
Lab. Loanda - Tel (44) 3425-1041
Lab. Labopar - Tel (44) 3453-1312

MÉdiCoS:
Clínico geral:
Dr. Alexandre Henrique Gardim
Dr. Henrique P. Martins
Drª. Vanessa Rasmussen
endocrinologia:
Drª. Vanessa Rasmussen
Fisioterapia e neurologia:
Drª. Danielle C. Tamiozo
ginecologia:
Dr. Waldomiro A. Pragiante.
nutricionista:
Drª. Cinthia Nara Martins
Psicologia:
Drª. Lucy L. de Toledo

denTiSTAS: 
Drª. Bruna de Lima Piccinin (Pró-
tese, Clinico Geral e Ortodontia).
Dr. Edwagner Guimarães (Cirurgião 
Dentista e Endodontia).
Drª. Regina P. Rodrigues (Protése).

Médicos e Clínicas conveniados:
Clínica Equilíbrio - Telefone: (44) 
3423-1291
dermatologia:
Dr. Antonio Carlos Vieira Júnior - 
Telefone: (44) 3045-6421
Farmácia de manipulação:
Artesani - Telefone: (44) 3422-1904
Fonoaudiologia:
Drª. Luciana C. Zepone - Telefone: 

(44) 3045-1588
ginecologia:
Dr. Shigueru Sonehara - Telefone: (44) 
3423-5522 
Hospital São Paulo Center Medic - Telefo-
ne: (44) 3423-8384
Laboratório de Análises Clínicas:
Lab. Oswaldo Cruz - Telefone: (44) 
3423-5656
Lab. Pasteur - Telefone: (44) 3423-2323
Lab. São José - Telefone: (44) 3423-5256
neuropediatria:
Dr. Esmeraldo R. Filho - Telefone: (44) 
3422-8470
oftalmologia:
Dr. Rubens C. M. Filho - Telefone: (44) 
3045-7010
Dr. Wilson M. Dimartinid - Telefone: (44) 
3252-4913 (Nova Esperança)
Dr. Yoji Nagaoka - Telefone: (44) 3252-
4314 (Nova Esperança) 
ortopedia e Traumatologia:
Dr. Eduardo R. P. Cerveira - Telefone: (44) 
3045-1002
Dr. Luiz l. Patroni - Telefone: (44) 3252-
4913 (Nova Esperança)
Pediatria:
Dr.Tamio Okimoto - Telefone: (44) 3423-
5522
Drª. Carolina M. Fernandes - Telefone: 
(44) 3423-2829
Psicologia:
Clini Arte - Drª.Thaís Silveira Olivério - 

Telefone: (44) 3423-88-77
raio–X e Tomografia:
Clinica Rad. de Paranavaí - Telefones: (44) 
3424-5700 / 3423-2024
raio–X odontológico:
Photongraph - Telefone: (44) 3423-6912
RAD Imagem Digital - Telefone: (44) 
3045-3069
Ultrassom:
Drª. Caroline Krichenko - Telefone: (44) 
3423-0101
Clínica Rad. de Paranavaí - Telefone: (44) 
3423-2024
DIGIMEDIC - Telefone: (44) 3423-0101
Urologia:
Dr. Darcy Spegiorin Jr. - Telefone: (44) 
3252-4913 (Nova Esperança) 
Vacinas - GEO Vacinas (Responsável: 
Izabel). Telefone: (44) 3045-2155

oUTroS ConVênioS
Academias:
Academia Equilíbrio - Telefone: (44) 
3423-1291
Academia MG - Telefones: (44) 3423-5900 
/ 3045-3900
Óticas:
Ótica Eska - Telefone: (44) 3252-4399 
(Nova Esperança)
Ótica Branco Jóias - Telefone: (44) 
3045-5044
Salão de beleza:
Mega Style - Telefone: (44) 3422-8519

O Centro de Atendimento aos Trabalhadores sindicalizados de Loanda é uma
iniciativa de três sindicatos de Maringá: STIAM, Metalúrgicos e Vestuário.

