
Edição 42                                                                                                                                FEVEREIRO/2017 

 

    GARROTE
                      SINDESAUVEL – Sindicato dos Trab. Em Est. Serv. Saúde de Cascavel e Região 

Fone/fax: (45) 3224-4105  e-mail: sindicatosindesauvel@hotmail.com    
www.sindesauvel.com.br 

PRÁ QUÊ SINDICATO?  
NÃO PRECISO! EU RESOLVO SOZINHO MEUS PROBLEMAS!

Esse título te assustou? Deve assustar, não? Mas essa é a visão, e a fala, de muitos trabalhadores, hoje. 
“Eu me basto! Eu resolvo!” Os patrões fazem tudo para destruir a história e a memória das lutas sociais para conquistar 
direitos que são para as maiorias.

No Brasil, os sindicatos surgiram com o final da escravidão, e com ele os direitos trabalhistas. Eles existem para 
defender os direitos dos trabalhadores. Nossos direitos são frutos de muitas lutas e para garanti-los temos que estar 
sempre organizados coletivamente e em processo constante de ação política. 

Quando não havia sindicatos, nem direitos trabalhistas, era o patrão quem decidia o preço da força de trabalho e a 
duração da jornada. Só na década de 1920 os trabalhadores conquistaram a jornada de 8 horas diárias. E, no Brasil, 
isso só foi garantido na lei em 1932.  Só a partir de 1910 foram garantidos o descanso aos domingos e o direito à 
férias.  E essas conquistas foram à custa de muitas greves, mobilizações de massas, sofrendo repressões violentas, 
torturas, prisões, desaparecimentos, mortes. 

Nada veio por bondade dos patrões, dádiva do Estado, vontade de Deus, ou por “sorte” de alguns trabalhadores. 
Ao contrário, só a resistência, a organização, a luta e a mobilização coletiva trazem conquistas e direitos. Os 
sindicatos têm importante participação na história dos direitos sociais em nosso país. O movimento sindical foi decisivo 
para a conquista a democracia, dos direitos políticos e humanos, da liberdade, em diversos momentos da história 
brasileira. 

As entidades sindicais representam o conjunto das suas respectivas categorias nas negociações coletivas. O 
trabalhador sindicalizado tem direito garantido de assistência jurídica, seja individual ou coletiva, com advogados 
nas áreas trabalhista, previdenciária. Uma negociação salarial é longa, difícil, cansativa, com avanços e recuos, ainda mais 
em tempos de crise. O sindicato negocia duramente para que você tenha reajustes sobre o salário, sobre o tíquete 
e todas as outras cláusulas que envolvem valores monetários. Tenha certeza de que, se dependesse da empresa ou 
do governo, você receberia 0% de reajuste salarial e seus direitos seriam reduzidos e os benefícios retirados. Só não nos 
atacam mais porque lutamos coletivamente, e porque o sindicato luta com você. Todo trabalhador tem direito de se 
sindicalizar, exercer sua cidadania sindical, opinar, discordar, propor, eleger e ser eleito, desde que participe ativamente da 
vida de seu sindicato.

Nunca é demais registrar: do céu só cai a chuva, os raios de sol e as bênçãos da fé. Todos os direitos trabalhistas, 
direitos sociais e políticos que temos hoje foram conquistados através de muitas lutas da organização sindical, dos 
movimentos sociais. Tudo é fruto de lutas. Se lutando já é difícil, sem luta é muito mais!

Os sindicalizados sustentam a entidade sempre, antes e após as campanhas salariais. Dessa forma, a 
contribuição assistencial se torna necessária, pois ela visa garantir recursos para as despesas da campanha salarial, como 
cálculos e acompanhamentos estatísticos e socioeconômicos, assessoria jurídica, produção de boletins, viagens para 
negociações, materiais, jornais, publicações de editais etc. 

Nossos direitos foram todos conquistados nas lutas. O sindicato é o instrumento coletivo de combate de classe, 
e só a luta coletiva faz frear e recuar o retrocesso civilizatório do capital quanto aos direitos da classe trabalhadora.

O papel fundamental dos sindicatos é a luta e a negociação, na busca e garantia dos direitos sindicais, políticos, 
sociais e trabalhistas. O sindicato prioriza a organização nos locais de trabalho, estão sempre junto dos trabalhadores, 
ouvindo suas reivindicações, escutando suas propostas, buscando politizá-lo, trazer para a luta coletiva. Sozinho 
ninguém conquista nada.

Nas lutas permanentes, nos debates nas assembleias, na importância da formação política, nos cursos de 
formação, para alargar nossa visão de sociedade, superando o corporativismo e o burocratismo, que nos faz olhar para os 
próprios umbigos. As mesas nacionais e setoriais de negociação com o governo, os grupos de trabalhos, nada pode 
substituir a autonomia, a independência e a luta dos trabalhadores. Sindicato é independente de partidos e do Estado, ter 
autonomia e se baseia nos reais interesses dos trabalhadores, elevando sua consciência e reafirmando sempre que só a 
luta conquista direito, e que tudo que conquistamos até hoje é fruto de nossa luta e organização.

