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FORTALEÇA SEU SINDICATO. FILIE-SE!

PPR: UMA HISTÓRIA COM FINAL FELIZ
Porque será que quando se trata de algum benefício aos 

trabalhadores é preciso tanta luta?

O PPR já deveria estar no bolso do trabalhador desde a divulgação 
do balanço social anual -2008 (março2009)... mas...

Diretoria da Sanepar, alguns Sindicatos e por incrível que 
 pareça, alguns trabalhadores, desacreditados e de altos salários,  
fizeram com que o processo de negociação andasse a passos de 
tartaruga. Felizmente, toda a corrente pessimista que fizeram não 
adiantou. 

Foi uma luta árdua, foram dias e dias de negociações, mas valeu à 
pena. É em momentos como estes que reconhecemos os verdadeiros 

heróis, aqueles que não cansam de lutar e são implacáveis na busca de seus direitos. 
Toda essa batalha serviu para reafirmar que tudo é possível aos que lutam e que juntos somos mais fortes e capazes.
Não há mais o que dizer, todos acompanharam e estiveram conosco nesta luta. Restam apenas cumprimentos e  

agradecimentos, àqueles bravos trabalhadores que lutaram conosco. Devemos cumprimentar também as autoridades 
que acompanharam o processo e que contribuíram para esse desfecho. (pág. 03) 

O PPR É NOSSO E É LINEAR! PARABÉNS A TODOS! 
Todo o histórico da negociação, inclusive documentos oficiais, estão disponíveis na página do sindicato www.saemac.com.br link PPR. 

PRÓXIMO PASSO: 
ACT 2010/2011

Já estão marcadas 
as sessões da

Assembléia Geral
Extraordinária 

para elaboração de pauta 
ACT 2010/2011. 

Confira o edital (pág. 05) e PARTICIPE!
Contamos com sua presença.

Aposentado
 

Foram 34 anos de dedicação à Sanepar...
Após 34 anos de serviços prestados, o companheiro 

Sanepariano, Antonio Candido Neves, irá agora, gozar 
sua aposentadoria. 

‘Toninho’, como é carinhosamente chamado  
por seus amigos, diz que levará apenas as boas 
lembranças da labuta,embora tenha aprendido muito 
com as dificuldades. Afirma que “se não tivesse o ruim, 
não descobriria o bom” e ressalta ‘levo apenas o que 
foi bom, as brincadeiras, os colegas, os ‘sarrinhos’... foi 
ótimo”.

Antonio é um senhor muito bem humorado e atuou 
sempre no SGM em Cascavel. 

Sua admissão foi em julho de 1975 
e a partir de agosto de 2009, só quer 
saber de curtir o merecido descanso. 

Parabenizamos o Companheiro 
e aproveitamos para estender as  
congratulações a todos os demais  
saneparianos que agora colhem os  
louros do trabalho com a aposentadoria. 

Você é bom de raciocínio lógico?
Então participe do desafio. 

Ajude nosso colega a resolver o 
problema e concorra a brinde! (pág. 08)

O SAEMAC PRESENTEIA SEUS ASSOCIADOS 
COM UMA AGENDA PERSONALIZADA.

Procure o representante Sindical de sua
 unidade e retire seu brinde!
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saemactba@yahoo.com.br
www.saemac.com.br

É permitida a reprodução parcial ou total 
das matérias veiculadas no Informativo 

Saemac, desde que citada a fonte.

O ‘Informativo Saemac’ é órgão 
oficial de divulgação do Sindicato dos 

Trabalhadores na Captação,  
Purificação, Tratamento e Distribuição de 
Água e Captação  e Tratamento e Serviços 
em Esgoto e Meio Ambiente de Cascavel e 

Regiões Oeste e Sudoeste do Paraná.  

Editorial
  

O SINDICATO SOMOS NÓS. FILIE-SE!

Primeiramente precisamos dar os parabéns àqueles trabalhadores, corajosos, 
que não mediram as conseqüências e foram à manifestação. Também queremos 
agradecer  ao Presidente do SAEMAC, Sr. Gerti J. Nunes, companheiro igual-
mente corajoso e que se fez presente, não deixando a mercê dos acontecimentos 
aqueles trabalhadores que ali estiveram. 