Está situado na Rua Eugênio Mella, 503 e oferece atendimentos nas áreas de
Clínica Geral, Estética, Ginecologia, Nutrição, Odontologia, Ortodontia,

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

Psicologia: 
Dr. Julimar D. Guedes - Tel (44) 9936-5568

raio-X: 
Casa de Saúde e Maternidade Santa Cata-
rina- Tel (44) 3725-1202 (Raio-X, Densit. 
óssea, Esc. óssea, Urografia excretora).
Geração Saúde - Telefone: (44) 3425-3347 
(raios-X oftalmológicos).

raio-X odontológicos: 
Oral Doc - Telefone: (44) 3425-2186
Interclínicas- Telefone: (44) 3425-2194

Pediatria:
Drª. Marly Miyoshi
Policlínica Loanda - Tel (44) 3425-2442
Drª. Ana Paula Smaniotto – atendimentos 
a partir das 8h. às 3ª e 5ª feiras.

Psicopedagogia:

Drª. Fátima Gonçalves de O. Guedes - 
Telefone: (44) 9936-5568

Ultrassonografia/endoscopia: 
Clínica Dr. Osmar Milani - Telefone: (44) 
3432-2114 (Nova Londrina)
Hospital Noroeste (Raio-X, Ultrassonogra-
fia, Endoscopia) - Telefone: (44) 3453-
1300 (Santa Isabel do Ivaí). 
Endodontia: Drª. Ana Paula Olsen - Tele-
fone: (44) 3425-4450
Periodontia: Drª. Ariane Cola de Oliveira 
- Telefone: (44) 3425-1422
Próteses dentárias:
Dr. Eduardo H. S. Graciani - Telefone: 
(44) 3425-4450
Drª. Solange Luiza Bezerra - Telefone: 
(44) 3425 -1280
Assistência funeral:
Prever - Telefones: (44) 3425-3875 / 
8809-3536 / 8821-9094 / 8818-5371

Rivail A. da Silveira*

Esta matéria foi publicada 
há um tempo, mas a pedi-
dos - por ser um assunto 
ligado a contribuição sin-
dical e de interesse geral 
– estamos republicando-a.

Os sindicatos são orga-
nizações que têm como 
finalidade organizar e re-
presentar determinadas ca-
tegorias ligadas ao mundo 
do trabalho sejam elas de 
cunho laboral ou patronal. 
A entidade tem como prer-
rogativas a organização, re-
presentação e fortalecimen-
to da classe que representa. 

A base territorial do Sindi-
cato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Alimentação 
de Maringá abrange 40 
municípios do Paraná. Sua 
representação estende-se 
a todo o primeiro grupo da 
CNTI. São todos os traba-
lhadores das empresas de 
óleos e azeites alimentícios, 
torrefação e moagem de 
café, indústrias da man-
dioca, beneficiamento de 
café, arroz, soja, milho e 
outros produtos Alimentí-
cios, indústrias de laticínios 
e derivados, carnes e deri-

vados, abatedouros de aves e 
pequenos animais, ração e ali-
mentação animal, indústrias de 
bebidas e água mineral, trigo e 
seus derivados e de panificação 
e confeitaria. Inclusive os tra-
balhadores de outras indústrias 
alimentícias, inorganizadas em 
sindicato na área patronal.  

Mantemos subsedes em Cam-
po Mourão, Loanda e Paranavaí 
com estrutura e funcionários 
preparados para bem atender os 
trabalhadores daquelas regiões.

Em Maringá, encontra-se 
a Comunidade Apoio à Vida, 
instalada na Rua Néo Alves 
Martins, 3.190, a qual atende 
nas áreas de psicologia, médica 
e odontológica. Também está 
à disposição do trabalhador 
sindicalizado a área de Lazer, 
situada no Jardim Atlanta, na 
Avenida Major Abelardo José 
da Cruz, 277 - Contorno Norte. 
Lá, os frequentadores têm um 
lugar aconchegante para passar 
finais de semana com seus fa-
miliares e colegas de trabalho. 
A parte administrativa do Stiam 
fica na Avenida Gov. Bento 
Munhoz da Rocha Neto, 731 
- Zona 7 onde o trabalhador é 
muito bem atendido na hora de 
efetuar a homologação da res-
cisão de contrato de trabalho, 

fazer cálculos de direitos tra-
balhistas ou obter informações 
específicas. Nas dependências 
da entidade, regularmente são 
oferecidos cursos em diversas 
áreas. E, como não poderia 
faltar, o delicioso cafezinho pre-
parado pela funcionária Eunice. 

