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Sindehotéis apela pelo voto responsável

FILIADO A

Veja na Página 2

O impeachment da preisidente nos leva a re-
fl etir sobre as mudanças que podem ocorrer.

O trabalhador fragilizado pelos 12 mil desempre-
gos não pode ser usado como vítima de reformas.

Trabalhador sofre dispensa discriminatória quan-
do reivindicava pelos seus direitos fundamentais.

IPPA promove Curso de Segurança do Trabalho

O chef brasileiro da dele-
gação alemã na Copa do Mun-
do está no Ippa oferecendo 
vários cursos e treinamento 
para quem quer se especiali-
zar na área. Luciano Muradas 
traz todos os truques de quem 
já atuou nas mais famosas co-
zinhas internacionais, com su-
cesso pelo Brasil. Veja os vários 
cursos à disposição dos nos-
sos trabalhadores na pág. 3. Muradas posou com os craques da Seleção da Alemanha, para quem cozinhou.

Muradas ensina
técnicas do chef

Jogos liberados
é a luta da Contratuh

O presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em 
Turismo e Hospitalidade - Contra-
tuh, Moacyr Roberto Tesch Auers-
vald, acaba de ser eleito presidente 
da Uni Americas – Jogos, em San-
tiago do Chile. Desde a fundação, 
em 1988, a Contratuh defende os 
jogos no Brasil. São 27 anos de 
luta junto aos poderes legislativo, 
executivo e judiciário em favor da 
legalização dos bingos e casas de 
jogos, importantes atividades eco-
nômicas e sociais para o desenvol-
vimento do país e também para o 
fomento do turismo. Página 5.

Mais um curso de grande 
importância para o segmento 
de hospedagem e gastronomia 
está sendo implantado pelo 
Instituto Profi ssionalizante 
Paraná Aliança - IPPA. Tra-
ta-se de Segurança no Tra-
balho. As reservas já podem 
ser feitas pelos interessados 
através do site, por telefone, 
pessoalmente ou demais re-
des sociais disponíveis. Será 
uma carga de 12h de trei-
namento, com as principais 
noções sobre como prevenir 
os acidentes, tão comuns nas 
atividades profi ssionais de 
hoje. Detalhes na página 3.

Votar com civismo e responsabilidade é fundamental nas próximas eleições.

O presidente do Sindeho-
téis, Luís Alberto dos Santos 
lançou um alerta a todos os 
trabalhadores do comércio 
hoteleiro, meios de hospeda-
gem e gastronomia de Curitiba 
e Região Metropolitana para 
que  tenham muito civismo e 
responsabilidade na escolha 
dos seus candidatos a prefei-
to e vereadores. “O momento 
é de refl etirmos com muita 
atenção em quem pretendemos 
para defender nosso futuro nas 
prefeituras e câmaras muni-
cipais”, frisou ele, lembrando 
que atravessamos uma crise 
política sem precedentes e que 
nas mãos dos eleitores estarão 
a escolha dos novos represen-
tantes municipais. Página 6.



Estamos atentos
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A Fethepar, como entidade de representa-
ção sindical de diversas categorias da área de 
turismo e hospitalidade em todo o Paraná está 
muito mais atenta às propostas que estão sur-
gindo desde o processo de afastamento e impe-
dimento da ex-presidente do Brasil.

O quadro de 12 milhões de desempregados 
no país, é preocupante. O momento é de tenta-
rem explorar a fragilidade da classe trabalhado-
ra. Entretanto não podemos aprovar propostas 
que admitam o aumento da jornada de traba-
lho, redução do intervalo de descanso, a intra-
jornada de refeições e outras tantas, inclusive 
em prejuízo dos aposentados.

O afastamento em defi nitivo da presiden-
te da República, Dilma Roussef foi inevitável. 
O desejo manifestado nas ruas e consagrado 
pela maioria dos senadores brasileiros não 
deixou dúvidas de que a tendência era de que o 
mandato fosse cassado.

O que isto vai representar para nós tra-
balhadores ainda é uma grande incógnita. 
As propostas enviadas para o Congresso 
Nacional de reforma trabalhista e alterações 
no processo de aposentadoria, precisam ser 
analisados muito bem pelos parlamentares. 