Este ato deixa para nós, no mínimo, uma lição de vida. Se eu não tenho cora-
gem de ir a luta, outros a tem por mim. Como diz na matéria que foi noticiada no 
bis on-line (intranet Sanepar), “uma pequena minoria”. Essa PEQUENA minoria 
fez a GRANDE diferença. Aqui podemos mais uma vez ter a certeza que uma 
andorinha não faz verão, mas, uma revoada de várias, pode noticiar a mudança 
do tempo. 

Quanto à atitude do SAEMAC, como Entidade de Classe, só fez o que deve-
ria ser feito, nada mais além disso. Em momento algum, sequer bocejou-se a 
violência, a baderna e/ou outros tantos adjetivos que poderia se figurar. Foi uma 
mobilização solidária de poucos, em detrimento da grande maioria do quadro de 
empregados de nossa Sanepar.

Quanto à atitude do Governador, lamentamos que o mesmo, no momento 
de euforia, não soube separar o joio do trigo. Expôs a lisura de uma Entidade 
que respeita seus representados, que atua com ética, mas não foi entendido 
pelo Governador. Quanto ao joio, todos nós sabemos quem o foi. A Diretoria da 
Sanepar, mesmo sabendo da determinação do Governador, colocou as mangas 
de fora, bravejou que não pagaria o PPR de forma linear e agora está querendo 
sair como o ‘mocinho’ de filme. 

Interessante a postura da Diretoria, mas ao mesmo tempo lamentável a igno-
rância destes em conduzir seus atos, na contramão das coisas. Até ontem, can-
tavam de GALO, ignorando parcialmente a determinação do Governador, talvez 
achando que os EMPREGADOS iriam temer, iriam se intimidar e deixariam as 
coisas a bel prazer dessa Diretoria.

Após o pronunciamento do Governador, onde o mesmo, inclusive, ameaçou a 
demissão de toda a Diretoria da Sanepar, gostaríamos de saber: quem vai cantar 
de GALO agora? Será que viraram todos “FRANGUINHOS”?

Entendo eu que agora, a queda de braço acabou, a Diretoria foi definitivamente 
derrotada do seu ímpeto em não acatar a determinação do Governador na íntegra. 

Vai valer a luta, vai valer a perseverança, vai valer a razoabilidade. Eis uma 
derrota do mundo capitalista selvagem, onde prevalece o bolso em detrimento da 
imparcialidade.  Agora sim, o resultado dos números vai contemplar a uniformida-
de dos esforços da coletividade na busca desses resultados. É no mínimo justo.

Tirando as farpas do pronunciamento do Governador, também precisamos 
agradecer ao mesmo, pela sua determinação, pelo seu entendimento e julgamento 
da causa, onde o mesmo não mudou uma vírgula em todos os seus pronuncia-
mentos e até neste, fazendo valer tudo o que falou e determinou. Por mais que 
possa ter sido árdua suas palavras, mesmo assim mostra o senso crítico e a 
coerência de seus atos.

Enfim, esses últimos dois meses, foi uma escola para nós, onde mais uma 
vez podemos sentir a força, contra a força oculta e podemos ter a certeza que 
a LUTA valeu, que a perseverança traz resultados, que para uns não vale nada, 
mas, para outros vale tudo.
Um grande abraço e parabéns a todos.

SANEPARIANO 
 Optamos por preservar o funcionário autor. 

** O vídeo com o pronunciamento do Governador na Escolinha (10/11),  
bem como o histórico do processo de negociação do PPR 2008, está 

disponível na página do Sindicato: acesse www.saemac.com.br link: PPR

Quero fazer um comentário a respeito do  
ocorrido no dia 10/11, na Escolinha do Governo...
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MUITOS JÁ SE FILIARAM. FALTA VOCÊ?!

PPR 2008 - O DESFECHO FINAL
Após os dias 22 e 23/10, quando o Sr. Governador Ro-

berto Requião determinou o pagamento do PPR, de forma 
Linear, iniciou-se um movimento por parte da Diretoria 
da Empresa, a fim de que o PPR fosse pago, não de for-
ma Linear, mas sim de forma proporcional. A diretoria 
da empresa desenvolveu então, diversas planilhas com simulações com a forma de 
distribuição. 