Na área de questões traba-
lhistas temos um departamento 
jurídico composto por três 
advogados especializados em 
Direito Trabalhista, Previdenci-
ário, entre outros.

Temos treze convenções 
coletivas que são negociadas 
com os diversos sindicatos 
patronais a maioria localizada 
em Curitiba, São Paulo e ou-
tras localidades. Isso demanda 
várias viagens de diretores em 
reuniões de negociação.  

Cada convenção e acordo co-
letivos de trabalho têm mais de 
50 cláusulas de benefícios para 
os nossos representados. Mas, 
para que tudo isso aconteça 
tem de haver uma demanda 
financeira suficiente para a 
cobertura de todo o processo. 
Afim de não só manter as con-
venções e os acordos, como 
também dos pagamentos e 
encargos trabalhistas de dire-
tores e funcionários, médicos e 
outros profissionais da saúde, 

alugueis de salas das subse-
des, materiais de escritório, e 
outras despesas necessárias 
ao bom atendimento aos com-
panheiros.  

Portanto, o financiamento 
para que tudo isto aconteça é 
fruto das contribuições de todos 
os componentes da categoria. 
As contribuições negociais, 
as mensalidades sociais e a 
contribuição maior - que é a 
sua presença junto aos traba-
lhos desenvolvidos pelo seu 
sindicato – isso sim é o mais 
importante. O sindicato, desde 
sua fundação, é mantido ex-
clusivamente com contribuição 
dos trabalhadores, o que nos 
dá uma grande independência 
principalmente perante as ne-
gociações coletivas com a clas-
se patronal. Ela mantém desta 
forma a nossa autenticidade 
como legítimo representante 
dos trabalhadores. 

Vale ressaltar como sua a 
contribuição é importante para 
o sucesso das nossas con-
quistas e o engrandecimento 
de nosso sindicato. Só assim 
unidos seremos cada vez mais 
fortes.

*rivail A. da Silveira
Presidente do Stiam

Alimentação para idosos
A titular desta coluna, 

Luana Trierveiler Pereira, 
está de férias. Por isso, o 
espaço será preenchido com 
uma matéria que não leva a 
sua assinatura. Na próxima 
edição a nutricionista voltará 
com seus textos.                         

E, quando se chega à ter-
ceira idade, são necessários 
alguns cuidados a mais para 
a manutenção da saúde do 
organismo. Entre os cuida-
dos diários com a saúde que 
contribuem para um ritmo 

favorável de envelhecimento, 
está a alimentação saudável. 
Estabelecer rotinas saudáveis 
traz benefícios para a saúde e 
melhora as condições física e 
mental. Em decorrência do en-
velhecimento, os idosos perdem o 
interesse pela ingestão adequada de 
alimentos, especialmente líquidos e 
fibras. A perda de parte ou de toda 
a dentição dificulta o consumo de 
alimentos mais fibrosos e calóricos. 
É preciso lembrar que as pessoas 
idosas têm necessidades diferentes.

A escolha de alimentos e os 
hábitos alimentares são afetados 

não apenas pela preferência, 
mas também pelo ambiente – se 
as pessoas vivem sós, em insti-
tuições ou com a família. Para 
facilitar o processo, é preciso 
introduzir uma rotina de alimen-
tação saudável e incluir alimentos 
em pedaços menores, muito 
bem cozidos, pratos variados, 
equilibrados, com ingredientes 
de diferentes cores e sabores, 
ricos em fibras e proteínas (que 
ajudam na manutenção da massa 
muscular), cereais e alimentos 
que facilitem a mastigação e 
digestão, como sopas com pouco 

sal, para não prejudicar a saúde 
do coração.

Outro fator importante é a 
variedade do consumo de frutas. 
Afinal o organismo necessita de 
diversos nutrientes importantes 
nessa fase da vida. A ingestão 
de líquidos também é muito 
importante para manter o corpo 
hidratado, pois o avanço da ida-
de, uso de remédios, aumento 
da frequencia urinária, uso de 
diuréticos e anti-hipertensivos, 
redução na sensibilidade da sede 
influenciam a desidratação.

