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Você Sabia?

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

Auxílio Alimentação
nas convenções
coletivas do STIAM

Esportes

CARTILHA DOS FRIGORÍFICOS
O lançamento deu-se em Maringá, dia 

13 de setembro.
Página 4

Stiam realiza a 1ª Festa do Sorvete para filhos de sindicalizados.
O evento ocorreu na Área de Lazer da entidade

A 1ª Festa do Sorve-
te, realizada em 13 de 
outubro, reuniu cerca 
de 600 pessoas, en-
tre crianças e adultos, 
na Área de Lazer do 
Stiam. O local está si-
tuado na Avenida Major 
Abelardo José da Cruz, 
lote 277 - Jardim Atlan-
ta – Maringá. Os filhos 
de sindicalizados de 
até 14 anos de idade, 
acompanhados de seus 
pais, comemoraram 
durante toda a tarde 
o Dia da Criança, com 
alegria, festa e muita 
diversão.  Houve inclu-
sive sorteios de cinco 
bicicletas. PÁGINA 5

CAPOEIRA
O Projeto Social Ginga Menino 
conquistou a histórica marca de 27 
títulos em recentes competições em 
cidades paulistas.
Página 8

EDITORIAL
O frio que vem de dentro.

Página 2

COLUNA DA ALIMENTAÇÃO
A osteoporose não tem cura. Previna-se.

Página 2

ARTIGO
Um Dia da Criança diferente. Resgate das 

brincadeiras. 
Página 6

COLUNA VOCê SAbIA?
Auxílio Alimentação: pode ser comparado 
a um complemento salarial mensal, fixo 

e de valor integral sem desconto no 
pagamento salarial do trabalhador.

Página 8

Em virtude de vários pedidos, solicitando esclarecimentos quanto as nossas cláusulas do 
auxílio alimentação nas diversas Convenções Coletivas de Trabalho negociadas durante o ano 
todo, resolvemos clarear essa cláusula, principalmente na categoria das massas alimentícias 
em geral,  panificadoras e confeitarias.

O Auxílio Alimentação pode ser comparado como se fosse um complemento salarial men-
sal, fixo e de valor integral sem desconto no pagamento salarial de cada trabalhador. Não 
importando se houve falta durante o mês ou não. Não importando se está afastado pelo 
INSS (auxílio acidente ou auxílio doença) ou de férias. É obrigação  patronal pagar na forma 
estabelecida na Convenção Coletiva do Trabalho. A classe patronal deve entender que foi 
negociado esse valor como complemento salarial. Porém,  sem encargos sociais ou previ-
denciários sobre o valor pago em razão da sua importância para o trabalhador. E quando 
o trabalhador está afastado há mais de 15 dias pela previdência social, recebendo auxílio 
acidente ou auxílio doença, receberá a média das  80% das  maiores contribuições  a partir 
de julho de 1994 pagas ao INSS no período trabalhado pelo segurado, e como não foi paga 
nenhuma contribuição sobre esse auxilio alimentação ao INSS e esse valor não está incluído 
nas médias de contribuições previdenciárias. Devendo ser paga pelo patrão integralmente 
esse valor, mesmo nas ausências inferiores a 15 dias.

Outro aspecto importante dessa ajuda alimentação pactuada nas CCT, dependendo das 
opções escolhidas pelo empresário, caso seja a opção de fornecer a cesta básica deverá 
firmar acordo coletivo de trabalho com o sindicato, visando o estabelecimento da relação de 
produtos quantitativos e qualitativos nesse acordo, para que o trabalhador possa receber o 
valor da cesta básica de modo regular e sempre com os mesmos produtos. O mais usual é a 
opção do tíquete (vale cesta-alimentação ou cartão magnético), além de não precisar fazer 
o acordo coletivo com a Entidade Sindical.  Para finalizar, transcreveremos abaixo  a cláusula 
convencionada citada.

CLÁUSULA - ALIMENTAÇÃO 
Recomenda-se às empresas que, na medida do possível concedam os benefícios aos seus 

empregados do Plano de Alimentação ao Trabalhador – PAT, inclusive através de acordo com 
a Entidade Profissional. 

CLÁUSULA - AUXÍLIO OU AJUDA ALIMENTAÇÃO
As empresas concederão mensalmente aos seus empregados uma ajuda alimentação no 

valor mínimo de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) (Panificadoras e Confeitarias) e de R$ 
100,00  (cem reais) (Massas Alimentícias em Geral), que poderá ser fornecida através das 
seguintes modalidades:

a) tíquetes (vale cesta-alimentação ou cartão magnético);
b) cesta básica
§ 1° – A concessão do benefício na forma de cesta básica deverá, obrigatoriamente, ser 

objeto de negociação (Acordo Coletivo de Trabalho) com o Sindicato dos Trabalhadores local 
para o estabelecimento, de comum acordo, dos produtos que deverão integrar a cesta, bem 
como a qualidade e quantidade dos mesmos. 

§ 2° - A empresa que já concede o mesmo benefício a título de abono/prêmio por assiduidade 
poderá substituí-lo pela Ajuda Alimentação/Cesta Básica, desvinculando-o da assiduidade, 
no entanto, se o valor for inferior ao da presente cláusula, deverá fazer a complementação 
para no mínimo R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) e se superior a não poderá haver redução no 
valor já pago. Caso a empresa pretenda manter sua política de abono/prêmio assiduidade, 
não poderá utilizar da presente cláusula para tanto, devendo conceder o presente benefício 
de forma independente. 

