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Patrões difi cultam as negociações salariais

FILIADO A

O trabalhador, quando for votar na próxima 
eleição precisa refl etir sobre as prioridades. 

Com 11 milhões de desempregados e baixos índi-
ces salariais, o trabalhador só tem a se lamentar.

Dupla função ou desvio de função é assunto com-
plicado. E a matéria não tem uma legislação clara.

ASSOCIE-SE AO LIGUE PARA
3072-4451

Mais uma turma de Informática Básica está sendo preparada pelo IPPA, no Sindehotéis.

Sindehotéis chama trabalhador para receber haveres

Todo ano é a mesma coisa! 
Quando o Sindehotéis vai à mesa 
de negociações para estabelecer 
o acordo coletivo de trabalho os 
patrões impõem uma série de 
difi culdades e oferecem o míni-
mo possível para a categoria. As 
alegações são sempre as mes-
mas: crise. Entretanto os núme-
ros ofi ciais de lucros não vem à 
tona, mesmo com a evidência 
de temporadas de casas cheias, 
de movimento incomum nas es-
tradas, aeroportos, rodoviárias 
e setor de turismo. Mas o Sin-
dehotéis continua fazendo seu 
papel e expondo as evidências 
para garantir aumentos dignos 
à categoria. O que o trabalhador 
pode esperar é uma entidade 
disposta a ir ao limite dos seus 
forços por um acordo digno.

Haveres referentes a acor-
dos fi rmados entre o Sindeho-
téis e diversas empresas da área 
de gastronomia e hospitalidade 
de Curitiba e Região Metropo-
litana continuam à disposição 
de trabalhadores na entidade. 
São valores referentes aos 10% 
a que tem direito por lei, como 
repasse de gorjetas pagas pe-
los clientes. O chamamento se 
repete desde o ano passado e 
muitos estão perdendo quan-
tias consideráveis. Veja se hou-
ve acordo entre o Sindehotéis 
e a empresa que você traba-
lhou. Relação na página 5.

Carro para Ponta Grossa e moto para Pato Branco
No sorteio do dia 1º de maio, 

realizado no Hotel Lizon, em 
Curitiba, o carro zero km, re-
ferente a Campanha de Sindi-

calização da Fethepar, saiu para 
Rosicleia de Fátima Galvão, da 
Lanchonete Correia, de Ponta 
Grossa e a moto para Simone de 

Lara, da HV Cafeteria, de Pato 
Branco. Com este sorteio termina 
a primeira etapa da Campanha 
que terá continuidade. Pag. 6.

Formar e qualifi car pro-
fi ssionais que atuam no mer-
cado de hospedagem e gas-
tronomia é uma das metas do 
Sindehotéis, através do Insti-
tuto Profi ssinalizante Paraná 
Aliança. Todos os meses, de-
zenas de pessoas são treinadas 
para atuar em hotéis, restau-
rantes e similares. E prepara 
também quem quiser entrar no 
ramo. Detalhes na pág. 3.

José Guimarães, o mais veterano sindicalista paranaense, comemorou muito o prêmio que foi conquistado por Ponta Grossa.

Ippa prepara
novas turmas 
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Nada a comemorar
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Uma classe que sempre honrou o nosso 
país e que infelizmente está diminuindo. No 
dia 1º de maio, deveríamos comemorar o Dia 
do Trabalho e reverenciar o grande propulsor 
dessa nação, o trabalhador, temos muito a la-
mentar, nada a comemorar.

Estamos batendo todos os recordes de de-
semprego. Os números ofi ciais apontam que 
chegamos ao cúmulo de ultrapassar a casa 
dos 11 milhões de pessoas desempregadas no 
Brasil.

São jovens, chefes de família, homens e 
mulheres, profi ssionais e inexperientes de pri-

Estamos vivendo um momento no Brasil 
onde a participação da população nos atos 
políticos será cada vez mais importante até 
restabelecermos a ordem e a situação econô-
mica nacional voltar a ser estável.

Já não é preciso apenas saber escolher um 
bom político. É preciso votar bem e contar que 
outros brasileiros também saibam escolher 
acertadamente seus representantes.