Fonte: blog dr. barakat



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
Adércio Aparecido Antiveres
Jocimar de Paiva Barros

AbATedoUro
CoroAVeS LTdA
Ailton Aparecido Rosa
Alessandra de Oliveira
Alzenir Alves Roberto Sales
Ana Paula Almeida Pedro
Anita Janaina Pereira da Silva
Daiane Caroline N. Ferreira
Daniela Angelica C. de Lima
Florisvaldo de Sousa Braga
Gabriel dos Santos de Brito
Habacuc Silva dos Santos
Janete Aparecida Genquini
Maria Irene Antonio de Barros
Maria Tereza Ferreira Rios
Renata Rosaria Pereira Pinto
Silvana Aparecida da Silva
Valquíria Rodrigues de Barros

ALiSUL
ALiMenToS
Paulo Eduardo de Lima Júnior 

boLAMeL LTdA
Divalda P. da Silva Mateus
Eleane Gonçalves de Pádua
Juliana dos Santos
Leonildo Soares dos Santos
Lucimara Oliveira dos Santos
Luis Antonio Tamborini
Maria Eunice Alves de Oliveira

brioCHe CroCAnTe
PAniF. e ConF.
Ana Cláudia dos Santos
Jenifer Cristina P. Fernandes
Zilda Alexandra Soares Silva

bXb ALiMenToS LTdA
Adriano Francisco Falcão

C. M. F. PAniFiCAdorA
Ana Lúcia Santos Nunes

CAPorUSSo
beLLUSCi LTdA
Elis Angela Santos Queiroz
Lucilene P. de Freitas
Roberto Ribeiro dos Santos
Rosa Cristina Gomes da Silva
Sandro Pereira de Melo

CereALiSTA
FeiJão de oUro LTdA

Gustavo Henrique Ouverney
José França Filho
Karina Silva Santos

CHeF FoodS ind. e CoM.
de Prod. ALiM.
Greice Ricardino Baldino
Nicolle Pacheco Bolívar Pedroso

CHeF FoodS
FiLiAL
Arinéia Pereira da Silva Vilela
Dilene Rodrigues Pereira
Fabiana Aparecida de Morais
Lucilene Baião de Oliveira Ozório
Maria Jaciara Bispo Santos Rocha
Mariana F. Saporetti de Almeida
Sandra Maria Torres Gonçalo Meira

ebC eMPr. brAS.
de CoM. LTdA
José A. Marcelino
José Morais Filho

FeCULAriA
LoAndA 
Vinicios Oliveira Pereira

FrAngoS
CAnção
Adriana Lima de ávila
Alexandre Burig
Aline Silva dos Santos
Ana Carla Vito da Cruz
Ana Carolina da Costa
Ana Lucia Germano Borges
Ana Maria Aparecida de Paiva
Anderson Raphael da Silva Braz
Aparecida de Fátima Marquese
Ariane da Silva Souza
Cássia Pereira Coelho de Souza
Creuza Correa Mendonça
Cristiane Cândida O. Lima
Cristina dos Santos de Souza
Daniely Estefani de Oliveira
Darci da Graça Costa
Débora Correia Carlos
Débora Fernanda da Silva Bezerra
Edineia José da Silva
Edson da Silva Rodrigues
Eliana Rocha
Eliane Regina Cristianele
Fabiana da Silva Santos
Fabiana Ferreira da Silva Bassi
Gesseli Margarida Major
Géssica Ferreira do Nascimento
Irinéia B. Pacheco de Oliveira
Izabel Nascimento Caetano
Janice Dezanet

Jessyka Fernanda A. Teófilo Silva
Josélio Oliveira Amorim
Josiane Pereira Gomes
Juliano Aparecido G. dos Santos
Júnior José Proença Silva
Kelly Cristina N. Domingos
Leandro da Silva Prado Eusébio
Luciane Conceição de Souza
Lucilene Alves de Brito dos Santos
Luiz Paulo da Silva
Márcia Nunes Almeida
Mariane Renata S. Andrade
Marinalva Henrique dos Santos
Marli de Fátima Jiupato
Moacir Luiz de Souza
Nilson Ferreira de Almeida
Patrícia Ap. Conceição Dourado
Quelia Santos de Oliveira
Renata Alves dos Santos
Richardi Teroso Vieira
Ronei Ivan Kruger
Sandra Garcia Gerônimo
Silvia Elaine de Souza
Siméia Paes da Silva
Sineide Francisca da Silva
Suzani Aparecida Alves
Tatiane Alexandre dos Santos
Tatiane Martins Oliveira
Thais de Oliveira Rocha
Valdeni da Silva Montalvão
Vanda Aparecida da Silva Garcia
Viviane Alves
Willian Alisson Santiago Pinto

