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A Federação de Transporte de 
Passageiros dos Estados do Paraná 
e de Santa Catarina (Fepasc) rece-
beu representantes do Comando 
Geral da Polícia Militar do Paraná, 
para apresentar as demandas do 
setor no que tange à segurança de 
passageiros e de colaboradores das 
empresas representadas pela enti-
dade. O encontro, que aconteceu 
na sede da Federação em Curitiba, 
contou com a presença de gestores 
de empresas de transporte. 

O presidente da Fepasc e do 
Conselho Regional do Sest Senat/
Paraná, Felipe Gulin, afirmou que 
a reunião faz parte da estratégia 
de aproximação com entidades 
representativas da sociedade. “En-
tendemos que a Polícia Militar e 
Polícia Rodoviária do nosso estado 
já fazem um excelente trabalho, 
no que se refere ao monitoramen-

to das estradas e das rodoviárias, 
mas nosso objetivo com este en-
contro é estreitar este relaciona-
mento e apresentar as demandas 
do segmento de transporte para 
ampliar a segurança dos passagei-
ros do sistema”, afirmou Gulin. Se-

gundo o dirigente, o encontro visa 
firmar parceria, para que as em-
presas também passem a  atuar de 
maneira colaborativa com o traba-
lho das polícias. 

Representando o coronel Mau-
rício Tortato, comandante-geral da 
Polícia Militar no Paraná, o sub-
comandante coronel Carlos Alber-
to Bührer Moreira afirmou que as 
polícias Militar e Rodoviária já exe-
cutam um trabalho minucioso para 
coibir assaltos a ônibus, bem como 
o transporte de drogas e transpor-
te clandestino de passageiros. “O 
Paraná conta com excelente efetivo 
para a fiscalização da malha viá-
ria. Mas encontros como este são 
importantes para estabelecermos 
parcerias, principalmente no que 
diz respeito à área de inteligência, 
que facilitem a execução do nosso 
trabalho e o desdobramento de ou-
tras ações que possam trazer ainda 
mais segurança aos passageiros do 
transporte”, destacou o coronel. 

Comando geral da Pm reCebe 
demandas do setor
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Felipe Gulin e o sub-comandante coronel Carlos Alberto Bührer Moreira

Reunião aconteceu durante um jantar na sede da Fepasc com participação de gestores do setor de 
transportes



Em julho de 2007, Curitiba teve a honra de 
receber o lançamento nacional do Despoluir, 
o Programa Ambiental do Transporte. No mês 
seguinte, a Fepasc iniciou as aferições nos ôni-
bus dos estados do Paraná e Santa Catarina. 

Ao longo destes anos, novas empresas, de 
várias regiões dos dois estados, se habilitaram 
para receber as visitas regulares dos técnicos 
que medem o nível de opacidade das frotas e 
orientam as equipes de manutenção destas 
empresas para as adequações nos veículos. 

A continuidade do programa e sua credibili-
dade junto às empresas tornaram o Despoluir 
um exemplo de ação estratégica e efi caz no 
controle da emissão de gases poluentes na 
atmosfera pelo setor transportador. 

Neste ano, com a renovação dos equipa-
mentos para avaliações na frota e a introdu-
ção do tacômetro, o programa deverá avançar 
ainda mais já que estará mais abrangente 
para atender nova resolução do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente, Conama. 

O meio ambiente é responsabilidade de 
todos e o setor de transporte de passageiros 
está fazendo sua parte. Faça também a sua 
contribuindo para economia de energia elé-
trica, consumindo água de forma consciente, 
separando e descartando corretamente os 
resíduos. Prefi ra o transporte coletivo ao in-
dividual. Ele transporta mais pessoas e polui 
menos. 

Marco Antonio Gulin
Presidente da Fepasc e do conselho 
regional do Sest/Senat Pr
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Editorial

Em Foco

O ministro da Educação, Henrique Paim, esteve em Curi-
tiba em 4 de julho para acompanhar a formatura de 500 
estudantes do Pronatec (Programa Nacional de Acesso do 
Ensino Técnico e Emprego) por meio do Senai (Serviço Na-
cional de Aprendizagem Industrial), Senac (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial) e Senat (Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte). 

