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Um carro e uma moto 0 km entram no sorteio

FILIADO A

A homenagem à mulher no mês de março. E 
um alerta para a Campanha de Sindicalização.

O que é apenas uma “marolinha” tem que ser 
anunciada como tsunami para render dividendos.

O que pode ser considerado um acidente de 
trabalho. Saiba tudo sobre  esta questão.

O último sorteio da Campa-
nha de Sindicalização da Fethe-
par, em colaboração com a Nova 
Central, Contratuh, Sindehotéis 
e os demais sindicatos fi liados à 
Federação será em Curitiba, no 
dia 1º de maio próximo. Quem 
se fi liar até o dia 30 de abril po-
derá concorrer a uma moto CG 
150, Titan, da Honda e um carro 
HB20, da Hyundai, ambos zero 
quilômetro. A Campanha já com-
pletou três sorteios, premiando 
respectivamente trabalhadores 
das cidades de Umuarama, Foz 
do Iguaçu e Cianorte, cada um 
ganhando uma moto CG 150, 
Titan, da Honda. As duas pri-
meiras já foram entregues e a 
terceira chegará ao ganhador 
no dia 1º de abril, na cidade de 
Cianorte. Veja na página 6.O Sindehotéis comemorou,  em Londrina, a conquista do primeiro lugar em fi liações.

ASSOCIE-SE AO LIGUE PARA
3072-4451

Paim está concluindo a maratona contra a terceirização, lei que tramita no Congresso.

Março é o mês dedicado à valorização da mulher
Acompanhando as campa-

nhas de caráter nacional leva-
das pela Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Turismo 
e Hospitaloidade, Contratuh, o 
Sindehotéis participa das ati-
vidades que visam combater a 
violência contra a mulher e a 
discriminação no mercado de 
trabalho, tanto na questão sa-
larial como em atividades que 
acabam prejudicando a catego-
ria. A questão das camareiras e 
a exploração sexual, são temas 
constantes em debates e semi-
nários em que o Sindehotéis 
está presente. Páginas 2 e 4.

IPPA lança
curso sobre

Controladoria
Ampliando a sua grade 

que já conta com duas de-
zenas de cursos regulares, o 
Instituto Profi ssionalizante 
Paraná Aliança, acaba de 
lançar mais um tema in-
teressante para quem está 
na área administrativa de 
hotéis, restaurantes e simi-
lares. Trata-se do Curso de 
Controladoria, que começa 
dia 28, com sua primeira 
turma. Veja que interes-
sante é este tema e maté-
ria completa na página 3.

O senador Paulo Paim está  
concluindo a maratona contra 
a Terceirização, tema levando 
a discussão em várias capi-
tais, inclusive Curitiba. Na 
semana passada em Sergipe e 
Alagoas, discutiu-se o trabalho 
escravo e o projeto que altera 
as regras da terceirização da 
mão-de-obra (PLC 30/2015), 
em tramitação no Congres-
so. Paim tem sido um crítico 
do tema. Veja na página 5.

Terceirização



Crise anunciada
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Os índices de desemprego no Brasil che-
garam no último ano ao absurdo de 41,5%, 
conforme levantamentos da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua), iniciada no 
primeiro trimestre de 2012, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE).

O setor de turismo e hospitalidade é 
um dos que mais sofre neste momento de 
crise, pois é comum elevar-se ainda mais a 
rotatividade neste setor que é um dos mais 
afetados no quadro de empregos informais 
e até da malfadada terceirização.