FrigoríFiCo
Jr LTdA
Adelita Fabiane Gonçalves
Andressa Donato Ferreira
Valquíria Ferreira de Souza Cruz
Vinícius André Ferreira

generAL MiLLS
brASiL A. LTdA
Angelita Junglos de Oliveira

ind. e CoM. de
bebidAS gAroTo LTdA
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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 zanin e Mariléa Trierveiler Pereira percorrem sempre as empresas com essa finalidade.

Aroldo Pereira de Souza
Eduardo Ferreira de Lima

indeMiL
ind. e CoM. LTdA
Antônio Marcos de Oliveira Silva

ind. de MASSAS
São gAbrieL LTdA
Henrique Alexandre

LigHTSweeT ind. e CoM.
de ALiMenToS
Giovana Silva Rodrigues da Silva

MArCo A. CoSTA
& CiA LTdA
Rosângela Alves G. Antunes

MArCoS AUrÉLio
PASSoni
Maria do Carmo Valerio

MArCoS
ALiMenToS
Cleuza Maria de Aguiar
Ueslen de Souza Oliveira

n dA SiLVA
CoSTA-Me
José Aparecido R. Guimarães
Maria Cleonice de Oliveira

nUTree
ind. e CoM. 
Clodoaldo Aparecido Colin

PALMALi indL.
de ALiMenToS LTdA
Amilson Clemente Paixão Santos
Carlito dos Santos Freires
Jéssica Dias
Jonas Casteliano

PAniFiCAdorA
Cerro AzUL
Thainá Soares Fernandes

PAniFiCAdorA
deSTAqUe LTdA
Eliana Maria de Jesus
Jéssika Barbosa Dias

PAniFiCAdorA
PArATi
Fabiana Ap. Marques da Silva
Neide Aparecida Venancio
Tatiane Tomaz Lisboa

PAniFiCAdorA
Pão benTo
Iracy Mendes Moreira Souza
Joilson Gabriel Concha Caceres
Júlio Cesar Ribeiro Bertin
Marli Percinotto

PAniFiCAdorA
zAMA LTdA
Rafael Gonçalves da Silva

SPAL ind. brAS.
de bebidAS S/A
Marlene Mendes P. Egoroff

USinA de AçÚCAr
SAnTA TerezinHA
Solange dos Santos Franco
Suliane de Fátima Medeiros

ToTAL:
148 noVoS SÓCioS

*Railda Masson Cardozo
Poetisa, Membro da Aca-
demia de Letras de Marin-
gá e diretora da Academia 
de Línguas Cidade Verde

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
AniVerSAriAnTeS
diretoria do Stiam
06/04 – 2º secretário, Shuzo Toma
15/04 – suplente de diretoria, Maurílio Conceição Ferreira
Funcionários do Stiam:
22/04 – representante em Campo Mourão, Edemir Nicolau.
26/04 – Luiz Carlos Santana.
17/05 – Lucimeire Tino Cesca Leite.
O ser feliz está sempre em nossas mãos. O surgir de cada dia vem sempre com nova men-

sagem de esperança. Feliz aniversário!

MAiS áLCooL nA gASoLinA
Governo Federal aumentou a porcentagem de álcool na gasolina para atender antiga de-

manda dos usineiros. Pesquisas da Petrobras atestaram a viabilidade da mistura em relação 
ao desempenho e à durabilidade dos motores.

O percentual de etanol anidro aumentou de 25% para 27%, também para reduzir o impacto 
do retorno da CIDE e do PIS/COFINS nos combustíveis. 

O resultado dos testes feitos pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (Cenpes) da Pe-
trobras sobre o impacto da mudança nos motores movidos à gasolina apontou que a nova 
mistura não compromete o desempenho, o consumo e nem o desgaste das peças dos veículos. 
Entretanto, a viabilidade técnica tem de ser comprovada.