Realizada na Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), 
a cerimônia contou com a presença da senadora Gleisi 
Hoffmann, do secretário estadual da Educação, Paulo 
Schmidt, da secretária municipal do Trabalho e Emprego, 
Mirian Gonçalves, além do diretor do Conselho Regional 
do Sest Senat Paraná, Roberto Teixeira de Freitas, e outros 
representantes das entidades do Sistema S. 

Os alunos que concluíram os cursos são de Curitiba, Arau-
cária, Bocaiúva do Sul, Campo Largo, Colombo, Fazenda 
Rio Grande, Pinhais, Quatro Barras, Rio Branco do Sul e 
Rio Negro. Entre eles, está Allisson Felipe Colaço, que fez o 
curso de arrumador e conferente de carga no Sest Senat e 
recebeu o certifi cado das mãos do ministro.  

Paim destacou a importância das parcerias com as institui-
ções do Sistema S para o sucesso do Pronatec, que desde 
sua criação, em 2011, já registrou 7,4 milhões de matrículas 
em todo o país. “Queremos garantir a qualidade dos cursos 
ofertados pelo programa, e isso está centrado na qualidade 
dos nossos parceiros, como o Senai, o Senac e o Senat. Não 
adianta ter número grande de matrículas se não tivermos 
qualidade na formação”.

Pronatec – Criado em 2011, o programa tem o objetivo de 
expandir, interiorizar e democratizar a educação profi ssional 
e tecnológica e, até o fi nal de 2014, ofertar 8 milhões de 
vagas, totalizando um investimento de R$ 14 bilhões no 
período. O programa atingiu, até o momento, a marca de 
7,4 milhões de brasileiros atendidos em mais de quatro 
mil municípios. 

Com informações das agências de notícias

cErimÔnia cElEbra 
formatura dE 
500 alunos do 
pronatEc 

Ministro Henrique Paim destacou a qualidade de 
formação no Sistema S
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Campanha mobilidade 
Com transparênCia 
é lançada em 
Florianópolis
Mobilidade com transparência. Esse é o ponto da campanha lan-
çada este ano pelo Consórcio Fênix, que opera o sistema de trans-
porte coletivo em Florianópolis, em Santa Catarina. Através de 
mensagens em rádios, jornais e sites locais, a campanha objetiva 
estreitar o relacionamento com os diferentes usuários de ônibus 
da capital catarinense.

Desenvolvida pela agência catarinense 9mm Propaganda, a cam-
panha busca estimular o uso do ônibus como meio de transporte 
e ainda incentiva o acesso à página na web (www.consorciofenix.
com.br) como fonte de informação aos passageiros. 

“A campanha promove o transporte coletivo como a melhor forma 
para se locomover e mostra que existem canais de atendimento e 
comunicação entre o Consórcio Fênix e a população, aproximando 
as pessoas da operação”, explica Renata Guimarães, responsável 
pelo planejamento estratégico da 9mm Propaganda.

Além de notícias, dados sobre horários e itinerários de todas as 
linhas, na área “Perguntas Frequentes” do site estão curiosidades 
como composição da frota, regras da revisão tarifária, entre ou-
tros temas. 

“Focamos em dois 
pilares muito for-
tes: a mobilida-
de, pois o cenário 
ideal é que todos 
usem o ônibus pa-
ra se locomover, e 
a transparência, já 
que existe muita 
desinformação a 
respeito do trans-
porte coletivo em 
Florianópolis”, con-
ta Rodolfo  Guidi, 

coordenador técnico do Consórcio Fênix. 

De acordo com Guidi, quanto menos carros nas ruas, menor será 
o congestionamento e maior será a mobilidade urbana. “Esse é 
um conceito de cidadania e o nosso ponto é esclarecer todos os 
benefícios para a população, formadores de opinião, sindicatos e 
empresas”, finaliza.