No caso de nossa atividade profi ssional, 
por exemplo, temos aconselhado aqui que a 
representação dos trabalhadores cresça e que 
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Dupla função ou desvio de função é assunto 
muito consultado no nosso departamento jurídi-
co. A matéria não tem uma legislação clara.

É ponto pacífi co, todavia, que as partes se 
obrigam apenas ao que é previsto no contrato. 
Assim, é lícito ao empregado se recusar a fazer ta-
refas a que não estava obrigado originalmente no 
contrato de trabalho. Geralmente o empregado 
não se recusa a fazer essas tarefas para preservar 
o emprego. Porém, o artigo 483 da Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT, que trata da rescisão 

indireta do contrato de trabalho, prevê em sua 
letra “a”, que o empregado poderá inclusive con-
siderar rescindido o contrato quando lhe forem 
exigidos serviços alheios ao contrato.

Em caso do contrato não ser claro quanto 
às funções a serem cumpridas, presume-se que 
o empregado se obrigou a todo e qualquer servi-
ços compatível com sua condição pessoal (artigo 
456, parágrafo único, da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT).

Há casos, porém, que esse desvio de função 
deve ser remunerado. Exemplo: quando o empre-
gado passa a fazer tarefas, ainda que por pouco 
tempo, de outro empregado com cargo e salário 
maior. Assim, ao menos o período que perdurar 
a exigência dessas outras funções, deve ser remu-
nerado pelo maior salário. Também quando há 

Desvio de função

Voto consciente
tenhamos em cargos legislativos e executivos 
alguns de nossos representantes. É a maneira 
mais fácil de conseguirmos com real justiça 
aprovar as reivindicações que são básicas e 
fundamentais para nossos trabalhadores.

Quando nosso diretor para assuntos par-
lamentares, Moacyr Tesch Auersvald e o pre-
sidente da Fethepar, Wilson Pereira, levam 
nossos temas para debates em Brasília, tem 
difi culdades para dar celeridade nas aprova-
ções, exatamente pela falta de uma represen-
tação mais forte de nossas categorias.

E quando isso acontece, teremos refl exos 
nas longas esperas para legalização da taxa 
de serviço, temos que lutar com muito afi n-
co para que leis como a da terceirização não 
seja aprovada contra a nossa vontade, além 
de outras tantas que são engavetadas quando 

nos são favoráveis, ao passo que aqueles que 
consideramos prejudiciais, passam a toque de 
caixa.

O trabalhador, quando for votar nas pró-
ximas eleições precisa refl etir muito quais são 
suas prioridades. 

Muitas vezes questões emergenciais po-
dem nos levar a cometer erros que nos custam 
décadas para recuperar. Ao passo que se ele 
for consciente e souber mensurar muito bem 
os efeitos do seu voto, poderá ter rapidamente 
soluções para impasses que se arrastam por 
longos anos.

Tudo está relacionado e o voto consciente é 
um dos instrumentos mais valiosos da cidada-
nia. Pensar que um passo em falso pode custar 
desacertos que atingem gerações. Então a so-
lução é a consciência reta e voto certeiro.

previsão em instrumentos coletivos (convenção 
ou acordo coletivo de trabalho), salário diferen-
ciado para as funções exigidas – sempre deverá 
ser observado o salário maior.

Há também decisões judiciais, com base no 
princípio da probidade e da boa-fé (artigo 422 
do Código Civil) e do enriquecimento sem causa 
(artigo 884 do Código Civil), que deferem o pa-
gamento de um adicional em razão do desvio de 
função exigido pelo empregador.

Todavia, tais decisões também divergem no 
tocante ao percentual desse adicional, depen-
dendo muito do Juiz da causa que, provavelmen-
te, levará em conta a gravidade da distorção da 
função, as diferenças entre um e outro salário, a 
vantagem que o empregador estará obtendo com 
esse desvio, etc.

meiro emprego. Não há distinção, não é um 
comportamento sazonal ou classista. É o tra-
balhador como um todo que está perdendo a 
oportunidade de ter uma vida mais digna e in-
dependente dos chamados programas sociais 
do governo.

Esta é a maior taxa de desemprego da série 
histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílio Contínua (Pnad Contínua) iniciada 
em 2012.