O certo é que o trabalhador não seja sacri-
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Muito interessante a decisão do Tribunal 
Superior do Trabalho, que considerou discrimi-
natória a dispensa de um empregado que havia 
ajuizado uma ação trabalhista contra a empresa, 
ainda trabalhando na mesma.

A Terceira Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho, para fundamentar a decisão, utilizou-
-se, por analogia, da Lei 9.029/95, que autoriza a 
reintegração do empregado dispensado por moti-
vo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação 
familiar ou idade.

No caso analisado, o empregado foi demitido 
da empresa Mahle Metal Leve S.A. após 27 anos 
de trabalho e readmitido dois meses depois com 
salário inferior ao que recebia anteriormente. 
Ajuizou ação contra a empresa pedido que fos-
se reconhecida a unicidade do contrato e pedido 
as diferenças salariais e dano moral. Logo após 
o empregado ajuizar essa ação, foi dispensado. 
A empresa alegou que a dispensa não foi discri-
minatória e sim por motivo de baixa produção 
automobilística.

A sentença de primeiro grau e depois o 
Tribunal da 3ª Região (MG), haviam indeferi-
do a reintegração, entendendo que não poderia 
ser aplicada ampliativamente a Lei 9.029/95. 
Segundo o TRT, o caso em discussão não estaria 
abrangido pela referida Lei. Embora tenha reco-

Dispensa discriminatória

Impeachment
fi cado e muito menos os aposentados tenham 
seus direitos diminuídos.

As representações trabalhistas, através 
dos Sindicatos e das entidades representati-
vas como nossas Federações, Confederações e 
Centrais Sindicais precisam estar muito aten-
tas para evitar o pior.

Neste momento é que precisamos que nos-
sas representações legislativas sejam fortes e 
pensem naquele que trabalha e produz para 
a Nação. Não podemos fi car à mercê de inte-
resses corporativistas. Temos que analisar as 
questões como um todo, não derrubando con-
quistas e muito menos diminuindo os direitos 
tão vilipendiados dos nossos trabalhadores ao 
longo dos anos.

De nossa parte o trabalhador pode fi car 
tranquilo, pois a menor ameaça de perdas de 
conquistas e direitos e vamos acionar todas as 

nossas forças em busca de melhorias.
O primeiro passo será não permitir que o 

modelo sindical que hoje existe seja enfraque-
cido. Temos debatido muito esta questão, pois 
não é possível que nossas entidades atuantes 
sejam comparadas com as oportunistas que só 
se valem do dinheiro do trabalhador.

O Sindehotéis, junto com a Fethepar, a 
Contratuh e a Nova Central Sindical está pre-
ocupado com o futuro do trabalhador. A nós 
pouco importa a questão político-partidária, 
que é tão debatida neste momento. O que pre-
cisamos resguardar é a nossa representação e 
os direitos de nossas categorias. As conquistas 
históricas de longas e incansáveis jornadas de 
trabalho.

Nossas lideranças estão atentas e se for 
preciso mobilizar as categorias, não tenham 
dúvida que daremos o alerta.

nhecida a abusividade da dispensa, a reintegração 
prevista no artigo 4º da Lei se aplicaria apenas 
aos casos do artigo 1º (dispensa em razão de sexo, 
origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou 
idade).

O Tribunal Superior do Trabalho, através do 
ministro Alberto Bresciani, entendeu que, utiliza-
-se sim a interpretação analógica para o caso de 
dispensa por ajuizamento de ação, haja vista que, 
a ação é um direito assegurado pela Constituição 
Federal. O entendimento é de que a Lei visou ve-
dar qualquer prática discriminatória e não aquelas 
elencadas no artigo 1º.

Assim, houve condenação ao pagamento das 
verbas trabalhistas referentes a todo o período de 
afastamento e com base no salário percebido ante-
riormente à demissão.

Há muitos setores que precisam ser enxu-
gados e passar por reformas consideráveis, an-
tes de se pensar em atingir as conquistas histó-
ricas da classe trabalhadora  brasileira.