Não é incomum haver um desafeto em rela-
ções comerciais, visto a grande quantidade de di-
ferentes contratos que as empresas sustentam, 
sejam empresariais, comerciais ou de prestação 
de serviços, entre outros acordos firmados, in-
clusive com o Poder Público. Normalmente, o 
desacordo gera transtorno e prejuízos às partes, 
sem falar na falta de solução em intermináveis 
processos judiciais, face à morosidade da Justiça 
causada, principalmente, pela grande demanda 
de processos.

A mediação e a arbitragem são métodos prá-
ticos e especializados na resolução de litígios em-
presariais e comerciais. E para auxiliar empresas 
filiadas à FEPASC a resolverem, de forma mais cé-
lere, litígios decorrentes de contratos celebrados 
entre empresas e de contratos sociais e estatutos 
de sociedades, é que a Federação das Empresas 
de Transporte de Passageiros dos Estados do 
Paraná e Santa Catarina está firmando convênio 
com a Câmara de Arbitragem e Mediação da Fe-
deração das Indústrias do Paraná (CAMFIEP).

O convênio visa proporcionar mais rapidez na 
resolução de litígios com qualidade e segurança 
jurídica. Em muitos casos, há acordo já no início 
da questão e quando não, o julgamento deve ser 
realizado em um prazo máximo de seis meses. 
Oferece confidencialidade, uma vez que o proce-
dimento arbitral é sigiloso, ao contrário do pro-
cesso judicial. A sentença arbitral tem a mesma 
força de uma sentença judicial, além de ser defi-
nitiva e não caber mais recurso.

Criada em 2005, a Câmara da FIEP administra 
processos arbitrais e de mediação de maneira 
eficiente, sustentada pela estrutura, alcance e 
representatividade do sistema FIEP. E é com es-
sa solidez e credibilidade que os empresários do 
setor passam a contar, a partir da assinatura do 
convênio prevista para setembro, para terem 
mais agilidade na resolução de seus litígios, obe-
decendo, evidentemente, as normas previstas no 
contrato do convênio.

Sindicatos filiados - PR: Rodopar, Setransp, Sinfretiba, Metrolon, 
Fretatur Rodonor, Metromar, Rodomar e Rodosul. SC: Setuf, 
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Presidente da Seção Paraná: Marco Antonio Gulin; Secretário: 
José Nolar Schaedler; Tesoureiro: Thadeu Castello Branco e Silva; 
Diretor Executivo: Roberto Teixeira de Freitas. Suplentes: Paulo 
Sérgio Bongiovanni, Osvanir Saggin, Jurandir Golemba Marcondes e 
Estefano Boiko Júnior.
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Felipe Busnardo Gulin

Iniciativa visa estimular o uso do ônibus como meio de transporte coletivo

Palavra do
Presidente



A empresa Transportes Coletivos 
Pérola do Oeste Ltda, que opera o 
sistema de transporte coletivo em 
Guarapuava, desenvolveu um mate-
rial didático voltado aos alunos da 
rede municipal de ensino da cidade. 
Com uma linguagem acessível e lú-
dica, o material integra uma ação de 
responsabilidade social da empresa, 
que todos os anos abre suas portas 
para receber alunos da 3ª e 4ª séries, 
na faixa etária entre 08 e 11 anos. 

No ano passado, a empresa re-
cebeu cerca de 500 estudantes e, 
ao final das visitas, os alunos rece-
bem o material didático para levar 
para casa. Caça palavras, cruzadi-
nhas, labirinto, imagem para colo-
rir e ainda um jogo de perguntas e 

Dentre os empresários pioneiros 
do transporte rodoviário de passa-
geiros no Brasil, o paranaense José 
Gulin, ex-presidente do grupo Prin-
cesa dos Campos é reconhecido por 
profissionais do setor, sindicalistas e 
políticos como um exemplo a ser se-
guido. Homem de hábitos simples e 
empresário de visão privilegiada, Jo-
sé Gulin enfrentou os mais diversos 
cenários políticos e econômicos do 
País, sempre conectado com o com-
promisso de oferecer um serviço de 
qualidade à população. 