§ 3° - A empresa que concede benefício similar em razão de acordo de banco de horas, 
acordo de compensação de horas, acordo de turno de revezamento, PLR ou qualquer outro 
que represente pagamento em troca de alguma vantagem não poderá utilizá-los em substi-
tuição ao presente benefício, devendo pagá-lo cumulativamente.

Roberto Pino de Jesus 
Diretor Tesoureiro STIAM

O Projeto Social Ginga Menino
é destaque em todo o Brasil

O Projeto Social Ginga 
Menino, desenvolvido pelo 
Grupo Capoeira Aliance de 
Maringá, participou entre 
os dias 14 e 15 de setem-
bro, do 5º World Cham-
pions de Capoeira e do 
Campeonato de Bambas. 
As competições, relevan-
tes no meio capoeirístico, 
realizaram-se nas cidades 
paulistas de Araras e Caia-
bu, respectivamente.

Conforme o mestre Bi-
nha, “vale ressaltar que 
esses encontros foram gra-
tificantes para todos do 
Grupo Capoeira Aliance de 
Maringá porque atingimos 
o topo desse esporte”. É 
importante dizer que fomos 
o único grupo do Paraná a 
participar desses eventos, 
informa ele. 

“Com todas as dificul-
dades pela falta de apoio 
ao nosso projeto quase 
desistimos de competir. 
Foi uma correria total, mas 
graças a Deus conseguimos 
alguns apoios imprescindí-
veis para a nossa viagem e 
com isso trouxemos ótimos 
resultados, no qual o Pro-
jeto Social Ginga Menino 
tornou-se destaque no ter-
ritório nacional. Em todas 
as edições desses eventos 
tivemos colocação e títulos 
de melhor equipe. Nessa, 

conseguimos a histórica marca 
de 27 títulos”, declara.

ARARAS
5º WORLD CHAMPIONS:
Carambola - 1º lugar
Scoob dôo - 2º lugar
Zorro - 3º lugar
Chapolin - 2º lugar
Justin - 1º lugar
Lora - 1º lugar
Sombra - 2º lugar
Zabelê - 3º lugar
Graduada Hully - 1º lugar
Professora Morena - 3º lugar
Graduada Vic - 1º lugar
Mestre Binha - 2º lugar
Professor Dede - 3º lugar
Título de 2ª melhor equipe do 

World Champions.

CAIAbU
CAMPEONATO
DE bAMbAS:
Carambola- 1º lugar
Graduada Hully- 1º lugar
Zabelê- 1º lugar
Justin- 2º lugar
Kiko- 4º lugar
Scoob doo- 2º lugar
Baratinha- 4° lugar
Graduada Vic- 2º lugar

RECEbERAM
TÍTULOS DE DESTAQUE:
Mestre Binha
Professor Dede
Professora Morena 
Professor Eskilo
Graduada Vic
Grandão



Órgão de divulgação interno do Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias

de Alimentação de Maringá. Reconhecido
pelo Ministério do Trabalho
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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, Ortopedia, Urologia, 
Pediatria, Psicologia, Ginecologia e 
Clínica Geral. Vale ressaltar que as 
consultas são realizadas com hora mar-
cada.  É indispensável 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
Dr. Dagmar R. Sotier/Pediatra
Dr. Darcy S. Júnior/Cl. geral e Urologista
Dr. João Paulo C. Oliveira/Clínico geral
Dr. Paulo Soni/Pediatra
Dr. Ricardo P. Filho/Cl. geral e Gastro
Dr. Roberto Plepis/Cardiologista 
Drª. Jovita M. Matarezi/Ginecologista
Drª. Pamela C. A. Odebrecht/Ginecologista
Drª. Elizandra Mello Zanin/Psicóloga

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

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 após decorridos 30 dias a 
partir daquela 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. Cristiano Martioli
Dr. Eduardo Macedo de Camargo
Dr. Gustavo Chab Pistelli 
Dr. Marcos de Paula Silveira
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. Carolina Geraldes Sestito
Dra. Fernanda Dayane Bariano
Dra. Flávia Macedo de Camargo
Implantodontia:
Dr. Alípio Takeki Mori 
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. Alípio Takeki Mori 
Dr. Paulo Yokoyama
Dra. Ludmila Priscilla Manetti
Periodontia:
Dr. Paulo Yokoyama
Dra.Taiza Zabotto
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Editorial Diretoria

Expediente
Coluna da Alimentação

SUbSEDES DO STIAM
PARANAVAÍ - PARANÁ
RUA SILVIO VIDAL, 2278 - CENTRO - CEP 87702-330 - TEL (44) 3423-2221
DELEGADO: SHUZO TOMA

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

Saúde

Centro de Atendimento aos
Trabalhadores sindicalizados de Loanda

O Centro de Atendimento aos Tra-
balhadores sindicalizados de Loanda 
é uma iniciativa de três sindicatos de 
Maringá: STIAM, METALÚRGICOS 
E VESTUÁRIO. Está situado na Rua 
Eugênio Mella, 503. 