Somos defensores da organização sindical e 
a regulamentação do artigo 8º da Constituição 
Federal, que trata da Associação Profi ssional ou 
Sindical do Trabalhador como direitos funda-
mentais do trabalhador brasileiro. Bem como 
entendemos que a contribuição sindical é par-
te inseparável para reforçar a autonomia e a 
liberdade sindical, contribuindo para a criação 
de empregos e protegendo os sindicatos diante 
dos patrões, além de garantir as conquistas eco-
nômicas e sociais.

Não podemos aceitar a ideia de divisões 
sindicais, tornando-os verdadeiros clubes so-
ciais. Divididos e desarticulados os Sindicatos 
são incapazes de apresentar propostas que mo-
tivem os trabalhadores  contra a perda de direi-

tos e contra o desemprego.
A pluraridade sindical torna o trabalhador 

uma presa fácil dos patrões, preocupados com 
os seus lucros, fazendo com que os assalariados 
paguem o preço da crise.

Somente com pautas coerentes e únicas, 
numa mesma base territorial fará o trabalhador 
forte ao lado do seu Sindicato, evitando os efei-
tos danosos da crise econômica. Se quiserem 
nos impor o enfraquecimento do movimento 
sindical temos que estar prontos para recha-
çar e oferecer nossos argumentos de entidades 
sérias, estruturadas e prontas para dignifi car a 
ação do trabalhador.

Trabalhar com dignidade é o que precisa-
mos. A vida nos ensina que o que fazemos no 
trabalho, determina o que temos. Feliz é o ho-
mem que salta cedo da cama e à noite vai dor-
mir sossegado, pois entre estas duas ações, rea-
lizou o que gosta e foi bem compensado.
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Uma das novidades do IPPA para este mês é a oferta do curso de Segurança 
do Trabalho. As inscrições já podem ser realizadas de várias maneiras.

Segurança do Trabalho é a novidade do mês

O IPPA acaba de colocar a disposição 
dos trabalhadores do comércio hoteleiro, 
meios de hospedagem e gastronomia de 
Curitiba e Região Metropolitana, um novo 
curso. Será específico para a área de Segu-
rança do Trabalho. O objetivo é capacitar 
e orientar o trabalhador para a importân-
cia da utilização e conservação dos EPI’s 
(Equipamento de Proteção Individual), 
para garantir saúde e prevenção de aci-
dentes do trabalho. 

No conteúdo programático há uma 
carga de 12h de treinamento, tratando 
basicamente de teoria e prática para se-
gurança do trabalho, definições básicas 
e legislações, SESMT e Cipa, acidente de 
trabalho, divisão do acidente de trabalho, 
incidente, consequências dos acidentes, 
definições básicas, comunicação de aci-
dente de trabalho, causas de acidentes do 
trabalho, estatísticas de acidentes, nor-
mas regulamentadoras, riscos ambientais 
e a legislação, higiene do trabalho,  fatores 
geradores de acidentes no trabalho, legis-
lação, mapa de riscos ambientais, inspe-
ção de segurança, mapa de riscos, comis-
são interna de prevenção de acidentes, 
entre outros assuntos.

A coordenadora do IPPA, Renata Bas-
tos, comenta que é preciso atualização 
constante do leque de cursos oferecidos 
pelo IPPA. “De tempos em tempos temos 
que ampliar nossas ofertas. A ampliação 
é baseada na carência do mercado de tra-
balho, uma vez que vão surgindo questões 
e temos que estar em dia com nossos tra-
balhadores e as suas necessidades profis-
sionais”.

Desta forma, o IPPA precisa sempre 
da contribuição dos trabalhadores da área 
para atualizar suas pesquisas e oportuni-
zar novas ofertas de cursos. As inscrições 
podem ser reservadas por telefone, pes-
soalmente ou através de nosso site www.
institutoippa.org.br/

Luciano, filho do consagrado cozi-
nheiro Osmar Muradas, agora oferece 
seus cursos no Instituto Profissionalizan-
te Paraná Aliança - IPPA. 

“Nunca fui encorajado por meu pai, 
a seguir sua profissão. Um tanto árdua 
dizia ele. Tente algo mais leve onde você 
possa se realizar e ganhar dinheiro de 
forma mais tranquila, estude outras ci-
ências!” 