José Gulin iniciou seu trabalho na 
Princesa dos Campos em 1962 na fun-
ção de diretor comercial, passando 
depois para a diretoria administrativa. 
Até que, em 1992 assumiu a presidên-
cia, cargo que ocupou por duas déca-
das, até sua aposentadoria, em abril de 
2012. José Gulin enfrentou com maes-

Responsabilidade Social
empresa Cria material didátiCo para 

alunos de Guarapuava

respostas relacionadas ao transpor-
te em Guarapuava fazem parte do 
material desenvolvido e reforçam 
as informações recebidas dentro da 
empresa.

Segundo João Spak Neto, repre-
sentante da empresa, as escolas fa-
zem o agendamento diretamente 
com a empresa. “No dia marcado 
disponibilizamos um ônibus para 
trazer os alunos à sede da empresa, 
onde fazemos um tour mostrando as 
ações da Pérola do Oeste em relação 
ao meio ambiente, como reutilização 
da água, controle da emissão de CO², 
separação do lixo, entre outras inicia-
tivas”, afirmou.

Depois os alunos assistem a uma 
palestra com apresentação em sli-

des com o tema “Direitos e Deveres 
do Cidadão no Transporte Coletivo”. 
Nesse momento a fala é sobre a le-
gislação, qual é o comportamento 
ideal dos passageiros, destacando 
atitudes como respeitar filas, ceder 
o lugar a idosos, gestantes e defi-
cientes físicos, os efeitos do vanda-
lismo e a importância do zelo pelo 
bem público.

As palestras reforçam junto aos 
alunos o conteúdo trabalhado em sa-
la de aula na disciplina “Cidadania e 
Meio Ambiente”. Segundo a empresa 
Pérola do Oeste, o principal objetivo 
é contribuir na formação do cidadão. 
“Se educarmos a criança nessa fase 
da vida, ela será um adulto conscien-
te”, afirma Spak Neto.

José Gulin – 50 anos de história no transporte
tria grandes desafios, como os diversos 
planos econômicos que tentaram frear 
a alta inflação da década de 1980, a pri-
vatização de rodovias, a implantação de 
pedágios, além de regulamentos e leis 
que passaram a nortear o setor inter-
municipal e interestadual. 

O contínuo aprimoramento na ges-
tão empresarial implementado por 
José Gulin na Princesa dos Campos 
rendeu à empresa importantes con-
quistas. Em 1998, a Princesa foi a pri-
meira empresa do setor de transporte 
de passageiros do Sul do Brasil a con-
quistar a Certificação do Sistema de 
Qualidade com a ISO 9002. E em 2001, 
a empresa ponta-grossense conquis-
tou a Certificação ISO 9001-2000.

Ao longo de quase 50 anos de ati-
vidade, José Gulin cunhou seu nome 
na história da Princesa dos Campos 
com competência e tranquilidade, im-

Empresa Pérola do Oeste recebe visita de alunos da Escola Municipal Professora Benedita dos Santos

plementando mu-
danças seguidas e 
copiadas de perto 
por outras em-
presas.

Como reco-
nhecimento ao 
trabalho desen-
volvido à fren-
te da Princesa 
dos Campos 
e também pela contri-
buição ao setor de transporte de pas-
sageiros como diretor da Fepasc, José 
Gulin recebeu, em 2011, a “Ordem de 
Mérito do Transporte Brasileiro – Me-
dalha JK”, honrosa premiação entre-
gue pela CNT. Para os empresários do 
setor, José Gulin é exemplo de perse-
verança, pioneirismo e um incansável 
comprometimento com o desenvolvi-
mento do setor de transportes. 

Projeto visa formar passageiros 
conscientes
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porDentro
Fique

O município de Toledo, no Oeste do Paraná, recebeu uma 
das etapas de ativação da competição Melhor Motorista 
de Caminhão do Brasil, promovida pela Scania em parce-
ria com o Sest Senat. A mobilização aconteceu nos dias 
10 e 11 de junho, no estacionamento central da BRF, 
onde o Sest Senat de Cascavel promoveu atendimentos 
em saúde e ações de educação presencial. 