Estamos em março, mês dedicado à mu-
lher, ela que nasceu para ser companheira 
e para carregar em seu ventre as novas ge-
rações. É momento de fazer uma saudação 
especial a estas guerreiras, que hoje, mais 
do que nunca, tem voz ativa na nossa socie-
dade. Ela é candidata a qualquer trabalho 
para o qual tenha recebido treinamento. A 
mulher moderna está em todos os segmen-
tos e exerce cargos públicos e até atua e mui-
to bem na área executiva e política. É líder e 
conhecedora de todos os direitos.

expediente
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Considera-se acidente de trabalho aquele 
que “ocorre pelo exercício do trabalho a ser-
viço de empresa ou de empregador doméstico 
ou pelo exercício do trabalho dos segurados 
referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, 
provocando lesão corporal ou perturbação 
funcional que cause a morte ou a perda ou 
redução, permanente ou temporária, da ca-
pacidade para o trabalho”, segundo o artigo 
19 da Lei 8.213.

Considera-se ainda acidente de traba-
lho as doenças profi ssionais (produzida pelo 

exercício de trabalho peculiar a determinada 
atividade) e doença do trabalho (aquela ad-
quirida em função das condições especiais 
em que o trabalho é realizado).

Também se equipara a acidente de traba-
lho aquele ligado ao trabalho, mesmo que não 
tenha sido a causa única; o acidente ocorrido 
em horário de trabalho por agressão, sabota-
gem ou terrorismo praticado por terceiro ou 
companheiro de trabalho; ofensa física in-
tencional por motivo de disputa relacionada 
ao trabalho; ato de imprudência, negligência 
ou imperícia de terceiro ou companheiro de 
trabalho; ato de pessoa privada do uso da ra-
zão; desabamento inundação, incêndio etc., 
doença proveniente de contaminação aci-
dental no trabalho; acidente sofrido fora do 
local de trabalho mas na execução de ordens 

Acidente de trabalho I

Mês da mulher
O advento do divórcio, só fez aumentar 

o número de lares cujo “chefe” é a mulher. 
E ela se tornou uma guerreira porque além 
das horas de trabalho fora de casa, tem que 
cuidar dos fi lhos e da casa. Deus fez da mu-
lher uma espécie de “multipla-tarefeira”, 
não se esquecendo que o homem não é peça 
dispensável. Tanto que o lar ideal só é com-
pleto, mesmo no mundo moderno, com pai, 
mãe e fi lhos. Mas não podemos esquecer que 
a mulher cumpre muito melhor a tarefa de 
criar sozinha os seus fi lhos. Como verdadei-
ras heroínas constroem alicerces gigantes-
cos para que as coisas de Deus sejam cum-
pridas com competência e segurança.

Vale lembrar neste comentário também, 
que estamos na última etapa da Campanha 
de Sindicalização 2015/2016. Até o dia 30 

de março os trabalhadores de gastronomia 
e hospitalidade de Curitiba e Região pode-
rão se inscrever para participar do último 
sorteio da promoção. Desta vez serão um 
carro HB20, 0 km, da Hyndai e mais uma 
moto CG-150, Titan, da Honda. Na penúl-
tima etapa da campanha, Curitiba foi a ci-
dade do Paraná que mais fez associados. E 
nosso objetivo é repetir este feito agora que 
os prêmios são ainda melhores, procuran-
do com isso trazer, para a Capital e Região 
Metropolitana, o prêmio maior ao associa-
do felizardo. Até agora Umuarama, Foz do 
Iguaçu e Cianorte foram contemplados com 
três motos. Cabe a Curitiba fi liar mais as-
sociados e ampliar a sua chance de levar os 
dois prêmios fi nais, a moto e o HB20 0 km. 
Conto com vocês!

ou realização de serviços fora do local e ho-
rário de trabalho, na prestação espontânea 
de qualquer serviço para a empresa para lhe 
evitar prejuízo ou proporcionar provento; em 
viagem a serviço ou para estudos de interesse 
da empresa.

Muito comum também é o acidente ocor-
rido no percurso da residência para o local de 
trabalho ou deste para aquela, qualquer que 
seja o meio de locomoção. 

Esse acidente, também é considerado aci-
dente de trabalho.

Os períodos destinados a refeição e des-
canso ou para satisfazer outras necessidades 
fi siológicas, no local de trabalho, é considera-
do no exercício do trabalho.