Luciano, entretanto seguiu sua voca-
ção pessoal e trabalhou em restaurantes, 
bares, eventos, festas, consultorias em 
São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Cata-
rina. E depois foi para a Bahia, onde se 
consagrou de vez. Trabalhou em hotéis 
de Trancoso, residências de empresários 
famosos e no Instituto Educacional SHC, 
onde ensinou culinária para crianças e 
jovens de 6 a 15 anos.

De lá foi descoberto pelo mercado de 
Porto Seguro e acabou convidado para 
vários trabalhos na cidade. Após dois 
anos foi para Porto Seguro, onde aí sim 
sua expressão profissional decolou na re-
gião.

Em maio de 2014, foi convidado para 
compor a equipe que cozinhou para a 
seleção de futebol da Alemanha duran-
te a Copa do Mundo. A D.F.B, trouxe 
seu chef executivo oficial Holger Strom-
berg. Então Luciano e quatro cozinheiros 
brasileiros formaram a equipe do Chef 
Stromberg. Em uma semana de trabalho 
o Chef Stromberg colocou Luciano como 
capitão da equipe por sua liderança e ha-
bilidade.

No IPPA
Agora ele traz todo o seu conheci-

mento para o IPPA, com cursos de Mas-
sas Frescas (16 horas), dias 28 e 29 de 
Setembro; Molhos, Fundos e Caldos (16 
horas), dias 30 de Setembro e 01 de Ou-
tubro e Cozinha Funcional (24 horas) em 
3, 4 e 5 de Outubro. Se quiser mais in-
formações, contate com a equipe de Lu-
ciano pelo fone  (41) 3072-4489 e faça a 
sua reserva.

Esta é a oportunidade para quem já 
tem experiência na área e deseja aprimo-
rar seus conhecimento com um chef con-
sagrado no mundo culinário.

Muradas oferece curso no IPPA
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Mesmo com tempo instável a Corrida dos Garçons aconteceu em Santa 
Felicidade no dia 15 de agosto. Participaram 100 dos 350 inscritos.

Corrida dos Garçons prejudicada pelo mau tempo
SETEMBRO DE 2016

Mulher é a que mais sofre com o trabalho pesado
MULHER

O tempo estava ruim, mas a abertura 
oficial do evento foi às 9h30. “Em todas as 
outras edições, fizemos a corrida com tem-
po bom, mas, hoje, a chuva desanimou par-
te dos competidores”, disse o coordenador 
Flavio Ferreira Júnior. 

O tradicional evento, que é realizado 
em comemoração ao Dia do Garçom, rece-
beu a inscrição de 350 pessoas, mas apenas 
100 participaram.

Provas
As provas foram disputadas em um 

trecho de 200m da Avenida Manoel Ribas, 
entre os restaurantes Casa dos Arcos e Dom 
Antônio, e os profissionais foram ordena-
dos em baterias e por categorias, sendo 
elas: feminino, masculino de até 35 anos, 
de 36 a 55, e, também, acima de 55 anos. 

Os competidores correram uniformiza-
dos, carregando em sua bandeja uma gar-
rafa de cerveja, uma garrafa de água e dois 
copos de água. A premiação de R$ 5 mil fez 
com que garçons e garçonetes disputassem 
com empenho e determinação cada bateria. 

Colaboraram com a promoção: Sin-

dehotéis, IPPA, Contratuh, Fethepar, Itai-
pava, Sanepar, Compagás, Hellograf, Água 
Frescale, Grupo Mirage, Clube Mercês, 
Guarda Municipal, Secretaria Municipal de 
Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ), Se-
cretaria Municipal de Trânsito (SETRAN) 
e Secretaria Municipal de Meio (SMMA). 