Em junho, durante a Semana Mundial do Meio Ambiente, 
as unidades do Sest Senat realizaram programação vol-
tada à conscientização de trabalhadores do transporte e 
comunidade. Em Ponta Grossa, um grupo de 30 crianças e 
adolescentes visitou o Parque Estadual de Vila Velha (foto), 
local de maior capacidade turística da região dos Campos 
Gerais (PR). Eles também participaram de competição 
educativa de redação e desenho sobre o tema. Já o Sest 
Senat de Curitiba, em parceria com a Fepasc, promoveu 
aferição de cerca 70 ônibus de transporte coletivo de 
Curitiba e Região Metropolitana. A programação contou 
também com visita monitorada ao Horto Municipal de 
Curitiba. Já no Sest Senat de Foz do Iguaçu, o Bosque do 
Transporte, ganhou mais 37 mudas de árvores nativas e 
frutíferas, sendo cada uma de um funcionário da unidade. 
Também neste período foram feitas aferições de nível de 
fumaça de caminhões na região. 

O Sest Senat de Ponta Grossa aproveitou a época de 
festas juninas para promover uma aula diferenciada 
às alunas de ginástica e biodança. Com o tema “Arraiá 
Junino”, cerca de 40 pessoas mostraram muita dispo-
sição para se exercitar ao som de ritmos juninos e se 
divertir com a dança da cadeira e corrida com colher 
e grãos de milho. No encerramento houve confraterni-
zação, com sorteio de brindes e lanche. 

fotografia

resgate de 
autoestima

Em Foz do Iguaçu, o serviço de odontologia do Sest Senat 
significa muito mais do que prevenção e cuidado com a 
saúde bucal. Para algumas pessoas significa novos e mais 
motivos para sorrir. 
Foi assim com a artesã Sirlene Soares, 43. Ela estava 
em tratamento no Sest Senat e, na mesma época, teve o 
diagnóstico de um câncer. “Parei para fazer quimioterapia 
e depois voltei”. 
Apesar da doença grave, Sirlene continuou com disposi-
ção para sorrir. “Gosto de rir demais, mas tinha alguns 
dentes grandes e outros muito pequenos”. 
Foi então que a equipe de odontologia do Sest Senat de 
Foz do Iguaçu sugeriu iniciar um procedimento de reabi-
litação oral que devolvesse a harmonia do sorriso, com 
o fechamento de espaços entre os dentes, bem como a 
melhoria da coloração e formato. 
“Trabalhamos o conjunto: estética, funções da mastiga-
ção e valorização da autoestima”, diz a cirurgiã-dentista 
Cibele Puhl. 
Hoje a artesã só tem a comemorar: “eu sempre quis 
mudar os dentes; o tratamento foi maravilhoso e eu falo 
para todo mundo dos serviços do Sest Senat”. Sirlene tem 
três filhos e todos são pacientes no Sest Senat. 

O Sest Senat de Londrina está com inscrições abertas para 
o curso de fotografia para iniciantes. As aulas acontecem 
às segundas e quartas, das 19h às 21h, totalizando 16 
horas de curso. Além de noções básicas em fotografia, o 
aluno terá detalhes das 
funções da câmera digital 
portátil, luz e outros temas. 
As matrículas devem ser 
feitas no Sest Senat – Rua 
Santa Terezinha, 1377 – 
Interlagos. Telefone (43) 
3376-7000.
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mElhor motorista

mEio ambiEntE 

arraiá

na cadeira, a artesã Sirlene Soares; atrás, a cirurgiã-dentista cibele 
Puhl. em pé estão Silvia dal Maso (cirurgiã-dentista) e luciane ap. 
Jonson de oliveira (auxiliar de saúde bucal)

Serviço: Odontologia no Sest Senat de Foz do Iguaçu. 
Para marcar uma consulta, ligue para (45) 3526-7000 

ou compareça à Rua Rufino Vilhordo, 155, Parque 
Presidente II, ao lado do CTG Charrua. 