D i a n t e  d a  d e t e r m i n a ç ã o  d o  G o v e r n a d o r ,  a  D i r e t o r i a  d a  
SANEPAR decidiu chamar todos os sindicatos para que se manifestasse a respeito do 
pagamento do PPR, se concordavam ou não com o pagamento da forma que estava 
sendo reivindicado, pelo Saemac e determinado pelo Governador. 

Tivemos a informação de que, a pedido da diretoria, 16 sindicatos já teriam assinado  
a solicitação ao presidente da Sanepar, se declarando de acordo com o pagamento do 
PPR, de forma proporcional, exceto o Saemac e o Siquim.

Não estamos aqui afirmando que os demais assinaram, aceitando o proposto, esta 
informação nos foi repassada pelo quadro diretivo da empresa. Portanto, para quem 
quiser ter maiores informações ou confirmações é só entrar em contato com o Sr. 
Baltazar que estava encarregado de coletar as assinaturas. 

Não queremos acreditar que sindicatos majoritários tenham assinado, mas, segundo 
o Diretor Administrativo, os mesmos estavam de acordo que o PPR fosse distribuído 
na proporção 60% Linear e 40% Proporcional. 

Todo esse imbróglio foi criado pela diretoria da empresa, que, felizmente teve seu 
desfecho na “reunião semanal do Governo”. Isso poderia ter sido evitado, mas, dian-
te da existência de interesses divergentes, a decisão teve que ser tomada por quem 
realmente manda, ou seja, o Excelentíssimo Governador do Estado. O que para nós 
já estava definido, só foi ratificado pelo governador. 

Levamos uma bronca com certeza, mas valeu a pena, pois conforme sempre disse-
mos e defendemos, hoje existem duas posições para distribuição do PPR, ou é Linear 
ou é igual. 

Senhor Governador, não entenda mal os trabalhadores. O movimento não foi contra 
o governo, que já tinha determinado o a distribuição dos lucros de forma linear. O 
movimento foi contra a enrolação da diretoria da Sanepar na figura daqueles que 
estavam fazendo de tudo para burlar sua decisão. Decisão 
esta reafirmada com inteligência e sabedoria e sempre volta-
da aos trabalhadores mais sofridos. Nem sempre a entidade 
sindical que representa os trabalhadores é, de 
fato ouvida. 

Manifestação de protesto -  Toledo 05/10

Dep. Luis Claudio Romanelli; Dep. Elton Welter 
com representantes sindicais  
Assembléia Legislativa do Paraná - 21-10-09

Escolinha do Governo 10-11-09

Paralisação - Cascavel 05-10-09

Assembléia Curitiba 15-10-09

Câmara dos Vereadores - Curitiba 21/10/09 

Obrigado Governador, 
mas principalmente parabéns 

aos trabalhadores que
 venceram o medo e foram 

a luta na busca da 
defesa de seus direitos. 
Estes, com certeza 

CONQUISTARAM
 o PPR. Os demais,  

GANHARAM o PPR.
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VENHA SOMAR COM ESSE GRUPO. FILIE-SE!

A CREDISANEPAR é uma instituição financeira exclusiva dos funcionários 
da Sanepar, que mantém parceria com o SAEMAC. 

A criação de um banco exclusivo aos saneparianos, foi uma idéia que nas-
ceu junto à criação do Sindicato e entrou em funcionamento em junho de 1999. 
Durante duas gestões foi presidida pelo Companheiro, Presidente do Saemac, 
Gerti José Nunes, um de seus idealizadores. Atualmente ela é presidida pelo 
Companheiro Anibaldo Klais, de Terra Roxa. 

Além da parceira com o SAEMAC, a Credisanepar está concretizando parce-
ria com o Banco do Brasil, para oferecer aos seus associados, comodidade de 
serviços bancarios. Essas novidades serão apresentadas, quando da conclusão 

desta parceria. 
A Credisanepar mantém carteira de empréstimos própria, com juros reduzidos e sem burocracia, além de aplicações com 

um dos melhores índices do mercado. Para dispor dos benefícios da cooperativa, basta se filiar ao Saemac e associar-se à 
Credisanepar. Está localizada junto às instalações (físicas) do SAEMAC: edifício Alécio Rosseto. 

                                                 Rua Mobral, 464 – jardim Maria Luiza -  Cascavel - PR. Fone: (45) 3224-5264.

Credisanepar

Já fez sua matrícula?