Continuaremos com o assunto 
na próxima edição.

A pouca preocupação patronal com a 
qualifi cação profi ssional e a desenfreadas 
frentes de contratação de pessoal sem qual-
quer compromisso legal, colocam ladeira 
abaixo os índices de vínculo empregatício, 
escravizando ainda mais aqueles que fazem 
deste setor o seu ganha pão e motivo de car-
reira profi ssional.

Ser garçom, cozinheiro, camareira, 
porteiro, zelador ou pertencer a qualquer 
atividade específi ca na área de turismo e 
hospitalidade é concorrer com o mercado 
informal e disputar espaço com estudantes, 
desempregados de outros setores, afunilan-
do, desastrosamente, o número de ofertas 
de emprego.

E quando a crise chega, a desculpa pa-
tronal para dispensar mais e mais e praticar 
baixos salários é ainda mais evidente, não 

bastasse o “mimimi” tão comum nas épocas 
de negociações salariais. 

Se formos buscar espaço em hotéis e 
restaurantes, entre outros setores do turis-
mo e hospitalidade, nesta época de “crise 
anunciada”, vamos deparar com uma reali-
dade bem diferente. O que vemos são hotéis 
e restaurantes superlotados, estradas prati-
camente impraticáveis durante a tempora-
da de verão e um movimento desproporcio-
nal, em comparação com anos anteriores. 

A “crise anunciada” não é tão catastrófi -
ca como se desenha. Para utilizar um termo 
que se tornou comum, até no dizer do ex-
-presidente do Brasil, o que era para ser um 
“tsunami” de grandes consequências, ao 
que tudo indica, não passou de uma “maro-
linha”, mas que precisa ser anunciado como 
tsunami, de fato, para render dividendos.
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O curso traz técnicas e conceitos para o controle de desempenho de hotéis, 
motéis, pousadas, restaurantes e empresas de hospedagem e gastronomia.

IPPA promove o curso de Controladoria 

“Para a Controladoria não existem 
pessoas de confiança e sim processos e 
procedimentos confiáveis”. Isso quer di-
zer que a Controladoria utiliza técnicas e 
conceitos que possibilitam o controle de 
desempenho dos hotéis, motéis, pousa-
das, restaurantes, entre outras empresas. 
Controle é o procedimento de medir o re-
sultado de um processo e compará-lo com 
um valor desejado, e se for o caso, alterá-
-lo até atingir o resultado esperado.

Objetivo
O objetivo do curso é preparar o aluno 

para o desenvolvimento de trabalhos na 
área de controladoria, apresentando a sis-
tematização de controles de uma empresa 
e descobrir de que forma a controladoria 
pode contribuir para o resultado financei-
ro e operacional da empresa.

A carga horária é de 20hs, compre-
endendo a parte teórica, onde se definem 
conceitos da controladoria, sua abrangên-
cia e aplicação, além do controle de custos 
de forma física e financeira, plano de con-
tas contábil e centro de custos, diferença 
entre custos e despesas, custos e despesas 
fixas e variáveis, indicadores de receitas e 
despesas e orçamento anual. Também o 
setor de compras, financeiro, contas a pa-
gar, contas a receber, fundo de caixa, tipos 

de controles como inventários, estoque 
fixo, ficha técnica de pratos, almoxarifado, 
cortesias, controle de custos, ficha técnica 
de pratos, custo buffet, retorno de buffet e 
custo x venda

Há também a parte de aulas práticas, 
orientando sobre a criação de uma empre-
sa hipotética (em equipe), elaboração de 
um orçamento anual, comparação orçado 
x realizado e análise do orçado x real, com 
identificação das causas e efeitos, assim 
como sugestões de melhorias.