Telefone: 44-3425-1499. Ofe-
rece 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 Fioravan-
te M. Marine, 329, Centro, tel: 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. Presiden-

te 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 

Gustavo Brigagão, Centro, Fone: 44 
3453-1300. Santa Isabel do Ivaí. (Raio 
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

O frio que vem de dentro

Prevenção da osteoporose

Rivail A. da Silveira*
Conta-se que seis homens fi-

caram presos em uma caverna 
por causa de uma avalanche 
de neve. 

Teriam de esperar até o 
amanhecer para receber so-
corro. Cada um deles trazia um 
pouco de lenha e havia uma 
pequena fogueira ao redor da 
qual eles se aqueciam. Eles sa-
biam que se o fogo apagasse, 
eles morreriam de frio antes 
do amanhecer.

Chegou à hora de cada um 
colocar a sua lenha na foguei-
ra. Era a única maneira de 
sobreviverem.

O primeiro homem era ra-
cista. Ele olhou demorada-
mente para os outros cinco e 
descobriu que um deles tinha 
a pele escura. Então racioci-
nou consigo mesmo: “aquele 
negro! Jamais darei a minha 
lenha para aquecer um ‘negro’ 
e guardou-a protegendo-a dos 
demais”. 

O segundo homem era um 
rico avarento. Estava ali por-
que pretendia receber os juros 
de uma dívida. Olhou ao redor 
e viu um homem da montanha 
que trazia sua pobreza no as-
pecto rude no semblante e nas 
roupas velhas e remendadas. 
Ele calculava o valor da sua 

lenha e, enquanto sonhava com o 
seu lucro, pensou: “eu, dar a minha 
lenha para aquecer um preguiçoso, 
nem pensar”!

O terceiro homem era negro. 
Seus olhos faiscavam de ressen-
timento. Não havia qualquer sinal 
de perdão ou de resignação que 
o sofrimento ensina. Seu pensa-
mento era muito prático: “é bem 
provável que eu precise desta le-
nha para me aquecer. Além disso, 
eu jamais daria minha lenha para 
salvar aqueles que me oprimem”. 
E guardou sua lenha com cuidado.

O quarto homem era um nativo 
da montanha. Ele conhecia mais que 
os outros os caminhos e os perigos 
da montanha e da neve. E pensou: 
“esta nevasca pode durar vários dias. 
Vou guardar minha lenha”.

O quinto homem parecia alheio 
a tudo. Era um sonhador. Olhando 
fixamente para a brasa, nem lhe 
passou pela cabeça oferecer a 
lenha que carregava. Ele estava 
preocupado demais com suas pró-
prias visões (ou alucinações) para 
pensar em ser útil.

O último homem trazia nos 
vincos da testa e na palma calosa 
das mãos os sinais de uma vida de 
trabalho. Seu raciocínio era curto 
e rápido: “esta lenha é minha. 
Custou o meu trabalho. Não a dou 
a ninguém, nem mesmo o menor 
dos gravetos”. 

Com estes pensamentos os seis 
homens permaneceram imóveis. A 
última brasa da fogueira se cobriu 
de cinzas e finalmente se apagou. 

No alvorecer do dia quando os 
homens do socorro chegaram à ca-
verna encontraram seis cadáveres 
congelados, cada qual segurando 
um feixe de lenha. Olhando para 
aquele triste quadro o chefe da 
equipe de socorro disse: “o frio que 
os matou não foi o frio de fora, mas 
o frio de dentro”.  

Não conhecemos o autor do 
texto, mas sem dúvida nenhuma 
devemos reconhecer que este 
transmite uma grande lição, fazen-
do com que reflitamos um pouco 
sobre os nossos atos no dia-a-dia. 
Nas relações estamos passando 
por momentos de grandes transfor-
mações. Principalmente nos meios 
sindicais e trabalhistas, exigindo 
cada vez mais a união dos atores 
que militam nessas áreas. Quantas 
vezes temos nas mãos os instru-
mentos que nos possibilitam pro-
mover maior intercâmbio, visando 
buscar melhores condições de vida 
para a coletividade. E escondemos 
“as nossas lenhas”.

Outras vezes negamos de cola-
borar numa instituição porque não 
comungamos o mesmo ponto de 
vista de um colega ou da própria 
instituição. Quantas vezes depa-
ramos em nosso trabalho com 

colegas que dizem que não se 
associam ao sindicato, dando sua 
contribuição, simplesmente porque 
quando o sindicato consegue algum 
benefício esse é concedido tanto 
para o sindicalizado como para eles 
que não são. Esquecem que se não 
fosse à valiosa colaboração desses 
companheiros, ou melhor, se esse 
tempo todo estivéssemos com essa 
filosofia, jamais teríamos um órgão 
de representação como temos hoje 
na área trabalhista que é o sindicato. 
Conseqüentemente, não teríamos as 
garantias que temos. Talvez tivésse-
mos perecido na nevasca.

Por isso, prezado companheiro, 
não deixe que a frieza que vem de 
dentro mate você. Abra seu cora-
ção e ajude a aquecer àqueles que 
o rodeiam. Não permita que a bra-
sa da esperança se apague, nem 
que a fogueira do otimismo vire 
cinza. Contribua com a sua lenha, 
ajudando a manter acesa a chama 
do companheirismo, não deixando 
que essa fogueira de solidariedade 
se apague. Lembrando sempre que 
ninguém vive sozinho e que cada 
um tem a sua parcela na constru-
ção de um mundo melhor.