No dia 10 de agosto, o 
dirigente da unidade 
do Sest Senat de Foz do 
Iguaçu, Eraldo Maciel 
de Oliveira, e as coor-
denadoras Vera Lucia 
Dobke lettnin (Sest) e 
vanderleia Pietrovski 
Rolon Caceres (Senat) 
fizeram uma visita ao 

Consulado da República do Paraguai. Foram recebi-
dos pelo cônsul Jorge Mancuello e apresentaram os 
serviços prestados pelo Sest Senat. “Manifestamos a 
intenção de levar ao  Paraguai os cursos realizados na 
área de transporte, a fim de atender as necessidades 
dos caminhoneiros daquele país”, explicou Eraldo. O 
cônsul mostrou bastante interesse no trabalho desen-
volvido pela entidade e levará o assunto ao conheci-
mento das autoridades competentes em Assunção.

O Sest Senat, por meio de um Acordo de Cooperação 
Técnica com a Secretaria de Portos da Presidência da 
República e demais parceiros, desenvolveu o Projeto 
Saúde nos Portos, com o objetivo de integrar “esfor-
ços entre as partes para a realização de ações de pre-
venção e promoção da saúde direcionadas a traba-
lhadores portuários, prioritariamente aos motoristas 
profissionais de carga que se encontram parados nos 
portos nacionais”. Foram previstos 10 eventos nos 
portos nacionais.

A unidade de Curitiba participou da fase estadual, entre 
os dias 10 e 14 de agosto, atuando no Porto de Para-
naguá com orientações voltadas à saúde da coluna, à 
alimentação saudável, prevenção ao colesterol, higiene 
e prevenção ao câncer bucal, cálculo de IMC, rodas de 
conversas sobre assuntos pertinentes à saúde e qualida-
de de vida do trabalha-
dor. Em cinco dias 525 
trabalhadores foram 
atendidos. 

Alunos das escolas municipais de Foz do Iguaçu parti-
ciparam do evento Carreta Cinema “Trânsito e Cida-
dania”, que esteve na unidade do Sest Senat. A carre-
ta é adaptada com uma sala de cinema que contém 
projetor de seis metros de largura, 92 poltronas, ar-
condicionado, pipoqueira e banheiros. Os estudantes 
assistiram filme sobre educação no trânsito. 

Alunos matriculados do curso Auxiliar de Mecânica 
Diesel, do programa Jovem Aprendiz,  participaram 
da formatura em julho, realizado pelo Sest Senat de 
Maringá em parceria com a Escola Profissionalizan-
te Professora Laura Rebouças de Abreu. 

Inúmeras ativi-
dades realizadas 
pelo Sest Senat 
de Londrina mar-
caram o Dia do 
Motorista. Os 
profissionais re-
ceberam orien-
tações de saúde 
e trânsito, fize-

ram teste de glicemia e passaram por aferição da 
pressão arterial. Participaram ainda de uma palestra 
do enfermeiro Leandro Feronato sobre hipertensão.  
um dos pontos altos das ações foi a entrega de cer-
tificados a motoristas homenageados. O dirigente 
da unidade Campolim Torres Neto fez a entrega do 
certificado a Jorge Guabetti, profissional detentor de 
uma das carteiras de habilitação mais antigas. 

Consulado do 
Paraguai 

saúde nos PortosJovem aPrendiz

semana do 
motorista

trânsito e 
Cidadania
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FEPASC EM PAUTA

porDentro
Fique

O município de Toledo, no Oeste do Paraná, recebeu uma 
das etapas de ativação da competição Melhor Motorista 
de Caminhão do Brasil, promovida pela Scania em parce-
ria com o Sest Senat. A mobilização aconteceu nos dias 
10 e 11 de junho, no estacionamento central da BRF, 
onde o Sest Senat de Cascavel promoveu atendimentos 
em saúde e ações de educação presencial. 