Atendimento
A coordenadora do IPPA, Renata Bas-

tos entende que “cursos desta natureza 
são de grande interesse e procura para 
profissionais que já trabalham na área, 

mas serve também para quem pretende 
crescer dentro da empresa e desenvolver 
atividades que venham a contribuir para o 
maior desenvolvimento da atividade pro-
fissional. O lado teórico é fundamental e 
acoplado com a prática, será de extrema 
valia para todos”

Como se trata de um lançamento há 
uma expectativa de participação de públi-
co nesta primeira etapa. Mas pelo interes-
se já demonstrado desde que está sendo 
divulgado, tudo leva a crer que será mais 
um sucesso dentre tantas ofertas que o 
IPPA vem oferecendo. A primeira turma 
começa dia 28, e terá como instrutor Má-
rio Jorge Siegrist, especialista na área e 
que terá muito a apresentar a todos.

Calendário do
IPPA vai até

a metade de abril
Para quem busca especialização 

em várias áreas o IPPA preparou um 
calendário até o meio do mês de abril. 
As inscrições podem ser feitas em nosso 
endereço: Rua Voluntários da Pátria, 233, 
15º andar, de segunda a sexta-feira.

Melhorar o resultado financeiro das empresas é uma das metas do curso de Controladoria, oferecido pelo IPPA.
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Diversos protestos acabaram por decretar o dia 8 de março como o
Dia Internacional da Mulher. Mas durante todo o mês temos comemorações. 

Março inteiro é o mês dedicado às mulheres
MARÇO DE 2016

As comemorações pela Mulher não se 
restringem mais a apenas o dia 8 de mar-
ço, data internacionalmente consagrada a 
elas. As histórias que remetem à criação 
do Dia Internacional da Mulher destacam 
de que a data teria surgido a partir de um 
incêndio em uma fábrica têxtil de Nova 
York em 1911, quando cerca de 130 ope-
rárias morreram carbonizadas. Sem dúvi-
da, o incidente ocorrido em 25 de março 
daquele ano marcou a trajetória das lutas 
feministas ao longo do século 20, mas os 
eventos que levaram à criação da data são 
bem anteriores a este acontecimento. 

Desde o final do século 19, organiza-
ções femininas oriundas de movimentos 
operários protestavam em vários países da 
Europa e nos Estados Unidos. As jornadas 
de trabalho de aproximadamente 15 horas 
diárias e os salários medíocres introduzi-
dos pela Revolução Industrial levaram as 
mulheres a greves para reivindicar melho-
res condições de trabalho e o fim do traba-
lho infantil, comum nas fábricas durante 
o período. 

O primeiro Dia Nacional da Mulher foi 
celebrado em maio de 1908 nos Estados 
Unidos, quando cerca de 1500 mulheres 
aderiram a uma manifestação em prol da 
igualdade econômica e política no país. No 
ano seguinte, o Partido Socialista dos EUA 
oficializou a data como sendo 28 de feve-
reiro, com um protesto que reuniu mais 
de 3 mil pessoas no centro de Nova York e 
culminou, em novembro de 1909, em uma 
longa greve têxtil que fechou quase 500 
fábricas americanas.

Em 1910, durante a II Conferência 
Internacional de Mulheres Socialistas na 
Dinamarca, uma resolução para a criação 
de uma data anual para a celebração dos 
direitos da mulher foi aprovada por mais 
de cem representantes de 17 países. O ob-
jetivo era honrar as lutas femininas e, as-
sim, obter suporte para instituir o sufrágio 
universal em diversas nações. 

Com a Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918) eclodiram ainda mais pro-
testos em todo o mundo. Mas foi em 8 
de março de 1917 (23 de fevereiro no ca-
lendário Juliano, adotado pela Rússia até 
então), quando aproximadamente 90 mil 
operárias manifestaram-se contra o Czar 
Nicolau II, as más condições de trabalho, a 
fome e a participação russa na guerra - em 
um protesto conhecido como “Pão e Paz” 
- que a data consagrou-se, embora tenha 
sido oficializada como Dia Internacional 
da Mulher, apenas em 1921.