Categoria Feminina – Livre:
1º lugar: Luciana Luft – Autônoma

2º lugar: Ivonete Gomes da Rosa – Aero Lanches
3º lugar: Ana Carolina Gonçalves – Madalosso

Categoria Masculino – Até 35 anos:
1º lugar: Rafael Rimoli – Madalosso

2º lugar: Giuliano Zem – Dom Antônio
3º lugar: Josemar Gonçalves – Rei Arthur

Categoria Masculino – De 36 a 55 anos:
1º lugar: Osmar Brand – Recanto Gaúcho
2º lugar: Valdir Bueno – V. Napolitana
3º lugar: Roberto Paulo Pereira – Dom Antônio

Categoria Masculino –Acima de 55 anos:
1º lugar: Ulisses Oliveira Prado – Tortuga
2º lugar: Jaime José Lopes – Veneza

GANHADORES DA 14ª CORRIDA DOS GARÇONS

O relatório da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT), denominado 
Segurança em Cifras, estabelece o custo 
econômico de 200 milhões de dólares e 
destaca, entre as causas das incapacidades 
no trabalho, os problemas com músculos e 
coluna. As mais atingidas são as mulheres 
que estão associadas a trabalhos pesados e 
que, geralmente, recebem salários muito 
baixos. A OIT destacou que os trabalhos 
pesados, podem provocar partos de crian-
ças que nascem mortas e nascimentos pre-
maturos. O documento cita que a propor-
ção de mulheres empregadas nos setores 
industrial e de serviços aumentou, rapi-
damente, durante as últimas décadas. Em 
numerosos países as mulheres, atualmen-
te, constituem 50% da mão-de-obra e, logo, 
serão em maioria, completa o relatório. O 
texto reconhece que, ainda, existe um alto 
grau de segregação entre os trabalhos de 
homens e os de mulheres, o que influi na 
exposição a riscos de trabalho particulares. 
Destacou como exemplo, a elevada propor-

ção de mulheres trabalhadoras do setor de 
saúde que sofrem lesões de coluna, devido 
ao tipo de trabalho desenvolvido por essas 
profissionais. 

Estresse no trabalho - A OIT destacou 
que existe uma taxa mais alta de doenças 
relacionadas com o estresse, entre mulhe-

res, o que pode acontecer devido à reali-
zação de tarefas repetitivas realizadas em 
grande velocidade e não deixam espaço 
para tomada de decisões nem criatividade. 
As lesões ocasionadas pelas repetidas pres-
sões são frequentes.

 Outro fator é a dupla carga de traba-
lho que recai sobre as mulheres que devem 
trabalhar fora e dentro de casa. Por outro 
lado, o documento informa que das mais 
de 42 milhões de pessoas no mundo que 
estão infectadas pelo vírus HIV, pelo me-
nos 26 milhões são trabalhadores e traba-
lhadoras entre 15 e 49 anos. 

Quanto ao trabalho infantil, a OIT cal-
cula que existem, no mundo, cerca de 250 
milhões de trabalhadores entre 5 e 14 anos, 
muitos deles explorados em trabalhos pe-
rigosos, na agricultura, minas, fábricas de 
tijolos, fábricas de fogos artificiais, servi-
ço doméstico, prostituição e pornografia, 
além de conflitos armados. A OIT reconhe-
ce que as meninas são empregadas nas pio-
res formas e condições de trabalho.

Camareiras, não parece, mas tem trabalho  pesado.
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Informações de classe

um pouco de tudo

Nova Central não quer enfraquecimento 

CHAMANDO - O Conselho Nacional de Saúde (CNS), 
expressão maior da Democracia Participativa no Brasil, com-
ponente estrutural do Sistema Único de Saúde (SUS) histori-
camente comprometido com o direito à saúde como dever do 
Estado, faz um chamamento geral aos candidatos (as), aos 
eleitores (as) e à sociedade quanto à defesa e o fortalecimen-
to do SUS para os próximos quatro anos.

***
COMPROMISSO -Para os membros da CNS o candidato 

(a) que não tem histórico e nem compromisso com o SUS 
não deve ter apoio e nem o voto, dos que se utilizam deste 
serviço.

 ***
No intuito de aglutinar forças políticas e sociais compro-

metidas com os avanços na política de saúde, o CNS clama 
pelo compromisso de cada candidato (a) a prefeito (a) e a ve-
reador (a) com o SUS. Os municípios têm papel fundamental 
na atenção à saúde da população.