Em junho, durante a Semana Mundial do Meio Ambiente, 
as unidades do Sest Senat realizaram programação vol-
tada à conscientização de trabalhadores do transporte e 
comunidade. Em Ponta Grossa, um grupo de 30 crianças e 
adolescentes visitou o Parque Estadual de Vila Velha (foto), 
local de maior capacidade turística da região dos Campos 
Gerais (PR). Eles também participaram de competição 
educativa de redação e desenho sobre o tema. Já o Sest 
Senat de Curitiba, em parceria com a Fepasc, promoveu 
aferição de cerca 70 ônibus de transporte coletivo de 
Curitiba e Região Metropolitana. A programação contou 
também com visita monitorada ao Horto Municipal de 
Curitiba. Já no Sest Senat de Foz do Iguaçu, o Bosque do 
Transporte, ganhou mais 37 mudas de árvores nativas e 
frutíferas, sendo cada uma de um funcionário da unidade. 
Também neste período foram feitas aferições de nível de 
fumaça de caminhões na região. 

O Sest Senat de Ponta Grossa aproveitou a época de 
festas juninas para promover uma aula diferenciada 
às alunas de ginástica e biodança. Com o tema “Arraiá 
Junino”, cerca de 40 pessoas mostraram muita dispo-
sição para se exercitar ao som de ritmos juninos e se 
divertir com a dança da cadeira e corrida com colher 
e grãos de milho. No encerramento houve confraterni-
zação, com sorteio de brindes e lanche. 

fotografia

resgate de 
autoestima

Em Foz do Iguaçu, o serviço de odontologia do Sest Senat 
significa muito mais do que prevenção e cuidado com a 
saúde bucal. Para algumas pessoas significa novos e mais 
motivos para sorrir. 
Foi assim com a artesã Sirlene Soares, 43. Ela estava 
em tratamento no Sest Senat e, na mesma época, teve o 
diagnóstico de um câncer. “Parei para fazer quimioterapia 
e depois voltei”. 
Apesar da doença grave, Sirlene continuou com disposi-
ção para sorrir. “Gosto de rir demais, mas tinha alguns 
dentes grandes e outros muito pequenos”. 
Foi então que a equipe de odontologia do Sest Senat de 
Foz do Iguaçu sugeriu iniciar um procedimento de reabi-
litação oral que devolvesse a harmonia do sorriso, com 
o fechamento de espaços entre os dentes, bem como a 
melhoria da coloração e formato. 
“Trabalhamos o conjunto: estética, funções da mastiga-
ção e valorização da autoestima”, diz a cirurgiã-dentista 
Cibele Puhl. 
Hoje a artesã só tem a comemorar: “eu sempre quis 
mudar os dentes; o tratamento foi maravilhoso e eu falo 
para todo mundo dos serviços do Sest Senat”. Sirlene tem 
três filhos e todos são pacientes no Sest Senat. 

O Sest Senat de Londrina está com inscrições abertas para 
o curso de fotografia para iniciantes. As aulas acontecem 
às segundas e quartas, das 19h às 21h, totalizando 16 
horas de curso. Além de noções básicas em fotografia, o 
aluno terá detalhes das 
funções da câmera digital 
portátil, luz e outros temas. 
As matrículas devem ser 
feitas no Sest Senat – Rua 
Santa Terezinha, 1377 – 
Interlagos. Telefone (43) 
3376-7000.
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mElhor motorista

mEio ambiEntE 

arraiá

na cadeira, a artesã Sirlene Soares; atrás, a cirurgiã-dentista cibele 
Puhl. em pé estão Silvia dal Maso (cirurgiã-dentista) e luciane ap. 
Jonson de oliveira (auxiliar de saúde bucal)

Serviço: Odontologia no Sest Senat de Foz do Iguaçu. 
Para marcar uma consulta, ligue para (45) 3526-7000 

ou compareça à Rua Rufino Vilhordo, 155, Parque 
Presidente II, ao lado do CTG Charrua. 
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