Os dados foram divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE). A 
população desocupada chegou a 11,1 milhões 
de pessoas, aumentando 22,2% (2 milhões de 
pessoas), em relação ao número de desempre-
gados do período imediatamente anterior (ou-
tubro a dezembro de 2015).

Ironicamente neste período quem co-
manda a política brasileira é o Partido dos 

Trabalhadores, que deveria zelar ao máximo 
para que a população tivesse oportunidades 
e que se interessasse mais pela qualifi cação 
profi ssional, temas constantemente defendido 
pelo setor sindical. São os sindicatos que iso-
ladamente fazem o seu papel e sofrem o cons-
tante combate da classe empresarial, esta mais 
preocupada com seus lucros e investimentos.

O índice de crescimento salarial é outro 
absurdo: Os dados do IBGE indicam, que o 
rendimento médio real fechou março em R$ 
1.966, permanecendo estável frente a R$ 1.961 
relativos ao trimestre de outubro a dezembro 
de 2015. Com relação ao mesmo trimestre do 
ano passado, caiu 3,2% , quando era de R$ 
2.031.

De fato não temos nada a comemorar, mas 
não podemos deixar de dar um abraço no va-
loroso trabalhador. Juntos somos fortes!
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Nas dependências do IPPA, profissionais de gastronomia e interessados 
se atualizam e aprendem várias técnicas ganhando maior qualificação.

Cursos do IPPA aprimoram nossos profissionais

Desde que foi fundado em março de 
2011, o Instituto Profissionalizante Pa-
raná Aliança vem desenvolvendo com 
regularidade cursos de qualificação pro-
fissional para os trabalhadores filiados ao 
Sindehotéis e comunidade em geral. São 
mais de 25 cursos nas diferentes áreas de 
atuação, com profissionais habilitados a 
repassar conhecimentos básicos e intensi-
vos em iniciativas que promovem a cons-
tante atualização do trabalhador em sua 
área de atuação.  

Turmas
Mensalmente são quatro a cinco cursos 

regulares e outros realizados no formato 
“in company”, diretamente nos locais de 
trabalho. Recentemente a instrutora Ana 
Paula Maltauro Barddal concluiu mais 
um dos seus cursos de Desenvolvimento 
de Liderança, treinando pessoas para que 
possam manter suas equipes motivadas 
disponibilizando conhecimentos e ferra-
mentas, que possam ser aplicados no seu 
dia-a-dia e que contribuam para alavan-
car a carreira e desenvolver sua equipe de 
trabalho. 

As turmas são formadas geralmente 
de gestores, gerentes, coordenadores, su-
pervisores e pessoas que exerçam funções 
de liderança de equipe, e que tem interes-

se em aprimorar suas habilidades pessoais 
de liderança e relacionamento nas organi-
zações.

Infomática
O instrutor Luiz Bodachne Junior ha-

bilitou um grupo em conhecimentos bási-
cos em informática dando noções básicas 
de como trabalhar com o computador e 

Os cursos sobre o preparo de risosotos sempre fazem muito sucesso entre os profissionais da gastronomia.

seu sistema operacional,  desde a forma  
correta de digitação, como acessar e pes-
quisar na Internet; conhecer e  utilizar al-
guns programas do pacote Office (Word, 
Power Point, Excel), fatores de extrema 
importância para dar o pontapé inicial 
nesse universo tecnológico.

Deste curso participam profissionais 
da área de hospedagem e gastronomia que 
tem interesse em aprender a utilizar os re-
cursos básicos do computador 

Risotos
Já a chef Lena Gomes reuniu profis-

sionais de gastronomia e interessados em 
aprender as técnicas de preparo de risoto. 
O tipo de arroz, a temperatura do caldo e o 
tempo de cozimento são alguns dos fatores 
que podem salvar ou arruinar uma receita 
de risoto. Nessas aulas os frequentadores 
recebem várias dicas para obter o melhor 
resultado na hora do preparo do risoto. 
São horas de desenvolvimento e prepara-
ção do caldo e dos risotos de camarão com 
alho poró e nozes, risoto de carne seca 
com abóbora, risoto de queijo ao funghi e 
risoto de manga e bacon. Durante a aula a 
chef repassa receitas e instruções aos alu-
nos enquanto prepara os diversos pratos 
desta delícia.