Moacyr assume debate 
mundial sobre jogos

IPPA  terá uma nova coordenadora

Dirigentes Sindicais da Argentina, Brasil, 
Chile, Espanha, El Salvador, México e África 
do Sul estiveram em Santiago (Chile), nos dias 
22 e 23 de agosto para a 4° Reunião da Uni 
Américas Jogos de Azar.

Na ocasião, o presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Turismo e 
Hospitalidade – Contratuh, Moacyr Roberto 
Tesch Auersvald, foi eleito presidente da Uni 
Americas – Jogos.

Desde a sua fundação, em 1988, a Contra-
tuh defende os jogos no Brasil. São 27 anos de 
luta junto aos poderes legislativo, executivo e 
judiciário em favor da legalização dos bingos e 
casas de jogos, importantes atividades econô-
micas e sociais para o desenvolvimento do país 
e também para o fomento do turismo.

“Enquanto o governo pensa em re-
criar a Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira – CPMF, os 
trabalhadores de Turismo e Hospitalida-
de apresentam uma sugestão muito mais 
produtiva, que é a da liberação do funcio-
namento de cassinos e bingos em todo o 
território nacional”, defende Moacyr. 

Se hoje o governo pensa em arrecadar 
até R$ 32 bilhões a mais em impostos pela 
CPMF, o jogo liberado poderia render per-
to de R$ 20 bilhões para os cofres públi-
cos. Entende o setor que é preciso, no caso 
dos bingos, respeitar os cabelos brancos 
dos seus apreciadores e regularizar uma 
prática que é aceita na maioria dos países 
desenvolvidos e retém divisas. Enquanto 
as roletas são bloqueadas no território 
nacional e os lucros se esvaem por países 
limítrofes. A aqui a rotina do jogo políti-
co nos obriga à aposta no digitar dois a 
quatro números a cada nova eleição, na 
escolha apelidada de democracia, para a 
renovação dos quadros políticos. 

Na manhã de 30 de agosto, o presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), recebeu, em seu 
gabinete, representantes da Nova Central, Força Sindical, 
UGT, e CSB – para falar sobre a Pauta Trabalhista. José 
Calixto Ramos, presidente Nacional da Nova Central, de-
nunciou que parece existi r um “movimento orquestrado” 
de deputados que visam enfraquecer os sindicatos no 
país para facilitar a “Reforma Trabalhista”, tanto almejada 
pelos patrões.

Estranho
“Muito me estranha e nos preocupa a postura do 

Deputado Federal Ricardo Izar (PP-SP), que após ampla 
discussão com os atores interessados e aprovação do re-
latório elaborado pela Comissão Especial de Estudo sobre 
o Custeio Sindical, que visa não só defi nir fonte de custeio 
sindical, e sim aperfeiçoar a estrutura sindical brasileira, 

ele colhe assinatura de 203 deputados para instruir ofi -
cialmente a Frente Parlamentar Mista pelo Fim da Contri-
buição Sindical Obrigatória. Implicitamente os objeti vos 
desta ação é nos enfraquecer e facilitar a vida dos empre-
sários”, disse Sr. Calixto.

Enfraquece
Para Calixto, todos os Projetos de Leis que tramitam 

no Congresso Nacional que versa sobre o mundo do tra-
balho estão carregados de “maldades” e com foco em 
subtrair e acabar com direitos trabalhistas. Reafi rmou 
para o deputado a posição da central na luta pela ma-
nutenção dos direitos conquistados pelos trabalhadores; 
contra a Reforma da Previdência; a não prevalência do 
Negociado sob o Legislado; contra a Terceirização geral 
e irrestrita e outras pautas prejudiciais a classe trabalha-
dora.

A atual coordenadora do Insti tuto Profi ssionalizante Paraná Aliança, Renata Bastos está se desligando 
do grupo para se dedicar aos estudos, pois pretende concluir este ano seu curso de Ciências Contábeis 
e iniciar imediatamente uma pós graduação. Com isso o Sindehotéis está promovendo de instrutora 
Andréa Sapanhos, que nos últi mos dias já está atuando em comum acordo com Renata para iniciar 
imediatamente suas ati vidades. Andréa de longo tempo atua como instrutora dos cursos de Camareira e 
Inglês e já conhece toda a estrutura do IPPA, o que facilitará a sua adaptação no novo cargo. “Pretendo 
imprimir o mesmo ritmo na coordenação, seguindo as orientações do presidente Luís Alberto dos Santos, 
destacou a nova contratada. A Renata os nossos agradecimentos pelo excelente desempenho enquanto 
esteve no comando do Insti tuto.