(Este editorial foi publicado há 
alguns anos. Todavia, a pedidos, 
estamos republicando-o.)

*Rivail A. da Silveira
Presidente do Stiam

Luana T. Pereira*
A osteoporose é uma do-

ença que por muito tempo foi 
entendida como um problema 
ligado ao envelhecimento. 
Porém, com o aumento da ex-
pectativa de vida da população 
na maioria dos países tornou-
-se uma questão de saúde 
pública mundial. Segunda a 
Organização Mundial de Saú-
de (OMS), ela é considerada 
uma epidemia silenciosa (pois 
geralmente só é descoberta 
quando há uma fratura), que 
se caracteriza pela diminuição 
da densidade óssea, deixando 
os ossos fragilizados. Seu dia 
mundial de combate é celebra-
do em 20 de outubro.

No Brasil, apesar de serem pou-
cos os estudos epidemiológicos, a 
Sociedade Brasileira de Osteoporo-
se estima que existam aproxima-
damente 10 milhões de pessoas 
com osteoporose, sendo cerca de 
25% mulheres na pós-menopausa 
e 15% homens acima de 50 anos.

Em nosso corpo sempre há a 
renovação das células dos teci-
dos, inclusive do tecido ósseo. As 
células velhas são substituídas por 
células novas, e nesse processo o 
organismo pode precisar de subs-
tâncias para fazer essa renovação.

A osteoporose não tem cura, 
logo, a melhor linha de defesa é 
a prevenção. Algumas mudanças 
nos hábitos alimentares e no estilo 
de vida são necessárias. Alimentos 

ricos em cálcio e vitamina D esti-
mulam a formação óssea.

Procure aumentar o consumo de 
alimentos ricos em cálcio, como o 
leite, os iogurtes, queijos, coalhadas 
e leite de soja. Se optar pelo leite 
de soja prefira o original, sem sabor 
de frutas, pois seu efeito é melhor. 
Evite consumir café e chá preto em 
excesso, pois a cafeína aumenta 
a perda óssea, assim como refri-
gerantes tipo cola. Evite também 
ingerir bebidas alcoólicas e fumar, 
pois esses hábitos podem antecipar 
o aparecimento da doença.

Outra recomendação do Mi-
nistério da Saúde é a prática de 
atividade física regular, pois, assim 
como os músculos, os ossos se 
tornam mais fortes com os exer-

cícios. A exposição ao sol, de 15 
a 20 minutos, em horário correto, 
também é um hábito importante 
para a prevenção da osteoporose, 
já que a luz do sol é fonte de vi-
tamina D, que ajuda na fixação do 
cálcio nos ossos.

Até os trinta anos de idade, 
a reposição de células acontece 
normalmente, porém ela deve ser 
prevenida desde a infância, já que 
é nesta fase que o indivíduo ganha 
estatura, fortifica seu esqueleto e 
adquire o máximo de massa óssea 
possível. Cuidar dos hábitos ali-
mentares e atividades físicas desde 
criança é a melhor prevenção!

* Luana T. Pereira
Nutricionista - CRN 8/5606

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.



Novos associados cadastrados no STIAM
“SOZINHOS SOMOS FRACOS. JUNTOS SEREMOS FORTES NA CAUSA QUE AbRAÇAMOS”. 

A iniciativa da Diretoria do Stiam de sindicalizar também nas empresas vem obtendo o maior sucesso. O nosso trabalho tem recebido total apoio dos
empresários. Isso é gratificante. Em relação aos trabalhadores, a receptividade continua sendo a melhor possível. Existe um clima mútuo de respeito

e confiança. Muitas dúvidas são sanadas na hora. Por isso, o trabalhador fica satisfeito. Sem contar com a vantagem de receber a carteira de associado
no próprio serviço. Vamos continuar com a campanha por tempo indeterminado. O trabalhador merece esse empenho, respeito e consideração.

O Sindicato da Alimentação saúda os novos filiados. Sejam bem-vindos. Com o apoio e força de todos os companheiros conquistaremos nossos objetivos.

AbATEDOURO

COROAVES LTDA

Aline da Silva Dourado

Almira de Jesus Nascimento Sargi

Alzira Magalhães de Vasconcelos

Ana Paula Francisco Gomes

Antonio Marcos Firmino

Aparecido Donizete Nicolau

Cristiane Santos Batista Oliveira

Daiane Ferreira da Silva

Ediane Batista Costa

Edna da Silva

Eliane Bezerra Silva

Évila Maria da Silva Oliveira

Francieli dos Santos

João Malagutte

José Rodrigues Miranda

Josiane Carolina Rodrigues

Juliene Maria dos Santos Guedes

Juraci Belizário

Lourival Lopes de Oliveira

Lucilene Fernandes da Silva

Luiz Roberto Sant’ana

Maria Aparecida de Figueiredo

Maria de Fátima da Silva

Marlene da Conceição Pinheiro

Regiane Lopes de Oliveira

Regiani Silva Nascimento

Romilda Cunha da Silva

Rosângela Alves de Oliveira

Vânia Augusto

ADORE bRIGADERIA

GOURMET

Terezinha Nowacki Hara

ALISUL ALIMENTOS S/A

Renato Duarte

Thiago de Brito da Silva

bRIOCHE CROCANTE PANIF.