Escolha o seu
Visite o site do IPPA: www.institutoi-

ppa.org.br e tome conhecimento dos cur-
sos disponíveis. Ligue para nosso telefone 
(41) 3072-4489 e saiba quais estão dispo-
níveis ou estão com turmas agendadas. Se 
você reunir um grupo de pessoas podem 
encomendar um curso dentro dos horá-
rios mais convenientes para todos.
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Com o anúncio de 11 milhões de desempregados no Brasil, anunciado pelo 
IBGE o dia 1º de maio foi comemorado de forma lacônica pelos brasileiros. 

Dia do Trabalho com poucas comemorações
MAIODE 2016

Planejar é a melhor escolha
MULHER

Em virtude da greve ocorrida em 1886, 
em Chicago (EUA) milhares de trabalha-
dores reivindicaram a redução da jornada 
de trabalho para 8 horas diárias, começou 
a ser comemorado em várias partes do 
mundo o Dia do Trabalho em 1º de maio. 
Em 4 de maio, outra manifestação em Chi-
cago resultou na morte de policiais e pro-
testantes e ficou conhecido como Revolta 
de Haymarket. 

Brasil 
As primeiras normas trabalhistas sur-

giram no Brasil em 1890. Em 1891, foi 
oficializado o Decreto nº 1.313, que regu-
lamentou o trabalho dos menores de 12 a 
18 anos.

Em 1917, aconteceu a Greve Geral que 
parou a indústria e o comércio. Em 1924, o 
dia 1º de maio foi decretado feriado nacio-
nal pelo presidente Artur Bernardes.

Após a Revolução de 30, a política tra-
balhista brasileira se fortaleceu. Getúlio 
Vargas criou o Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio e a Constituição de 
1934 foi a primeira a tratar de Direito do 
Trabalho no Brasil. Fixou a liberdade sin-
dical, o salário mínimo, a jornada de oito 
horas, o repouso semanal, as férias anuais 
remuneradas, a proteção do trabalho fe-
minino e infantil e a isonomia salarial. 

A Justiça do Trabalho também apare-
ceu na Constituição de 1934, foi mantida 
na Carta de 1937, só instalada de fato em 
1941. As normas trabalhistas reunidas em 
um único código criou a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), criada em 1943. 

Até o início da Era Vargas, o 1º de maio 
era considerado um dia de protestos ope-
rários, greves e manifestações. O governo 
escolheu a data para anunciar benefícios 
aos trabalhadores, transformando-a em 
“Dia do Trabalhador”. 

Conquistas
Desde o início da regulamentação das 

leis trabalhistas até os dias atuais, os tra-
balhadores obtiveram inúmeras vitórias 
que melhoraram suas jornadas de traba-
lho. Confira algumas das principais con-
quistas:

Jornada de Trabalho - É o tempo em 
que o empregado permanece em seu local 
de trabalho. Sua duração não pode ultra-
passar 8 horas diárias, ou 44 horas sema-
nais. 

Trabalhador doméstico - Em 2013, 
os empregados domésticos (empregadas, 
jardineiros, motoristas, babás, entre ou-
tros) começaram a possuir os mesmos di-
reitos dos demais trabalhadores, como o 
direito a jornada de trabalho de 44 horas 

semanais; jornada diária máxima de 8 ho-
ras de trabalho; pagamento de hora extra 
correspondente a 50% da hora trabalhada 
e a proibição de trabalho noturno, perigo-
so, insalubre.

Salário mínimo 
Instituído no Brasil em 1936, o paga-

mento do salário mínimo é obrigatório a 

todo empregador que mantém funcioná-
rios com carga horária de 44 horas sema-
nais e contrato formal de trabalho. Caso a 
carga horária seja superior, a empresa de-
verá pagar hora extra ao trabalhador.

Desde 2011, o índice de referência para 
o reajuste do salário mínimo é o Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor – INPC.

Em tempos de tecnologia e moder-
nidade, o papel da mulher na sociedade 
precisa ser de plena liberdade de escolha. 
Um dos pontos fundamentais para elas é 
o planejamento familiar, atendendo tanto 
as suas necessidades práticas, como dian-
te da estratégia de descobrir novos papéis 
e oportunidades.