Andréa Sapanhos assume a coordenação do IPPA. Renata Bastos vai se dedicar aos seus estudos técnicos.
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O futuro de sua cidade depende do seu voto! Prefeito, vice e vereadores sairão 
das urnas e da escolha soberana do eleitor. É preciso saber decidir seu futuro.

Eleitor precisa saber escolher! E escolher bem!

A decisão soberana do eleitor 
diante da urna eleitoral é funda-
mental para decretar o futuro da 
cidade. Curitiba possui nove no-
mes concorrendo a prefeitura e 
dezenas de candidatos a vereador 
para ocupar as 38 vagas no Legis-
lativo Municipal. Só para a Câma-
ra Municipal são 1.097 candida-
tos, ou quase 30 concorrentes por 
vaga, é quase um vestibular para a 
Universidade.

Para prefeito concorrem, além 
do atual prefeito Gustavo Fruet 
(PDT), que tenta a reeleição, Ra-
fael Greca (PMN), Requião Filho 
(PMDB), Ney Leprevost (PSD), 
Maria Victória (PP), Tadeu Vene-
ri (PT), Ademar Pereira (PROS), 
Afonso Rangel (PRP) e Xênia 
Mello (PSOL).

O importante para o trabalha-
dor da área do comércio hoteleiro, 
meios de hospedagem e gastrono-
mia de Curitiba é saber o que cada 
um deles pretende realizar e tem 
compromisso junto ao setor em 
que você atua. Isso é tão importan-
te quanto o que ele pretende fazer 
pela saúde, educação, economia. 
Mas olhe pelo lado do trabalha-
dor e não do setor empresarial. 
É óbvio que é importante saber o 
que ele vai investir no turismo, no 
desenvolvimento do setor gastro-
nômico da cidade, pois dali sairão 
as maiores oportunidades de em-
prego e ganho para o trabalhador. 
É preciso ficar atento também no 
compromisso dos vereadores, que 
farão a fiscalização do Executivo e 
votarão as leis que serão enviadas 
para a Câmara Municipal.

Gustavo, Greca, Veneri, Leprevost, Maria Vitória, Ademar, Requião Filho, Afonso Rangel e Xênia, os nomes que pretendem ser prefeito de Curitiba na eleição deste ano;

O trabalhador pode estar pen-
sando que a sua decisão por um ve-
reador ou pelo prefeito da cidade 
não pode influenciar muito na sua 
atividade fim, argumentando que 
“se eu não trabalhar, ninguém vai 
pagar minhas contas”. Isso é fato. 
Entretanto se não houver uma sin-
tonia entre o teu trabalho e aquilo 
que determinam as leis muncipais, 
será muito mais difícil para você 
executar o teu trabalho, como se 
o eleito for alguém compromissa-
do com as regras para abertura e 
fechamento de estabelecimentos, 
as regras para regular o quadro de 
funcionários e até as facilidades de 
investimento para a abertura de 
novos estabelecimentos na cidade.

Uma coisa puxa a outra e as-
sim tanto a escolha de prefeito, 
como de vereadores precisa ser 
muito bem pensada por todos.

Não aceite benefícios mo-
mentâneos, como gasolina para 
seu carro, favores que podem ser 
retirados a qualquer momento ou 
que vão perder valor com o tem-
po. Pense no seu futuro, no futu-
ro de sua família, no bem estar de 
todos e veja se o seu candidato é 
realmente alguém compromissado 
com os interesses públicos ou está 
apenas tentando uma vaga para 
conseguir um bom salário e se aco-
modar no cargo.

Analise muito bem os com-
promissos de cada um e decida 
por você mesmo quem será o es-
colhido. Seu voto é secreto e você 
não precisa revelar para ninguém. 
Por isso você tem toda a segurança 
para votar.

Nove são os 
candidatos a 
prefeito 
e 1097 disputam 
38 vagas na 
Câmara de 
Vereadores