A Escola CENAP – IED que fir-
mou convênio com o SAEMAC ofe-
rece cursos à distância nas áreas de: 
Técnico em Meio Ambiente, Técnico 
de Segurança do Trabalho e Técnico 
em Transações Imobiliárias e ainda 
supletivo para o ensino Fundamental 
e Médio. 

Ainda que a distância, a escola 
oferece suporte para que o aluno 

ENSINO A DISTÂNCIA. aprenda com precisão. 
A metodologia do curso 
prevê suporte técnico 
com professores de plan-
tão para atendimento on-line personalizado, 
e-mail ou se preferir pessoalmente na própria 
Instituição de Ensino.

E ainda, fórum de debates com finalidade 
de promover discussões, atualizações técnicas 
e legislativas, compartilhamento de material 
didático, boas práticas adotadas pelos alunos 
cotidianamente, trocas de experiências pro-
fissionais

 Não fique para trás, afinal o 
conhecimento é o único bem que 
ninguém pode nos tirar. Para asso-
ciados, ao SAEMAC os valores do 
curso têm desconto e facilidade de 
pagamento. Os que desejarem co-
nhecer mais sobre a Escola devem 
procurar o Saemac ou acessar no site 
do Sindicato: www.saemac.com.br
 Link: ‘CENAP - IED’.

Assédio Moral é o campeão 
de denúncias de 

discriminação no trabalho 

Em 2009, a Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego 
no Paraná (SRTE/PR) registrou 
102 denúncias de casos discrimi-
natórios dentro do ambiente de 
trabalho. Destas, 46 eram denún-
cias relativas ao assédio moral no 
trabalho. 
Fonte: site Bem Paraná

O que é o IRRF?

É o Imposto de Renda Retido da Folha. 
Este imposto que vem descontado na folha do funcionário da 

Sanepar, é cobrado sobre o total das férias. Constatamos que este 
imposto é ilegal de ser cobrado sobre o abono pecuniário das férias. 
(venda de 10 dias)

Então, ingressamos com uma ação para que os funcionários não 
paguem mais este imposto.

Até julgamento da ação, o juiz determinou que a Sanepar depo-
sitasse o valor descontado dos trabalhadores numa conta em juízo. 
Esta ação foi aberta para beneficiar o funcionário, objetivando que 
ele deixe de pagar este imposto. 

Há uma possibilidade do retorno deste valor. Quando julgada a 
ação, se for constatado que este IRRF sobre o abono pecuniário de 
férias é ilegal, este valor voltará para o funcionário, caso contrário, 
o imposto irá para o governo como sempre foi.

O histórico ‘IRRF SAEMAC’  foi criado pela Sanepar, somente para 
identificar que a ação foi movida pelo sindicato. Porém este valor não 
é uma cobrança do Sindicato.

saiu na imprensa...

Este é um problema que infelizmen-
te não está distante da realidade dos 

saneparianos 
Portanto, se você sofre algum tipo 
de assédio moral, DENUNCIE!
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O QUE ESTÁ ESPERANDO PARA FORTALECER O SEU SINDICATO?

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores na Captação, Purificação, Tratamento e Distribuição de Água e, Captação, Tratamento e 
Serviços de Esgoto e Meio Ambiente de Cascavel e Regiões Oeste e Sudoeste do Paraná – SAEMAC, CONVOCA todos os 
trabalhadores, empregados da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, representados pelo respectivo Sindicato, 
para comparecer às Sessões da Assembléia Geral Extraordinária da Categoria, que ficarão abertas quantas forem necessárias 
até a assinatura do ACT 2010/2011, a serem realizadas nas datas, horários e locais, conforme quadro abaixo:

ORDEM DO DIA
1 – Definição da Pauta de Reivindicações para ser apresentada à Sanepar, a fim de celebração do Acordo Coletivo de Traba-

lho, no período compreendido entre 1º de março de 2010 a 28 de fevereiro de 2011;
2 – Autorização para o SAEMAC negociar diretamente com a Sanepar, ou por intermediação do Ministério do Trabalho, 

ou ainda, do Ministério Público do Trabalho, bem como, suscite Dissídio Coletivo de Trabalho junto ao Tribunal Regional do 
Trabalho (9ª Região);

3 – Fixação de Taxa Contribuição Assistencial/Confederativa/Negocial;
4 – Fixação de Taxa Mensalidade Associativa;
5 – Assuntos Gerais.