Ao permitir que a mulher controle a 
sua fecundidade, o uso de anticoncepcio-
nais podemos ajuda-la na melhora de sua 
saúde. Quando a mulher evita uma gravi-
dez indesejada, ela evita os riscos do parto 
ou do aborto. Os países em desenvolvi-
mento no mundo apresentam estatísticas 
preocupantes. A cada 50 mulheres uma 
morre devido a complicações relaciona-
das a procriação. É comprovado também 
que o espacejamento entre uma gravidez 
e outra contribui substancialmente para a 
saúde e sobrevivência dos filhos.

Os anticoncepcionais dão à mulher 
uma maior escolha quanto ao uso de seu 
tempo, ajudando-a a evitar uma gravidez, 
parto e filho indesejado. Com uma melhor 
saúde e maior controle de seu tempo, a 
mulher pode fazer mais para si própria no 
tempo que lhe sobra, dedicar-se mais às 
crianças que decidiu ter ou mesmo pres-
tar serviços à comunidade. 

Além de atender essas necessidades 
práticas, o uso de anticoncepcionais pode 
também ajudar a mulher a resolver neces-
sidades estratégicas. Gozando de melhor 
saúde e com maior nível de controle sobre 
seu tempo disponível, as mulheres melho-
ram as condições de aproveitar as oportu-
nidades de instrução, trabalho ou outras 
atividades que precisar desenvolver. Tam-
bém, planejando cuidadosamente sua 
gravidez, a mulher descobre-se planejan-
do com maior facilidade outros aspectos 
de sua vida. 

Com liberdade de escolha, fixam-se al-
guns pontos importantes na liberdade da 
mulher através do planejamento familiar:

• O planejamento familiar pode de-
monstrar à comunidade que as mulheres 
têm o direito de ser informadas e de obter 
respeito por suas decisões.

• Podem ajudar as mulheres a reco-
nhecer o valor de suas próprias opiniões, 
ao buscar e adotar as visões e conselhos 
delas próprias.

• Podem ajudar as mulheres a tomar 
decisões em outras áreas, além de apren-
der as habilidades interpessoais que são 
necessárias para defender seus próprios 
interesses.

• Podem ampliar os serviços de forma 
a atender uma gama maior de necessida-
des femininas em termos de saúde repro-
dutiva.

• Podem ajudar os homens a assumir 
seu papel dentro do processo de controle 
da fecundidade e a entender e reconhecer 
os novos papéis das mulheres.

• Podem permitir que as mulheres ob-
tenham mais rendimentos e maiores habi-
lidades, ao contratá-las, treiná-las e pro-
movê-las, oferecendo-lhes oportunidades 
de liderança.

É assim que os programas de plane-
jamento familiar ajudam as mulheres a 
se preparar para tomar decisões e fazer 
escolhas que, antes, não estavam à sua 
disposição. Evidentemente, os programas 
de planejamento familiar não podem re-
solver todos os problemas enfrentados pe-
las mulheres, mas podem explorar formas 
diferentes de ajudar.
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Informações de classe

um pouco de tudo

Sindehotéis nos  Cursos da Contratuh

PERÍCIA - É válido exigir uma perícia completa do am-
biente de trabalho de uma empresa e utilizar esses resul-
tados nos processos que envolvem pedido de adicional de 
insalubridade. O entendimento foi adotado pela 3ª Turma 
do Tribunal Superior do Trabalho ao não acolher o recurso 
de uma empresa do setor frigorífi co e afastar a alegação de 
que a decisão se baseou em prova emprestada, por se tratar 
de perícia ambiental, utilizada em diversos outros processos 
com pedido idêntico.

Ministro  Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira sus-
tentou que “a limitação da jornada de trabalho constituiu 
uma das mais relevantes bandeiras (senão a mais importante 
delas) que levaram ao surgimento do Direito do Trabalho 
como ramo jurídico autônomo durante o século XIX. Verifi -
cou-se que a ausência de limites temporais para a realização 
do trabalho subordinado reduzia a pessoa do trabalhador 
“livre” a um ser meramente econômico, alienado das relações 
familiares e sociais.”