E CONF. LTDA

Carlos Alexandre Alves

Wesley Rodrigues da Costa

CASA AGRO PECUÁRIA LTDA

Admilson Martins

CHEF FOODS

Regiane Rodrigues Marques

Alessandra Lescano de Almeida

Sandra R. Piragibe Carnero

D. G OTÁVIO – bOLOS

Eliana Surdini da Silva

DISTR. DE

CARNES RIbEIRO

Ozair Freire de Salles

FRIGORÍFICO

bIG bOI LTDA

Alex Sandro de Moraes

Antonio Alves Ramos Sobrinho

Beatriz de Almeida Sanches

Edvaldo Amaral Santos

Flavio Farlei da Cruz

Gleicy Mara de Castro

Maiara Regina Cereser

FRIGORÍFICO

JR LTDA

Vera Lucia Alves Ruel

Zenilda de Oliveira

GONÇALVES

& TORTOLA S/A

André Vieira Guimarães

Bruna Rafaela Maximiano

Carolina Pereira Santos

Cássia da Silva Santos

Cazuza de Oliveira Gomes

Dalila de Souza

Danil Maciel de Lima

Edivania Ribeiro da Rosa

Elizângela da Silva

Enéias Machado de Souza

Eunice Rocha Cason

Glauber Júnior da Silva

José Claudio de Moura

Julio Cézar de Souza

Marcio José Pereira

Marcos Roberto dos Santos

Maria Aparecida Bastos

Maria Cristina da Silva

Maria G. da Silva Lima

Maria Lucia Correia Fernandes

Rayane Lopes da Silva

Rosangela Silvério de Aguiar

Sandra Aparecida Galesti

Sheila Simone Rochisky Vitória

Sonia Neves

INDEMIL IND. E COM. LTDA

Valdecir Batista da Silva

Jose Carlos da Silva Mantovani

INSOL INTERTRADING

DO bRASIL

José Aparecido da Silva

KINOPAS DO bRASIL IND.
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É importante ressaltar que os diretores, Rubens Leme e Nelson Cancini, funcionários das empresas, Spaipa
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

Agenda da Diretoria

Notas

E COM. DE ALIM. LTDA

Rudner Nery

LELIMEL INDÚSTRIA

COM. PROD. ALIM. LTDA

Ana Carolina Campagnucci de Souza

Larissa dos Santos Francisco

Maria Solange Ferreira Grande

LOWÇUCAR

Andréa Macedo Souza

MARCIA A. F. COSTA

ROCHA & CIA LTDA

Paulo Henrique de Jesus Brito

MARCO A. COSTA

& CIA LTDA

Elaine Cristina Ferreira Pazo

MARCOS AURELIO

PASSONI-PANIFICADORA

Gisele Heloisa Souza Ribeiro

NUTRIMILHO IND. & COM.

E ALIMENTOS LTDA 

Ilson Roberto Bianchini

Thiago Henrique Bianchini

Renato Neves Hirata

Sara Hellen Torres de Souza

OSSOLIDER MOINHO E

COM. DE FAR. CARNE

Aroldo Reis de Oliveira

Cleverson Amaro Pereira

Donizete Alves Noronha

Rogério Douglas dos Santos

PALMALI INDL

DE ALIMENTOS LTDA

Ana Kelly Magno da Silva

Davi Jovano da Silva Santos

Gisele dos Santos

Irinéia Ferreira da Silva Correia

José Severiano da Silva 

Luzia A. Santos Cruz

Mayara Oliveira Santos

Marcos Vinicius da Silva Matos

Maria Angelica da Silva Menegante

Thais da Silva

Vanusia Sales de Alcantara

PANIF. CERRO AZUL 

Valquíria Cristiane Garibaldi

PANIF. PÃO bENTO LTDA

Marcio Barbosa de Araujo

PARTICULAR

Mariana de Araújo Tavares da Silva

SIMONELLO ALIMENTOS

Irani Batista André

STEVIAFARMA INDL. S/A

Helena Maria de Oliveira Ferreira

Ivone Ribeiro Alves

Marcella Oliveira Rodrigues

Nilvani Antunes Alves Ferraz

YOKI ALIMENTOS S/A

Rosana Carla de Oliveira

TOTAL: 113 NOVOS SÓCIOS

Dia 5 de outubro, num sábado pela manhã, 
fizemos um “dia das crianças” diferente na 
Academia de Línguas Cidade Verde
Convidamos alunos de 

Inglês e seus pais para 
brincarem conosco à moda 
antiga. Ou seja, sem apa-
relhos eletrônicos, internet, 
telefone ou celulares. De-
veriam trazer seus próprios 
brinquedos e junto com 
os monitores e professo-
res aprender como nossa 
geração brincava e criava 
brinquedos de sucata. 