Datas, Locais e Horários das Sessões da Assembléia.

Não perca o dia, PARTICIPE!
O Calendário com as datas, horários e locais das Sessões da Assembléia, está disponivel no site em: www.saemac.com.br



O final do ano está próximo 
e com o ABONO já garantido, 
resta aproveitar para passar os 
últimos dias do ano com 
nossas famílias. 

Para completar o final de 
ano com total tranqüilidade, a 
Sanepar informou, através de 
carta oficíal, as férias coletivas 
será de

 21/12/2009 a 
01/01/2010

BOM, MERECIDO 
DESCANSO A TODOS! 
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“DIREITOS! SÓ TEM QUEM OUSA DEFENDE-LOS”

Balneário das Gaivotas
 Já fez sua reserva?

Está precisando de um descanso? Quer um lugar harmonioso, aconchegante e familiar para descansar?
Em Matinhos, litoral do Paraná, o Saemac mantém área de lazer e hospedagem à disposição dos saneparianos. 
Com infra-estrutura para desfrutar de boas férias e com o conforto da cidade, as quitinetes do Balneário das Gaivotas 

estão localizadas em área bem arborizada, a poucos metros do mar. 
Os preços são reduzidos, especialmente para associados e ainda com possibilidade de desconto em folha de pagamento.
Com a chegada do calor e a aproximação do fim do ano, a procura pelas quitinetes do Balneário das Gaivotas aumenta 

significativamente. Por isso, se você ainda não fez sua reserva, procure logo o Sindicato. 
E atenção!

Em virtude do feriado de natal (25/12) deste ano cair numa sexta – feira, o período de permanência está sendo 
alterado.  Nesta temporada de 2009 as reservas serão de :

Entrada: quartas-feiras 16hs
Saída: até 12hs da próxima quarta.

Para reservas e informações procure o Sindicato: 0800 600 5161

Foz do Iguaçu recebeu nos dias 
29 e 30 de outubro, sindicalistas 
de todo Estado, no II Congresso 
Estadual realizado pela Nova 
Central. 

Representantes do SAEMAC se 
fizeram presente, buscando novos 
conhecimentos para enriquecer 
nossa entidade. 

Foram debatidos diversos te-
mas como: o movimento sindical 
e as eleições 2010; a crise eco-
nômica; novas perspectivas para 
os trabalhadores, entre outros. Os 
temas foram palestrados por Cle-
mente Gans Lúcio, diretor do DIE-
ESE; Antônio Augusto Queiroz, 

II Congresso Estadual Nova Central Sindical dos Trabalhadores.

Alguns momentos devem ser lembrados para sempre... um destes momentos acon-
teceu de 09 a 12/10, em Matinhos, quando da realização dos jogos de integração dos 
Saneparianos. 

Registramos a presença de representantes do SAEMAC; Joaquim Alves dos Santos 
de Cascavel; José Maria Amaral de Guarapuava; Josiane de Oliveira de Ponta Grossa; 
Ademir Ronda de Francisco Beltrão; Jair Expedito Bozi de Pato Branco; Álvaro L. 
Pinto, José Pires e o Diretor do Sindicato, Gerti José Nunes de Curitiba, que inclusive 
participou da distribuição dos prêmios. 

Este foi sem dúvida, um dos melhores jogos dos últimos anos em termos de organi-
zação . Parabenizamos a ASSESA e seus organizadores pela realização deste evento. 

É muito bom estar entre amigos, parabéns aos trabalhadores que participaram e até 
os próximos jogos.

jornalista, analista 
político e diretor de 
documentação do 
DIAP; Dr.  Edésio 
Passos, integran-
te da comissão na-
cional de direito e  
relações do trabalho 
do MTE, membro do 
IAB e ABRAT, do cor-
po técnico do DIAP, 
assessor jurídico de entidades sindicais 
e ex-deputado federal, e José Calixto, 
presidente da NCST. 

Na ocasião, também aconteceu a elei-
ção do conselho deliberativo, diretoria e 
conselho fiscal da NCST e os represen-

tantes do SAEMAC: Gerti José 
Nunes (Curitiba), Álvaro Lima 
Pinto (Curitiba), Anibaldo Klais 
(Terra Roxa), Josiane Oliveira 
(Ponta Grossa) e Joaquim Alves 
dos Santos (Cascavel) continuam 
a fazer parte.