ProVA rÚSTiCA TirAdenTeS
A 41ª edição da Prova Rústica Tiradentes será realizada em 26 de abril às 8h45min. A 

largada da mais tradicional competição esportiva de Maringá/PR ocorrerá em frente do Paço 
Municipal situado na Avenida XV de Novembro. 

                             
VACinA ConTrA A griPe
A Comunidade Apoio à Vida comunica que estará vacinando contra a gripe os seus asso-

ciados e dependentes nos dias 15 e 16 de maio (sexta-feira e sábado). A dose será aplicada 
por R$ 48,00. 

Dia 15 a vacinação começa às 15h00 e termina às 19h00 e dia 16 é das 08h30 às 11h30, 
por ordem de chegada. 

No Centro de Vacinação Maringá (CENTROVAC), a vacina estará disponível a partir de 24 
de abril a 30 de maio. Para associados será cobrado o mesmo valor da Comunidade, mas 
terá de apresentar a carteirinha do sindicato ou a requisição.

Para quem não é associado e quiser tomar a vacina o valor é de R$ 95,00, mas somente 
no CENTROVAC.

nASCiMenTo do THeo
O casal Elizandra Mello Zanin/Paulo Roberto 

Zanin está comemorando com muita alegria 
e amor a chegada do primogênito, Theodoro 
Silveira Zanin. Ele nasceu dia 13 de março, às 
16h40 min. na Maternidade Santa Rita, em 
Maringá, de parto cesariana, com 44 cm e 
pesando 2.500 kg.

Para os avós, Doralice Mello da Silveira/Rivail 
Assunção da Silveira e Francisca de Carvalho 
Zanin/Ilário Zanin que já têm outros netos, o 
Theo, é uma criança abençoada e guerreira. 

Parabéns aos pais e familiares. Ao Theo que 
ele cresça saudável e traga muitas e muitas 
alegrias à família.

Nina, a mãe do Theo, postou no facebook 
estas belíssimas palavras: E quando ainda era para estar crescendo na barriga, nosso pe-
queno já completa um mês. Graças a Deus cheio de saúde. Desde a gravidez, Deus vem 
abençoando muito. Ainda não estamos liberados para passear e visitar quem ainda não pode 
vir conhecê-lo, mas acredito que já seremos liberados. O Theo só precisa ficar mais gordinho. 
Só tenho a agradecer a Deus e também aos profissionais que Ele colocou no nosso caminho 
para acompanhar a gestação, em especial a Vivian Renesto dos Reis, pessoa admirável e 
excelente profissional. Mais que uma obstetra que com toda sua atenção, paciência e cari-
nho conseguia me deixar mais calma e confiante quando um novo problema surgia. Felizes 
demais!!!!! Viva o Theo!!!

Lançamento da 

nova edição do livro 

CArTAS de eViTA 

qUe Peron não LeU 

em Curitiba, dia 9 de 

abril, às 19h00 no 

Shopping estação - 

Livrarias Curitiba.

Incondicional é isso
Railda Masson*

Ter amigos é um grande tesouro, principalmente 
aqueles que nos acreditam bem antes de sermos 
reconhecidos profissionalmente. Escrever é uma arte, 
diria transcendental, cheia de preconceitos, de falsos 
rumores, de censura interior. Escritores quebram bar-
reiras a todo o momento imersos num turbilhão de 
emoção que desabrocha no suor da caneta. 

Ser considerado poeta de renome é um desafio em 
vida, a posteridade nos reserva lugar na estante dos 
que lêem nas entrelinhas.

É da amizade singular e do amor incondicional que 
falo hoje, em agradecimento ao Stiam e a competente 
jornalista Mariléa, que depois de abrir um sorriso, 
acreditou em meus escritos e me deu destaque no 
jornal. Obrigada por existir, anjos existem.