Apareceu de tudo, des-
de perna de pau, a cinco 
marias, bolinha de gude, 
pega varetas, raquete de 
tênis, pula corda individual 
e em grupo, queima, jogo 
da amarelinha, subir em 
árvore, brincar de bone-
cas, pintar e escrever em 
inglês, jogo de bets, leitura 
de gibis e muitos doces e 
salgados para o descanso.

A rua foi literalmente 
nossa novamente, muitos 
estavam brincando assim 
pela primeira vez. O mais 
emocionante para nós, foi 

a participação e a alegria dos 
pais que puderam comparecer. 
Na verdade a festa foi mais para 
eles do que para as crianças 
que foram embora exaustos 
e felizes, assim como nós que 

deixamos nossos afazeres para 
brincar de ser criança.

Obrigada a todos que compa-
receram e deixaram um sorriso 
em minha memória de aprendiz 
de poetisa.

BRINCAR
DE  SER  CRIANÇA  

Railda Masson Cardozo*
Saudades dos tempos de menina,
pulando entre o céu e o inferno
naquele brincar de amarelinha 
voltando exausta para casa!

Saudades do tempo em que
para mostrar a tal igualdade,
era só jogar bola com meninos,
brincar de bets, subir na árvore. 

Saudades do “sentir-me rica”
o ganhar a bicicleta usada,
hoje tão em falta na calçada,
Junto com os patins coloridos.

Saudades do tempo em que 
passava anel de mão em mão
querendo colocar o vestido novo
para ir na missa todo domingo.

Saudades daquele carteiro,
trazendo as notícias “dele”
que as vezes nem vinham.
Que ansiedades que eu vivia!

Fui criança feliz e adolescente
apaixonada: tudo isso eu sabia.
Saudades quando eu sonhava
com a vinda do meu amado...
Qual o endereço daquela menina?       

*Railda Masson Cardozo
Poetisa e dir. da Academia de Línguas Cidade Verde

SETEMbRO
6 – Reunião mensal da diretoria do Stiam, na sede da entidade. Presença de todos.
13 – Das 14 às 16 horas, lançamento da cartilha da NR-36, na Câmara dos Vereadores de 
Maringá. Compareceram Rivail Assunção da Silveira, Roberto Pino de Jesus, Antônio Lopes 
de Almeida Filho, João Luiz de Lima, Alípio Elias da Silva, Maria Pacheco do Amaral, Donizete 
Vidal, Shuzo Toma e todos os funcionários do Stiam.
17 e 18 – Em Curitiba, negociação das Convenções Coletivas de Trabalho com data-base em 
setembro. Presentes, Rivail e Roberto. 
20 – Prossegue a negociação das CCT com data-base em setembro. Roberto participou dessa 
rodada.
23 – Reunião da comissão organizadora do SindMulher.
OUTUbRO
2 – Reunião na 15ª Regional de Saúde com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 
(CEREST) de Maringá/Pr. 
3 – Criação da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador do Município de Maringá/Pr. 
(CIST), dentro do Conselho Municipal de Saúde de Maringá.
8 - Assembleia na Bolamel de Nova Esperança/Pr. Esclarecimentos sobre o sistema de custeio 
da Entidade Sindical. Participaram, Rivail Assunção da Silveira e Roberto Pino de Jesus.
10 – 1ª rodada de negociação com a categoria de Bebidas, em Curitiba/Pr, na sede provisória 
da FEAPAR, situada na Rua Rio Grande do Norte, 1.863, Vl Guairá. Participou Roberto Pino 
de Jesus.
15 e 16 – Participação no curso de capacitação de Conselheiro Municipal da Saúde, ministrado 
pelo Ministério Público Estadual.
21, 22 e 23 – Curso para dirigente sindical, ministrado pela FEAPAR, em Ponta Grossa/Pr. 
Compareceram o presidente, Rivail Assunção da Silveira, o tesoureiro, Roberto Pino de Jesus, 
o conselheiro efetivo, Alípio Elias da Silva e o conselheiro suplente , Donizete Vidal.
26 - Seminário Estadual para implantação da política em saúde do trabalhador.

ANIVERSARIANTES
Diretores do Stiam:
OUTUBRO
15 – 1º Secretário, Santo Batista de Aquino
NOVEMBRO
6 – 1º Dir. Social e de Comunicação, Antônio Lopes de Al-
meida Filho
22 – Suplente de Diretoria, José Ciska G. de Oliveira
Funcionária do Stiam:
21 de outubro – Psicóloga, Elizandra Mello Zanin
FELIZ ANIVERSÁRIO!

CURSO DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS
No Senai de Maringá existe uma unidade das Faculdades 
da Indústria que oferta o curso superior de Tecnologia em 
Alimentos. Nesse curso o profissional formado terá emba-
samento teórico para atuar no sistema agroalimentar nas 
etapas inerentes à transformação dos alimentos, distribuição 
e consumo nos diversos segmentos da região, como: carne, 
leites, pães e massas, bebidas, doces, entre outros. Inscrições 
abertas para o vestibular até 25 de novembro pelo site www.
senaipr.org.br/graduacao. Início das aulas em 03/02/2014.

CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRAbALHO
Fechadas:
Samisca - Grãos (Café, Soja, Milho, Fécula, Arroz) e Mandioca.
Piso único – R$ 1005,40. Reajuste – 12,56%
Reajuste geral – 8% relativo a 1º de setembro de 2013, 
acrescido de 0,5% no mês de março de 2014.
Alimentação – R$ 120,00. Reajuste de 20%.
Renovação das demais cláusulas existentes na CCT de 2012/2013.