Fethepar comemorou
29 anos de fundação

Acordos coleti vos fi rmados entre o Sindehotéis e Bacacheri Comércio de Alimentos Ltda., 
Batel Point Super Lanches Ltda., KS Point Comércio de Alimentos Ltda., Hauer Point Super 
Lanches Ltda., Kennedy Point Super Lanches Ltda., Pinhais Point Super Lanches Ltda., Portão 
Point Super Lanches Ltda. Rockefeller Point Super Lanches Ltda. Portal Point Super Lanches 
Ltda., Tarumã Point Alimentos Ltda., Torres Point Super Lanches Ltda., Xaxim Point Comércio 
De Alimentos Ltda., Suzuki Maeda Sushi Ltda., Comércio de Alimentos Mariana Rye Ltda., Res-
taurante Bier Brasil Ltda. e Grupo Madero, da região de Curiti ba, para que os trabalhadores 
tenham o resgate de valores referentes aos 10% a que tem direito por lei, como repasse de 
gorjetas pagas pelos clientes. Para se informar a respeito, os empregados e ex-empregados 
podem consultar as listas que estão disponíveis no Sindehotéis com haveres a receber. As listas 
estão também no nosso site ofi cial: www.sindehoteis.org.br. Quem ti ver difi culdade de acesso 
ao sistema virtual pode comparecer no Sindicato, de segunda a sexta feira das 9h às 11h e das 
13h30 às 16h, levando cópias da Carteira de Trabalho onde conste sua identi fi cação,  registro 
na empresa em que trabalhou e PIS, RG, CPF e cópia do cartão da conta na Caixa Econômica 
Federal para depósito. Avise seus colegas para verifi carem se seus nomes estão na lista de be-
nefi ciados também. Em caso de dúvidas, ligar para o telefone 3072-4451, no horário comercial 
ou comparecer na nossa sede à Rua Voluntários da Pátria, 233 – 14º andar, Centro de Curiti ba. 

De 11 a 15 de abril, foi realizada em Brasília a primeira fase do Curso de Qualifi cação Sindical 2016, 
promovido pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade - Contratuh, 
com a parti cipação de funcionários de vários sindicatos de todo o Brasil. Nesta etapa a representante do 
Sindehotéis foi Cinti a Gomes, que recebeu junto com outros profi ssionais instruções sobre “História do 
Movimento Sindical, Movimento Sindical e Governo, Éti ca, Introdução à Políti ca, Trabalho em Equipe, 
Comunicação Social, Administração Sindical e Noções de Direito Coleti vo”. Ao fi nal do encontro, um dos 
palestrantes e organizadores dos Cursos, Wilson Pereira, que é presidente da Fethepar, fez a entrega de 
certi fi cados aos parti cipantes.Os cursos terão outras etapas em maio e junho, só que agora, dirigidas 
diretamente aos Dirigentes Sindicais.

Trabalhadores tem direito a haveres de gorjetas

A Federação dos Empregados em 
Turismo e Hospitalidade do Estado do 
Paraná - Fethepar obteve a sua Carta 
Sindical, constituindo-se como entidade 
representativa dos segmentos que hoje 
coordena, através da assinatura do 
Ministro do Trabalho Almir Pazzianoto 
Pinto, em 1º de Maio de 1987. 

No último dia 1º de Maio, portanto 
a entidade comemorou seus 29 anos de 
atividades com a realização de um sorteio 
de um carro e uma moto, como parte da 
Campanha de Sindicalização 2015/2016. 
(veja detalhes na página 6).

Precedendo esta ofi cialização, como 
entidade de segundo grau do 4º grupo de 
Empregados em Turismo e Hospitalidade, 
duas importantes reuniões acorreram em 
Curitiba, reunindo representantes da 
Capital, de Londrina, Paranaguá, Foz do 
Iguaçu e Ponta Grossa. A primeira no dia 
11 de novembro de 1985 e a outra em 17 de 
outubro de 1986. 

Nesses dois encontros, vários dos 
atuais dirigentes da Fethepar, traçaram 
planos que se consolidaram na instituição 
que hoje representa a classe de Turismo e 
Hospitalidade do Paraná.

São quase uma dezena e meia de 
sindicatos espalhados por todo o Estado 
e que contam com o amparo da entidade 
máter paranaense. Wilson Pereira, atual 
presidente da entidade, é também um 
dos fundadores da Fethepar, ao lado de 
Moacyr Tesch Auervald, que hoje preside a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Turismo e Hospitalidade - Contratuh.