Somente mais de 20 anos depois, em Instituto de Resseguros do Brasil, primeira empresa a ter uma creche para filhos das funcionárias no Brasil.

1945, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) assinou o primeiro acordo inter-
nacional que afirmava princípios de igual-
dade entre homens e mulheres. Nos anos 
1960, o movimento feminista ganhou cor-
po, em 1975 comemorou-se oficialmente o 
Ano Internacional da Mulher e em 1977 o 
“8 de março” foi reconhecido oficialmente 
pelas Nações Unidas.

“O 8 de março deve ser visto como mo-
mento de mobilização para a conquista de 
direitos e para discutir as discriminações 
e violências morais, físicas e sexuais ainda 
sofridas pelas mulheres, impedindo que 
retrocessos ameacem o que já foi alcança-
do em diversos países”, explica a profes-
sora Maria Célia Orlato Selem, mestre em 
Estudos Feministas pela Universidade de 
Brasília e doutoranda em História Cultu-
ral pela Universidade de Campinas (Uni-
camp).

No Brasil, as movimentações em prol 
dos direitos da mulher surgiram em meio 
aos grupos anarquistas do início do sécu-
lo 20, que buscavam, assim como nos de-
mais países, melhores condições de traba-
lho e qualidade de vida. 

A luta feminina ganhou força com o 
movimento das sufragistas, nas décadas 
de 1920 e 30, que conseguiram o direito 
ao voto em 1932, na Constituição promul-
gada por Getúlio Vargas. A partir dos anos 
1970 emergiram no país organizações que 
passaram a incluir na pauta das discus-
sões a igualdade entre os gêneros, a sexu-
alidade e a saúde da mulher. Em 1982, o 
feminismo passou a manter um diálogo 
importante com o Estado, com a criação 
do Conselho Estadual da Condição Femi-
nina em São Paulo, e em 1985, com o apa-
recimento da primeira Delegacia Especia-
lizada da Mulher.

Em anos anteriores as negociações não foram muito fáceis. Mas chegamos a acordos positivos para a classe.
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Informações de classe

um pouco de tudo

Chegou a hora de declarar IR - prepare-se

    VIVER MULHER –  “Viver mulher - respeito, dignidade e 
igualdade - não à violência” é o 10º Seminário Nacional pro-
movido pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Turismo e Hospitalidade (Contratuh). O evento acontecerá 
nos dias 16, 17 e 18 de março, nas dependências do San Mar-
co Hotel, no Setor Hoteleiro Sul Quadra 05 Bloco C – Brasília 
– DF. É mais um momento de refl exão sobre o tema, reunindo 
fi liados de todo o Brasil.

***
MEDIDAS PROVISÓRIAS - As famigeradas Medidas Pro-

visórias (MP´s) 664 e 665 editadas em 2014 pelo governo 
federal para retirar direitos dos trabalhadores e trabalhado-
ras receberam centenas de emendas, que tentam amenizar 
os graves e sérios prejuízos causados. Do total de alterações 
pretendidas, a MP 664 foi a que mais recebeu emendas – 517 
– sendo as demais 233 emendas apresentadas à MP 665, que 

alterou o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Sala-
rial e o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e prejudicam 
intensamente os trabalhadores do Grupo Turismo e Hospita-
lidade. E de lá para cá não tivemos muito progresso nas con-
quistas políticas. O trabalhador está sempre esquecido pela 
forte representação empresarial no parlamento brasileiro.

***
PROTESTO - A Nova Central protestou dia 1 de março 

em frente à sede do Banco Central, na Av. Paulista-SP, para 
pressionar o Copom a não elevar a taxa básica de juros (Selic) 
que já é de 14,25% ao ano.  Aumentar mais a taxa de juros 
signifi ca mais desemprego, menos produção e consumo. Pre-
ocupa a política de juros altos do governo. Neste momento de 
recessão e perda do emprego e poder aquisitivo dos salários, 
um novo aumento dos juros, evidenciará que o BC pretende 
retrair ainda mais a economia.