Indústria do Mate
Salário de ingresso – R$ 774,40.
Salário de efetivação – (com mais de 90 dias na empresa) 
- R$ 875,60.
Os salários de maio/2013 serão reajustados com o percen-
tual de 8,5% aplicados sobre os salários de maio/2012, já 
reajustados pela CCT 2012/2013.

bebidas em geral
Reajuste geral – 8%
Piso de ingresso – R$ 891,00
Piso de efetivação – R$ 981,20
Alimentação – R$ 160,00
Mat. Escolar – R$ 160,00
Gratif. p/ tempo de serviço – R$ 22,00
Fundo de form. profissional – R$ 18,50
Seguro de vida – R$ 8 mil 

NOVEMbRO ROSA
Campanha de prevenção do câncer
de mama e do colo de útero
A Comunidade Apoio à Vida (CAV) em parceria com a Secre-
taria de Saúde e a Comissão de Saúde da Mulher de Maringá 
promove essa campanha que será realizada nos dias 1, 8, 
22 e 29 de novembro. O horário da coleta é das 13h. às 
19h30min. É necessário agendar. Mais informações ligue para 
a CAV – telefone: 3224-0108.
Requisito para ser atendida: possuir a carteirinha de sindica-
lizada e o cartão do SUS.

FÉRIAS COLETIVAS
O Stiam comunica que não estará atendendo de 23 de dezem-
bro a 13 de janeiro de 2014, por motivo de férias coletivas. 
A entidade volta a funcionar em 14 de janeiro.
A Comunidade Apoio à Vida estará fechada, por motivo de 
férias coletivas, no período de 20 de dezembro a 7 de janei-
ro de 2014. De acordo com o comunicado, os funcionários 
retornam às atividades em 8 de janeiro.
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Trabalho Festa

Part i c iparam da 1ª 
Festa do Sorvete cerca 
de 600 pessoas. Os fi-
lhos de sindicalizados 
de até 14 anos de idade 
(acompanhados de seus 
pais) comemoraram o 
Dia da Criança com fes-
ta, alegria e muita diver-
são. Foi isso que o Stiam 
proporcionou dia 13 de 
outubro, no período da 
tarde, a essas crianças. 
A Festa do Sorvete reali-
zou-se na Área de Lazer 
da entidade, situada na 
Avenida Major Abelardo 
José da Cruz, lote 277 
- Jardim Atlanta – em 
Maringá.

Foram serv idos ca-
chorros-quentes, cre-
pes, churros, pipocas, 
algodão doce, refrige-
rantes e sorvetes.  A 
criançada pode se di-
vertir à vontade porque 
na programação havia 
muitas brincadeiras e 
atrações. Foi uma tarde 
cheia de emoções.

Os pais, ou respon-
sáveis pelas crianças, 

Cartilha dos Frigoríficos foi lançada em setembro, em Maringá

Valdir Ribeiro (Alimentação de Londrina); Roberto Pino de Jesus (Stiam); Arthur 
bueno de Camargo (CNTA); Antônio Sérgio Farias (Feapar) e Rivail Assunção da 
Silveira (Stiam)

O presidente da Confe-
deração Nacional dos Tra-
balhadores nas Indústrias 
de Alimentação e Afins 
(CNTA), Arthur Bueno de 
Camargo, dando conti-
nuidade nos Estados ao 
lançamento da Cartilha 
dos Trabalhadores do se-
tor Frigoríficos, a NR-36, 
esteve em Maringá dia 13 
de setembro. A solenidade 
realizou-se às 14 horas na 
Câmara de Vereadores, 
situada na Avenida Papa 
João XXIII, 239.

Contou com a partici-
pação do presidente e do 
tesoureiro do Stiam, Ri-
vail Assunção da Silveira 
e Roberto Pino de Jesus, 
respectivamente. Além de 
funcionários da entidade, 
do presidente da Federação 
dos Empregados em In-
dústrias de Alimentação do 
Estado do Paraná (Feapar), 
Antônio Sérgio Farias, do 
Ministério Público, sindica-
listas e convidados. 

De acordo com dados do 
Dieese de 2011, o Paraná é 
o maior Estado em número 
de trabalhadores no Bra-
sil com aproximadamente 
66.627 entre homens e 
mulheres. O objetivo foi 
divulgar as novas condições 
de segurança e saúde no 
trabalho em empresas de 
abate e processamento de 
carnes e derivados, a partir 
da Norma Regulamenta-
dora 36, do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE). 
Essa NR está em vigor des-
de abril deste ano e propõe, 
entre outras medidas, o 
uso obrigatório de equipa-
mentos de segurança, con-
cessão de pausas térmicas 
e ergonômicas, além de 
alterações estruturais. 

Segundo o presidente da 
CNTA e Afins, Bueno de 
Camargo, a ideia é que a 
iniciativa sirva de ferramen-
ta de consulta e combate à 
precarização do trabalho. A 
expectativa é que a NR-36 
atenda as necessidades dos 
trabalhadores com a pre-
venção e redução de aci-

dentes e doenças ocupacionais, 
ocasionados, principalmente, 
por extensas jornadas de tra-
balho, movimentos repetitivos 
e exposição à umidade e varia-
ções bruscas de temperatura.