O Sindehotéis, que é fi liado a Fethepar, 
tem no seu presidente Luís Alberto 
dos Santos, um dos membros ativos da 
entidade, como seu Diretor Fiananceiro.

Cintia Gomes, do Sindehotéis (a primeira a esquerda) participou do Curso de Qualifi cação Sindical, na  Contratuh.
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O HB20 da Hyundai saiu para Ponta Grossa e a última moto CG150, Titan, 
da Honda premiou um filiado de Pato Branco.  A campanha vai continuar.

Sai para Ponta Grossa o carro sorteado

Uma comemoração em 1º 
de maio, pelo Dia do Trabalha-
dor, no Hotel Lizon, em Curiti-
ba, marcou o último sorteio da 
Campanha de Sindicalização 
2015/2016, da Fethepar, com a 
participação dos sindicatos fi-
liados em todo o Paraná, apoio 
da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Turismo e 
Hospitalidade - Contratuh e da 
Nova Central Sindical de Tra-
balhadores.

Simone de Lara, da HV 
Cafeteria, de Pato Branco foi 
a premiada com a última moto 
CG 150, Titan, da Honda e 
Rosicleia de Fátima Galvão, 
da Lanchonete Correia, de 
Ponta Grossa, ganhou o carro 
zero quilômetro, um HB20, 
da Hyundai, com muita festa 
para o mais antigo sindicalis-
ta em atividade do Paraná, o 
presidente do Sindehtur, José 
Guimarães.

Prêmios
Ao todo, a Campanha de 

Sindicalização ofereceu cin-
co prêmios, perfazendo o va-
lor quase R$ 100 mil. Foram 
quatro motos e um carro zero 
quilômetro, sorteados durante 
o transcorrer dos últimos doze 
meses.

O primeiro sorteio ocorreu 
em Curitiba, quando foi pre-
miado com uma moto o sin-
dicalista Edson Lupepsa, de 
Umuarama.

Posteriormente, em Foz do 
Iguaçu, foi premiado o sindi-
calizado Maicon Aparecido Pe-
reira, de Foza do Iguaçu.

O sorteio realizado em 
Londrina no começo deste ano 
premiou Joel Pirelli, de Cia-
norte.

Agora foram sorteadas 
duas sindicalistas: Simone de 
Lara, de Pato Branco e Ro-
sicleia de Fátima Galvão, de 
Ponta Grossa.

As premiações envolveram 
sempre todos os trabalhadores 
sindicalizados, tanto antigos 
como novos filiados dentro de 
regras previamente estabeleci-
das e de comum acordo entre 
as representações sindicais de 

todo o Paraná.
Para Wilson Pereira, pre-

sidente da Fethepar, que junto 
com o presidente da Contra-
tuh, Moacyr Tesch Auersvald, 
idealizaram esta iniciativa, a 
Campanha foi um grande su-
cesso. E daqui para frente com 
a experiência e o conhecimen-
to de um ano de trabalho, só 
poderá ser ainda melhor.

Entregas
Tanto a moto que vai para 

Pato Branco, como o carro 
que será da felizarda de Ponta 
Grossa deverão ser entregues 
nas próximas semanas, desta-
cou o presidente da Fethepar, 
Wilson Pereira. “Estamos com 
alguns problemas de calendá-
rio em virtude de vários com-
promissos assumidos. mas 
ambos os prêmios já foram 
adquiridos e estão sob a guar-
da da Fethepar, conforme os 
presentes no sorteio puderam 
ver no dia 1º no Hotel Lizon. 
Assim, só mesmo um ajuste de 
calendário para oportunizar a  
presença dos diretores da Fe-
thepar em Pato Branco e em 
Ponta Grossa para a entrega 
oficial dos dois prêmios.

A diretoria também estará 
se reunindo nos próximos dias 
para definir detalhes de como 
será a continuidade da Campa-
nha de Sindicalização para este 
próximo ano. O que se definiu 
até agora foi pela continuidade.

O carro e a moto sorteados no dia 1º de Maio, em Curitiba, ficaram em amostra, durante a solenidade transmitida pela Internet. 

As três motos foram entregues no decorrer da campanha, aos seus ganhadores.,