O senador Paulo Paim (PT-RS) fez uma 
avaliação em Plenário, no Senado Federal, 
as audiências promovidas pela Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participati-
va (CDH) na semana passada em Sergipe e 
Alagoas, que discutiram o trabalho escravo 
e o projeto que altera as regras da terceiriza-
ção da mão-de-obra (PLC 30/2015), em tra-
mitação no Congresso. As reuniões fazem 
parte de um ciclo de debates que vem sen-
do realizado por todo o país para discutir a 
precarização dos direitos dos trabalhadores. 

No dia 10 de março Paim estará em Pal-
mas, no Tocantins e no dia 11, em Goiânia, 
Goiás, onde vai participar de mais audiên-
cias com trabalhadores e representantes do 
empresariado para discutir os temas. 

O senador também falou sobre a pro-
posta de emenda à Constituição que proíbe 
o trabalho escravo (PEC 57/2011), já apro-
vada pelo Congresso, mas que ainda espera 
regulamentação. 

— Porque a PEC é muito clara: ela diz 
que em toda a propriedade em que for en-
contrada escravidão, no campo ou na cida-
de, (o dono) perde a propriedade. Como eu 
acho que ninguém quer perder a proprieda-
de, ninguém quer trabalho escravo — pon-
derou.

Esta Comissão passou ano passado por 
Curitiba e levou dos nossos parlamentares 
o total apoio ao trabalho do senador Paim.  
Do encontro participaram os senadores Ro-
berto Requião e Gleisi Hofmann. E o tercei-
ro senador do Paraná, Álvaro Dias, que não 
pode comparecer, mandou correspondência 
dando apoio irrestrito as iniciativas do par-
lamentar. O Sindehotéis participou do en-
contro, na Assembleia Legislativa.

Senador Paim critica
 a terceirização e o 

trabalho escravo 

O Instituto Pro� ssionalizante Paraná Aliança - IPPA, que é mantido pelo Sindehotéis, for-
mou mais turmas no mês de fevereiro último. Uma delas, por exemplo, foi na área de  Barman, 
curso dos mais procurados. Mas houve também turmas de Camareiras e Gestão de Pessoas 
em Hospedagem e Gastronomia.  Na página 3 há um calendário de cursos para março/abril e 
no site do IPPA (www.institutoippa.org.br) você pode conhecer toda a gama de cursos ofere-
cidos desde que sejam montadas turmas ou estejam no calendário. O sistema “in company” 
também privilegia empresas que queiram levar para seus locais de trabalho os nossos instru-
tores. Visite o Sindehotéis e peça para conhecer as dependências do IPPA. Teremos o máximo 
prazer de receber sua visita e te levar para apreciar a estrutura que dispomos para quali� cação 
pro� ssional.

Já chegou a hora de entregar a sua DECLARAÇÃO DO IRPF 2016 e nos dá RTH CONTABILIDADE já 
estamos lhe aguardando, é importante começar o quanto antes para evitar as correrias de últi ma hora.

 Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física 
referente ao exercício de 2016, a pessoa fí sica residente no Brasil que, no ano-calendário de 2015:

Teve Renda de:  Recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma anual 
foi superior a R$ 28.123,91; Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente 
na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00;

Ganho de Capital: Obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, 
sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros 
e assemelhadas; 

Ati vidade Rural: Obteve receita bruta anual em valor superior a R$ 140.619,55;
Bens e Direitos: Teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro de 2015, de bens ou direitos, 

inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00;
 Elaborando um check list dos documentos necessários para o preenchimento e transmissão da 

declaração:
 Documentos necessários para elaboração da sua declaração: 1) Informe de Rendimentos – 

