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28 anos

O que prever
para 2017?
PALAVRA DO PRESIDENTE

O adeus a dois
grandes amigos
MÁRIO NERI E LUIZ ANTÔNIO 

Contribuição
sindical
CONFIRA DATAS DE RECOLHIMENTO

Consulte a CCT e emita guias online em poucos cliques. Confira!

www.secrasopr.com.br
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28 anos

Mais um ano termina e estamos aqui fazendo 
um balanço dos acontecimentos. Prevíamos 
que 2016 seria um ano difícil, e foi. O que 
prever para 2017?

Temos um novo governo, que tem a aprovação 
de apenas 14% dos brasileiros, e que está 
prestes a tomar medidas drásticas, 
necessárias, porém impopulares. Associado a 
isto, a Lava Jato paira sobre muitas cabeças do 
governo e do Congresso Nacional.

O conflito social certamente vai tomar 
novamente as ruas, em contraposição às 
políticas de ajustes realizadas e propostas pelo 
atual governo. Isso tudo ocorrendo num 
momento em que milhões de pessoas estão 
desempregadas e a economia não dá sinais de 
recuperação a curto prazo. Por certo, teremos 
novas ocupações nas áreas urbanas e rurais, 
mobilização social na defesa de direitos, 
marchas, passeatas, comícios, etc.

Por outro lado, não podemos deixar de ter 
esperança. A adversidade se vence com 
trabalho, muito trabalho. Se todos nós, 
brasileiros, continuarmos a fazer a nossa parte, 
por certo haveremos de atravessar essa 
turbulência para em breve navegarmos em 
águas mansas, se, com sabedoria, doravante o 
povo brasileiro souber escolher os nossos 
dirigentes. 

Impossível não registrar, também, nossa 
solidariedade com familiares e amigos das 
vítimas do acidente aéreo da Chapecoense, 
maior tragédia do nosso futebol.

Que Deus conforte a todos. 

 Dois grandes caras, que acompanharam a história do Secraso desde 
o início. 2016 marcou para nós a perda de Mário Neri e Luiz Antônio. Este um 
dos jornalistas mais conhecidos do ramo social e de clubes, que muito 
contribuiu para a história do Sindicato. Aquele, um fotógrafo de alta 
qualidade, responsável por quase todos os cliques feitos nos nossos 
encontros, festivos e de trabalho.

 Estão fazendo muita falta. Fica a saudade!

Adeus, parceiros!



Desconto de 5% (cinco por 
cento) nos Cursos de 
Especialização, Pós-Graduação 
e MBA´s Executivos, Presenciais.

10% (dez por cento) 
de desconto nos 
Cursos de 
Bacharelado 

(exceto Curso de Direito), Tecnologia e
Pós-Graduação.

10% de desconto 
nos cursos de 
graduação à 
distância e 
presenciais.

10% (dez por cento de 
desconto) nos Cursos de 

Graduação e Pós-graduação.
35% de desconto para o 

Colégio ESIC Internacional 
(1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino 

Médio) * desconto para 2017

Desconto de 10% (dez por 
cento) a 15% (quinze por 

cento) nos Cursos focados 
na área de vendas.

Desconto de 20% 
(vinte por cento) na 
adesão do plano.

Desconto nos Cursos 
Profissionalizantes: 

15% (quinze por 
cento) nos cursos no 
período da manhã e 
tarde; 10% (dez por 
cento) nos cursos no 

período noturno.

Desconto de 10% (dez por 
cento) nas mensalidades. 
Cursos abrangidos: Educação 
infantil (Pré-escola) / Ensino 
fundamental / Ensino médio / 
Pós-médio / Faculdade / 

Tecnólogo - Curso superior / Curso de 
qualificação profissional / Pós-graduação.
* Isenção da taxa de inscrição para o vestibular.

50% (cinquenta por cento) de desconto 
nas parcelas. Cursos abrangidos: 
TÉCNICOS - Automação Industrial, 
Telecomunicações, Informática para 
Internet e Eletrotécnica; GRADUAÇÃO - 
Tecnologia em Eletrônica Industrial, 

Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações e Tecnologia 
em Redes de Computadores. Bacharelado em Administração, 
Ciências Contábeis, Serviço Social, Engenharia Civil, 
Engenharia de Produção e Licenciatura em Pedagogia.

Tarifas diferenciadas 
para entidades 

representadas pelo 
SECRASO.

Desconto: 20% (vinte 
por cento) à vista ou 
10% (dez por cento) 

em 4x cartão/cheque.

Desconto e condições 
especiais nos seguintes 

produtos e serviços: Seguro 
de Vida em Grupo, Planos de 
Saúde Médico/Odontológico 

e Previdência Privada.  

CONVÊNIOS MANTIDOS PELO SECRASO

Preocupar-se com a saúde deve ser
um hábito constante. Pensando nisso a 

SOBRAMED oferece descontos especiais às 
entidades representadas pelo SECRASO: 
Consultas e exames, clínica de imagem, 

laboratórios de análises clínicas, dentistas, 
desconto em medicamentos e convênio

com hospitais.
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Pe. Gabriel Figura
Pároco da Igreja de Nossa Senhora das Dores

Igreja dos Passarinhos - Bigorrilho  - Curitiba-PR

Feliz Natal!!!

Feliz Ano Novo!!!