Jogos de Integração Sanepar

Anibaldo Klais, Joaquim A. dos Santos, Josiane de Oliveira,  
Gerti J. Nunes; Valdir Valmorbida; Alvaro L. Pinto



Pág. 07 - novembr/dezembro - 2009www.saemac.com.br

FAÇA VOCÊ TAMBÉM PARTE DESTE GRUPO. FILIE-SE
Acompanhe as ações coletivas no Site do Saemac. Informamos sempre que houverem quaisquer alterações.  

Entendemos os an-
seios e necessidades da 
categoria que represen-
tamos e pela confiança 
que temos e demons-
tramos na relação Sin-
dicato e Trabalhadores, 
muitos nos procuram 
para que solucione-
mos questões que a 
diretoria da empresa 
deixa de lado. 

Exemplo disso é 
o Plano de Gestão 
por Competência que 
ainda não foi colocado em pratica 
neste ano. Mais uma vez, buscando solucionar o impas-
se, protocolizamos junto a Sanepar um ofício, solicitando 
à empresa, resposta aos trabalhadores. 

Em relação ao dia 08/09/2009, feriado em Curitiba e em al-
gumas Cidades do Paraná, a Sanepar informou aos funcionários 
que iria manter as atividades normais na empresa e, portanto 
não contemplaria o referido feriado, que já estava contemplado 
no calendário de feriados geral da empresa.

O fato gerou descontentamento entre os trabalhadores. Dian-
te disso o Saemac tomou as providências judiciais cabíveis. 

Protocolizando uma ação na Justiça do Trabalho, com o pedi-
do de Liminar, no intuito de garantir aos trabalhadores o direito 
de gozar o feriado e impedindo que estes fossem prejudicados 
em suas programações, por conta do feriado prolongado.

Mais uma vez a JUSTIÇA falou mais alto e para a satisfação 
dos trabalhadores, concedeu a Liminar. Cabe agora à Justiça 
do Trabalho ditar a sentença, condenando ou não a empresa. 

**Alguns trabalhadores, por medo de represalhas, laboraram 
normalmente neste dia e, portanto, devem ter recebido o dia 
como hora extra. Caso alguém não o tenha recebido, por favor, 
procure o SAEMAC.

AÇÕES 
COLETIVAS

SAEMAC

Dias Parados 
21603-2007-003-09-00-0
Local: TRT
18/10/2009: Publicado acórdão
Andamento: Publicado edital em 
18 de outubro – disponível em 
www.saemac.com.br
Indeferida, porém entramos no-
vamente com recurso. 

Telefonistas
01494-2008-028-09-00-1
Local: TRT
10/11/2009: Recebidos os autos 
09/11/2009: Conclusos para 
Voto.
Andamento: Nova fase do proces-
so, aguardando visto juiz relator.

Supressão de hora extra
07783-2009-003
Local: TRT
16/11/2009: Recebidos os autos  
Andamento: Nova fase do pro-

cesso, aguardando visto juiz relator.

Leituristas
04312-2009-009-09-00-9
Local: TRT
29/09/2009: Juntada de Petição de Ma-
nifestação das Partes
Andamento: Conhecimento TRT, aguar-
dando audiência. 

Diferença 15 minutos atendente
7808-2008-015-09-00-3
Local: TRT
23/09/2009: Arquivado Definitivamente 
e inclusive os trabalhadores já receberam 
o que lhes era de direito.
23/09/2009: Expedição de Ofício à Re-
ceita Federal.  
04/09/2009: Publicado Edital em 
04/09/2009.  
Andamento: Ganho de causa aos tra-
balhadores - Arquivado o processo.  