*railda Masson
Academia de Línguas Cidade Verde

Academia de Letras de Maringá
Unijore- União dos Jornalistas e escritores 

de Maringá - Telefone: 44 9834-8933
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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

A 5ª edição do Sind Mu-
lher, promovido por três 
sindicatos de trabalhadores 
de Maringá/PR, Alimen-
tação (Stiam), Sindme-
talúrgicos e Sinconfemar 
realizou-se em alto estilo 
em 29 de março (domin-
go) no Clube Olímpico de 
Maringá. O salão social do 
clube ficou lotado. Duran-
te todo o dia, aproxima-
damente 1.600 mulheres 
participaram do encontro 
ativamente. A alegria e a 
animação tomaram conta 
do evento que começou às 
8h30 com o café da manhã 
e terminou por volta das 
17h.  Os sorteios de três 
motos Biz e vários brindes 
finalizaram o encontro des-
sas mulheres sindicalizadas 
e batalhadoras.

Às 10h houve a abertura 
do cerimonial pelo jornalis-
ta e empresário Wall Barrio-
nuevo. Os presidentes dos 
três sindicatos organizado-
res, Stiam, Sindmetalúrgi-
cos e Sinconfemar usaram 
da palavra. Rivail Assunção 
da Silveira (Stiam) lembrou 
do importante papel que 
a mulher desempenha na 
sociedade. Disse que ela 
se vira muito bem para dar 
conta do recado: tem dupla 
jornada de trabalho, dentro 
e fora de casa. E sabe de-
sempenhar como ninguém 
os serviços que lhe são 

Mulheres sindicalizadas 
do Stiam e de
outros dois sindicatos 
comemoram o dia
internacional da Mulher 
no Clube olímpico

confiados. “Vale ressaltar a 
forte participação da mulher 
na categoria da Alimentação”, 
disse ele. 

Às 11h30 houve a apresenta-
ção do “Bar Tenders”. O exce-
lente almoço foi servido a partir 
das 13h. Às 14h00 começou o 
show com o “Grupo Sempre 
Tem”. Animadíssimo, o voca-
lista levou a plateia ao delírio. 
E para finalizar esse grande 
dia, às 16h00 iniciaram-se os 
sorteios de vários brindes e de 
três motos Biz, aguardadas com 
muita expectativa.

SorTeioS 
Moto: Andressa Regina Capeli 

é sindicalizada do Stiam (ins-
crição nº 14026) desde 2005 
e trabalha na Indústria de Sor-
vetes Rosa Maria (Espucreme). 
É casada e mãe de três filhos, 
Marlon, Echilin e Nícolas.

Moto: Rozilena de Castro 
Luz pertence ao Sinconfemar 
e trabalha na empresa Radade 
de Nova Esperança.

Moto: Maria de Fátima Mott 
trabalha na empresa Rebitec 
e é associada do Sindmetalúr-
gicos.

Poltrona giratória: Marta 
Regina de Souza Costa (Sincon-
femar). Trabalha na Vinhotto & 
Vinhotto.

Poltrona giratória: Ineuza Ba-
tista Figueiredo (Sinconfemar) 
-  Usage.

Vale compras de R$ 250,00: 
Seni Carlos Moreira Camargo 
(Metalúrgicos) – Atlantics.

Vale compras de R$ 250,00: 
Marli Narciso Davance (Meta-
lúrgicos) – Vector.

MULHereS noTA dez
1 – Roseli da Silva Castilho, 

sindicalizada do Stiam há um 
ano. É funcionária da Palmali 
Indl. de Alimentos/Maringá e 
trabalha na seção de Embuti-
mento. Está participando do 
evento pela primeira vez. Todas 
as sindicalizadas receberam um 
kit de presente, contendo: bol-
sa, copo, caneta e elástico para 
amarrar os cabelos. Ela diz que 
levará a bolsa consigo quando 
estiver passeando e de férias. 
Sua cor preferida é o rosa, por 
isso gostou do presente.

2 – Maria Aparecida Castelan 
é sócia do Stiam desde 1981. 
Participa desse evento desde a 
primeira edição. Diz que gostou 
de todas.  E que a comida é 
maravilhosa. Aparecida traba-
lha no Abatedouro Coroaves/
Maringá.

3 – Sílvia Paula Rodrigues 
Melo é funcionária da empresa 
EBC Empr. Bras. de Com./Ma-
ringá há oito anos e também 
todos esses anos é sindicalizada 
do Stiam. Participa do SindMu-
lher desde a sua 2ª edição. As 
festas têm sido maravilhosas. 
“Gostei daquela que fizeram 
maquiagem e cabelos”. Suges-
tão para as próximas: “mais ati-
vidades para passarmos o dia”.
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