 Houve uma noite, mais de dois milênios 
atrás, que repartiu o calendário em duas partes: o 
que era antes e o que veio depois. 
 Desde que uma criança nasceu, no silêncio 
daquela noite feliz em Belém, desde então uma 
grande estrela desenhou-se no firmamento da 
história: esperança cristã que sustenta as 
pequenas-grandes esperanças humanas, 
incendiando de alegria, de fé e de otimismo os 
horizontes da humanidade.
 Como singela criança, Ele veio morar entre 
nós para trazer esperança aos pobres sem vez e 
sem voz.
 Temos sede de alguma coisa que 
procuramos: luz, segurança, paz, rumos mais 
certos e ensolarados, felicidade, justiça, 
realização.
 A alegria existe. Cabe-nos descobri-la. A 

esperança cresce em todos os caminhos. Basta 
estender a mão para colhe-la, suavemente.
 Sonho e realidade entrelaçam-se em nossa 
existência. Sonhamos à noite, sonhamos de dia.
 O sonho de um São Francisco, irmão das 
aves, irmão das flores, cantando alegre o que hoje 
cantam milhões de vozes: Senhor, fazei de mim 
um instrumento de vossa paz.
 
 Desejo a todos um Natal cheio de Deus.

 Abra sua casa e seu coração para 
comemorar o aniversário de Jesus.

 Fica conosco, Senhor.

 Feliz Natal!

Desconto de 40% (quarenta 
por cento) em qualquer 

modalidade de cursos na área 
de informática. 

No limiar de mais um ano que está chegando, cabe-nos reassumir com
entusiasmo, determinação e novo ardor nosso compromisso humano e cristão.

Durante estas festas de fim e começo de um novo ano, a palavra
que ouvimos com mais frequência certamente é “Paz”.

Maria nos é apresentada como aquela que gerou o príncipe
da paz. Seu filho foi um homem de paz, só teve palavras e gestos de amor,

de reconciliação, de apoio para os outros.

É por esta razão que invocamos a benção de Deus no começo do ano.

Se escutarmos a palavra de Deus e seguirmos o exemplo de Jesus, durante este ano
nós não provocaremos guerras, nem discórdias, mas seremos construtores da paz.

Um Ano Novo fortalecido com a força do amor. 

10% de desconto
nos exames e 

consultas médicas 
com valores especiais.

CONDIÇÕES ESPECIAIS
 com desconto na entrada 
para aquisição do Título 

Remido Familiar.
*Concessionária ROSANA*

R. Pedro Zagonel, 896 - 
Novo Mundo - Curitiba/PR

F: (41) 3524-5873

50% de desconto na 
adesão do Sistema de 
Rastreamento Veicular.

Bonificação do 1º mês da 
mensalidade do 

Monitoramento de alarme.
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O presidente Milton Garcia 
participou do almoço anual 
Personalidade AECIC 2016, no 
Graciosa Country Club, ao lado 
do prefeito Gustavo Fruet, do 
presidente da Fecomércio, Darci 
Piana, e do homenageado, 
advogadoJoão Casillo.

AECIC Nova CCT
 Aspectos da assembleia 
geral, realizada no 3 Marias Clube 
de Campo, que analisou a pauta 
dos sindicatos laborais. A proposta 
foi amplamente discutida e pos-
teriormente aprovada. A CCT 
2016/2017 foi então assinada junto 
ao Senalba, em reunião que contou 
com José Antonio Carvalho Filho e 
Milton Garcia, do Secraso, Marcelo 
dos Santos e Juvenal Pedro Cim, 
do Senalba-PR.

Beneficente

Encontro de amigos
Evento beneficente da Creche 
Jesus Criança marcou o encontro 
de Betty e Romildo Carignano, 
Lucilla Bieberbach, Altair dos 
Santos, Milton Garcia, Mauro e 
Márcia Bertol.

Jantar anual da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná (ADFP) contou com
o apoio do Secraso, através dos diretores Milton Garcia e Edimar Leduc Peixoto.
Na foto à direita, com o diretor Mauro Nardini e o presidente Clodoaldo Zafatoski.

Diretoria do 3 Marias Clube de 
Campo recebeu o presidente 

Milton Garcia em amistoso 
bate-papo. Na foto com Milton 

aparecem Antonio Carlos da 
Silveira (vice-presidente do 

clube), Romildo José 
Carignano (diretor social e de 

relações públicas) e Altevir 
Luiz Amaral (presidente).

Diretoria do Clube Apolo Operário, de União da Vitória, recepcionou em sua 
sede campestre o presidente do Secraso, Milton Garcia, e o diretor Vadico de 
Mello. Discutiram assuntos da área social.
Na foto, Sandro Di Carlo Teixeira, Carlos Kramer, Milton Garcia, José Pedro 
Walk (presidente do Apolo), Vadico de Mello e Ronaldo  Jagnetz.

Uma ação social que inclui crianças 
e adultos em cadeiras de rodas nas 
diversas corrida de rua, conduzidos 

por corredores voluntários.

Nosso objetivo
Mobilizar organizações, 
empresas e a sociedade 
para que a ação seja 
replicada por muitas das 
corridas de rua que 
ocorrem Brasil afora. 

Seja um patrocinador
Ganhe destaque nesta 
ação social, com exposição 
da sua marca enquanto o 
público interage com as 
crianças e os corredores. 
Junte-se a nós!

facebook.com/CorridaPernasPraQueTeQuero contato@pernaspraquetequero.org