Integração do Adicional de  
Periculosidade na base de cálculo 

da hora extra
11781-2009-003-09
Local: TRT
14/09/2009: Juntada de Petição de Apre-
senta Procuração/Substabelecimento/

Preposição  
14/09/2009: Audiência JULGA-
MENTO designada - 03/03/2010 
às 17:05 no(a) VARA DO TRABA-
LHO - Sala 1.  
A n d a m e n t o :  A g u a r d a n d o  
audiência

Integração do Anuênio na 
base de cálculo do Adicional 

de Periculosidade
12385-2009-005-09-00
Local: TRT
13/11/2009: Recebidos os autos  
13/11/2009: Juntada de Petição 
de Manifestação das Partes  
23/10/2009: Audiência INSTRU-
ÇÃO E JULGAMENTO designada - 
23/11/2009 às 13:25 no(a) VARA 
DO TRABALHO - Sala 1
A n d a m e n t o :  A g u a r d a n d o  
audiência 

Atestados
28186-2008-651-09-00-0
Local: TRT
06/08/2009: Recebidos os autos  
Andamento: Nova fase do proces-
so, aguardando visto juiz relator.

08/09 - Feriado   
Em Curitiba e Região Metropolitana

Plano de Gestão por Competência

Jurídico



Problema! 

Recebi oito bolas de sinuca, 
vermelhas, só que me foi avisado 
de que uma dessas bolas pesa 5 

gramas a mais, só não foi dito qual delas. 
Como faço para descobrir qual delas é a mais 

pesada, se só disponho de uma balança antiga, 
tipo gangorra, e esta balança só funciona por 
duas vezes.

Não adianta teimar, você só tem duas 
chances de fazer a pesagem, e assim vai 
descobrir qual das bolas é a mais pesada. 
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Acompanhe o site do Saemac.
Todos os dias, notícias importantes para 

os trabalhadores.
www.saemac.com.br

VENHA SOMAR FORÇAS. FILIE-SE!

Concorra a 3 AGENDAS 2010
personalizadas SAEMAC 

Ajude nosso Colega a resolver 
este problema: 

As sementes da vida precisam ser semeadas 
com paz e amor e assim, poder gerar o ali-
mento que precisamos para viver.

Viver com alegria, coragem e determinação 
de seguir adiante.

Viver o presente com sabedoria e plenitude, 
para que o ontem seja um sonho de felicidade 
e cada amanhã uma visão de esperança.

        
Feliz Natal  e um Ano Novo 

cheio de realizações...

ATENÇÃO ASSOCIADO!

O SAEMAC PRESENTEIA VOCÊ COM UMA 
AGENDA PERSONALIZADA!

É APENAS UMA PEQUENA LEMBRANÇA, 
MAS SERÁ IMPORTANTE PORQUE TE ACOM-
PANHARÁ DURANTE O ANO TODO. ASSIM 
COMO NÓS DESEJAMOS PODER CONTAR 
COM VOCÊ NESTE ANO QUE SE INICIA. 

Procure o representante sindical de sua 
unidade e retire seu brinde!

Reflexão aos saneparianos

Qual Sua Vantagem Nisso?

Um senhor, de idade avançada, estava cuidando da 
planta com todo o carinho, quando um jovem aproxi-
mou- se dele e perguntou:

Que planta é esta que o senhor está cuidando?
É uma jabuticabeira - respondeu o senhor.
E ela demora quanto tempo para dar frutos?
Pelo menos uns 15 anos - informou o senhor.
E o senhor espera viver tanto tempo assim?  
Indagou irônico o rapaz.
Não, não creio que viva mais tanto tempo,
pois já estou no fim da minha jornada - disse o 

ancião. 
Então, que vantagem você leva com isso, meu velho? 
Nenhuma, exceto a vantagem de saber que ninguém 
colheria jabuticabas se todos pensassem como você...

Enviada por Célio Barreto  Não pode ser outro tipo de ferramenta 
para descobrir, aqui, tecnologia não vale, por-
tanto, é um desafio para você, em duas pesa-
gens você já saberá qual a bola mais pesada.
Mande sua resposta para Anibaldo Klais (URTO Terra 
Roxa), até o dia 20 de dezembro de 2009. 

e-mail: anibaldok@sanepar.com.br 
e-mail: anibaldo@saemac.com.br

Entre os acertadores, será sorteado 3 agendas 2010, 
personalizadas e oferecidas pelo SAEMAC. Você só 
pode concorrer uma única vez. Na primeira edição de 
2010, estaremos divulgando a resposta e os ganhadores 
dessas agendas.

UM GRANDE ABRAÇO
Anibaldo Klais 

Diretor Administrativo - SAEMAC
Diretor Presidente - Credisanepar