Rendimentos Tributáveis (remuneração de salários, aposentadoria, aplicação fi nanceira, previdência 
privada, PRL, receita de aluguel, etc.); 2) Informe de Rendimentos – Insti tuições Financeiras (bancos 
com as informações bancárias); 3) Compra e venda de bens – Escrituras e/ou contratos, DUT para 
veículos; 4) Documentos dos dependentes – neste ano, os dependentes com mais de 14 anos (até 
Dez/2015) será necessário o número do CPF; 5) Comprovantes de pagamentos das despesas – Plano 
de Saúde, recibos e notas fi scais médicos, pensão alimentí cia, previdência privada – PGBL, etc. OBS: 
demais documentos inerentes a valores recebidos e/ou pagos durante o ano de 2015.

 Alertamos da importância de fazer o quanto antes, consulte nossos horários de atendimentos 
diferenciados!  Abraços e apareçam!

 Roberto Trindade - Sócio Diretor

Contribuindo com a qualifi cação
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Moto de Cianorte e será entregue em 1º de abril
Joel Pirelli, de Cianorte, é o ganhador da terceira moto da Campanha de 

Sindicalização da Fethepar. O próximo sorteio será dia 1º de maio, em Curitiba.
A Fethepar com a colabora-

ção da Nova Central Sindical, 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Turismo e 
Hospitalidade - Contratuh e os 
Sindicatos filiados em todo o 
Paraná, sorteou dia 26 de feve-
reiro, em Londrina, mais uma 
moto dentro da Campanha de 
Sindicalização 2015 e 2016.

O ganhador desta vez é da 
cidade de Cianorte, que tem 
como sede o Sindicato de Umu-
arama. É a segunda vez que um 
associado de Umuarama ganha 
uma moto.

Nesta terceira etapa, no 
entanto o Sindehotéis de Curi-
tiba foi o Sindicato campeão 
em filiações. Seus angariado-
res foram premiados durante o 
treinamento realizado em Lon-
drina, antes do sorteio oficial.

Até agora foram três mo-
tos sorteadas e duas entregues: 
A primeira, sorteada em 21 de 
agosto, em Curitiba, saiu para 
Edson Lupepsa, de Umuarama; 
a segunda, sorteada em Foz do 
Iguaçu, em 13 de dezembro,  
para Maicon Aparecido Pereira, 
de Foz do Iguaçu. E agora, dia 
26 de fevereiro, em Londrina, o 
sorteado foi Joel Pirelli, de Cia-
norte. Esta última moto já está 
com entrega programada ofi-
cialmente para dia 1º de abril, 
na cidade de Cianorte. 

Moto e carro
O próximo sorteio será no 

dia 1º de maio, em Curitiba, 
quando serão sorteados dois 
prêmios. Mais uma moto Hon-
da CG 150, Titan, zero km e ain-
da um carro HB20, Hyundai, 
também zero km, prêmio maior 
desta promoção da Fethepar.

“O resultado tem nos sur-
preendido”, garante Wilson 
Pereira, bastante satisfeito com 
o desempenho dos angaria-
dores em todo o Paraná. “Isso 
tem fortalecido nossas repre-
sentadas e estimulado que ou-
tros profissionais tenham suas 
situações regularizadas junto 
as entidades sindicais. “Umu-
arama, Foz do Iguaçu e agora 
Curitiba, tem sido as cidades 

campeãs em filiações. E este é 
o grande objetivo da promoção. 
O lema “Juntos Somos Fortes” 
tem sido entendido por todos 
os trabalhadores, que agora 
ampliam o quadro de filiados 
dando maior consistência às 
nossas entidades”. 

Dia 1º de maio o sorteio é 
previsto para Curitiba, tendo 
como anfitriã a Fethepar. O 
presidente Wilson Pereira já 
está preparando a sua equipe 
para receber sindicalistas de 
todo o Paraná. Depois a Cam-
panha segue com novidades. Curitiba foi campeã da penúltima etapa da Campanha de Sindicalização 2015/2016.