Algumas das principais con-
quistas dos trabalhadores nesse 
sentido são rodízios de traba-
lho, adaptações estruturais que 
possibilitem a alternância de 
trabalhos em pé e sentado, e 
concessão de pausas térmicas 
e ergonômicas, além da adoção 
de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI).

“Esse material é fruto de uma 
conquista histórica para os 
trabalhadores do setor, que há 
muitos anos sofrem com expo-
sição a trabalhos degradantes. 
A ideia é que a cartilha sirva 
de consulta e ferramenta de 
defesa do trabalhador”, comen-
ta Artur Bueno, que destaca o 
marco da luta por melhorias das 
condições de trabalho no setor 
frigorífico em 2011, quando a 
entidade realizou manifestação 
em frente à sede da Confede-
ração Nacional da Indústria 
(CNI), em Brasília.  

Fiscalização
e Acidentes
Ainda de acordo com Bueno 

de Camargo, para que tenha 
efetividade, a NR-36 deve re-
ceber atenção especial do MTE 
por meio da intensificação das 

fiscalizações, sobretudo nos 
municípios. Além disso, o diri-
gente sindical, há mais de 20 
anos à frente da CNTA e Afins, 
explica que as mudanças no 
setor frigorífico irão beneficiar 
não só trabalhadores e empre-
sas, mas a sociedade em geral 
a partir da redução de custos do 
governo com os afastamentos 
no INSS.

De acordo com dados do Mi-
nistério da Previdência Social 
(MPAS), em 2011 ocorreram 
19.453 acidentes de trabalho 
em frigoríficos, levando 32 
trabalhadores a óbito. Este 
número representa cerca de 
2,73% de todos os demais 
acidentes. Ainda, segundo 
estatística do MPAS, divulga-
dos pelo MTE após assinatura 
da NR-36 pelo ministro do 
Trabalho e Emprego, Manoel 
Dias, dos 15.141 acidentes 
de trabalho que foram regis-
trados pela Comunicação de 
Acidente do Trabalho (CAT), 
817 resultaram em doença 
ocupacional.

As cartilhas estão sendo dis-
tribuídas por meio dos sindica-
tos profissionais da categoria, 
que preenchem formulário 
contendo o número de traba-
lhadores da base e que repas-
sam o material em eventos 
voltados para o esclarecimento 
da NR-36.

Entrega de certificados

O curso Mestre de Obras, iniciado pela Fokko Treina-
mentos, de Concórdia/SC, em 29 de setembro de 2012 
e, posteriormente assumido pelo Stiam, foi concluído em 
31 de agosto de 2013. 

A cerimônia de entrega de certificados ocorreu em 27 
de setembro, à noite, no Auditório “João Gabriel”, na sede 
do Stiam. O presidente da entidade, Rivail Assunção da 
Silveira, fez a abertura do evento. Em seguida, o tesourei-
ro, Roberto Pino de Jesus, também falou aos formandos 
e ao público presente.

Receberam os certificados: Ademir Kadlubicski; Ailton 
Rodrigues da Silva; Antonio Caetano Leite; Claudemir 
Kadlubicski; Eci Abdo da Silva; Fernando da Cruz; Fran-
cisco de Souza Isidoro; Jaime Costa; José Aparecido de 
Deus; José Luiz Olhir Carneiro; Nilton Ribeiro Rocha; Paulo 
Francisco de Assis Martins; Paulo Rodrigues de Oliveira; 
Reginaldo Aparecido Prado; Sérgio Maurílio Godoy Leite 
e Valdecir Fetzer.   

Após o ato cerimonial foi servido um coquetel de con-
fraternização.

Stiam faz festa para filhos de sindicalizados
em comemoração ao Dia da Criança

também não deixaram de 
aproveitar aquela tarde ale-
gre e colorida. Chegaram 
com seus filhos preparados 
para enfrentar com eles, as 
brincadeiras. Assim sendo, 
não demorou muito para 
entrarem no clima da festa. 

Era visível a alegria e a des-
contração na fisionomia dos 
participantes. Cada um apro-
veitava o momento do jeito 
que podia. À sua maneira.   

No meio da tarde todos 
se concentraram no recinto 
do salão de festas, dando 
início à programação mais 
esperada do dia: sorteio de 
cinco bicicletas. Os sorteios 
foram feitos pelo Presidente 
do Stiam, Rivail Assunção 
da Silveira juntamente com 
os diretores,  Tesoureiro, 
Roberto Pino de Jesus; 2º 
Tesoureiro, Rubens Leme; 
2ª diretora Social e de Co-

municação, Maria Pacheco 
do Amaral e os membros do 
Conselho Fiscal, Alípio Elias 
da Silva, Donizete Vidal e 
Élson Estevam Luiz. 

Os contemplados foram: So-
lange Aparecida Bastos (Palma-

li); Eva Ribeiro de Oliveira 
(Panificadora Açucapê); 
Cleusa Aparecida da Silva 
Castro (não sócia); Cássia 
Janaína Carneiro (Lowçucar) 
e Manuel Henrique Neves 
Mascarenhas (não sócio).