Juntos somos mais fortes!

E AÍ, RECEBERAM?

Conforme a Cláusula 3ª -  Piso Salarial – C.C.T 2016/2017, os pisos  salariais, para os trabalhadores em hospitais 
e demais estabelecimentos de saúde de Cascavel e região, a partir  de 01.01.2017, serão corrigidos aplicando-se o 
percentual de 5,00% (cinco por cento) sobre o salário praticado em primeiro de Maio de 2015. Os trabalhadores que não 
receberam, por favor entrar em contato com o Sindicato 3224-4105. Está na C.C.T, tem força de lei!



FIQUE POR DENTRO

A partir do dia 03/02/2017, estará disponível a retirada 
dos Materiais Escolares, junto ao Sindicato.

 
Lembre-se de trazer:
- Documento com foto;
- Declaração de matrícula do estudante;  
- Sua duas (02) folha de pagamento 2016, que 
contenha o desconto da (reversão salarial/taxa 
negocial).

          Flexibilizar a jornada de trabalho   
 favorece apenas o empregador!!

Sendo uma das mais recentes propostas aquela 
que institui a chamada jornada de trabalho móvel e 
flexível, que permite ao empregado receber apenas pelo 
tempo de labor efetivamente prestado e que deixa ao 
empregador a definição do período que será exigido a 
cada dia.

Trata-se de uma sistemática que gera uma 
completa insegurança ao trabalhador, pois não permite 
que este saiba previamente se será convocado para 
prestar serviço e muito menos por quanto tempo, o que 
resulta nos desconhecimentos de qual será o valor do 
salário a ser recebido e de qual é o verdadeiro nível 
remuneratório mensal.

Na prática, a medida acaba transferindo ao 
empregado –a parte mais vulnerável da relação jurídica– 
os riscos da atividade econômica e do empreendimento 
desenvolvido, que por natureza devem ser do 
empregador, por ser o titular dos meios de produção, 
conforme o art. 2º da CLT.

Na realidade, esse tipo de jornada de trabalho 
favorece exclusivamente o polo mais forte da relação de 
emprego, permitindo ao empregador a busca pelo lucro 
sem assumir o risco inerente à atividade desempenhada.

Propostas como essa impressionam pelo grau de 
insensibilidade à incontestável perda de qualidade de 
vida dos trabalhadores. Elas geram impactos sociais 
profundamente negativos e graves prejuízos às pessoas 
que sobrevivem apenas de sua força de trabalho.

O desemprego deve ser combatido com 
providências que incrementem a economia e fomentem a 
atividade empresarial, mas não com a precarização 
completa e sem limites das condições de trabalho.

Fonte: http://csbbrasil.org.br/blog/2016/12/20/flexibilizar-a-jornada-
de-trabalho-favorece-apenas-o-empregador/

ASSÉDIO MORAL
Assédio Moral é toda e 

qualquer conduta abusiva que 
atente, por sua repetição ou 
sistematização, contra a 
dignidade ou integridade física 
ou psíquica de uma pessoa, 
ameaçando seu emprego ou 
degradando o clima de 
trabalho. 

Ele pode envolver 
posições hierárquicas e 
também pode acontecer entre 
colegas de trabalho. 

MATERIAL ESCOLAR

* O sombra me contou que o Hospital de 
Capitão Leônidas Marques está com o vale 
alimentação atrasado. O Sindicato já está tomando 
as providências.

* O sombra me falou que o Hospital Nossa 
Senhora do Salete, mais uma vez, está com o vale 
alimentação atrasado; o Sindicato está de olho, já 
estamos tomando as devidas providências. 

* O sombra me contou que o Laboratório 
Biovel vem atrasando constantemente o vale 
alimentação e o salário dos trabalhadores; a 
Presidente do Sindicato já entrou em contato com a 
empresa para que a mesma solucione o problema de 
imediato, para não sofrer as consequências.

* O sombra me informou que no Hospital 
Policlinica os técnicos de enfermagem estão 
sobrecarregados de trabalho, cuidando de 4 a 5 
pacientes que precisam de cuidados especiais, e 
quando há internamento noturno, esse número tende 
à aumentar.
                 ATENÇÃO TRABALHADORES!!

Devido aos cuidados serem redobrados a 
estes pacientes, cada técnico de enfermagem deve 
cuidar de 3 pacientes no máximo. Estamos de olho!!

* O sombra me disse, que neste mesmo 
hospital, tem técnicos de enfermagem trabalhando 
no setor de isolamento, com pacientes com doenças 
de infectocontagio, como caxumba, etc, e estes 
mesmos trabalhadores estão recebendo apenas 
insalubridade de 20%, quando seria de 40%. 
Já falei com a Presidente do Sindicato para que ela 
tome providência! O Sindicato está de olho!

        ATENÇÃO TRABALHADORES!!

Quando os seus direitos não estiverem sendo 
respeitados, procure o seu Sindicato e DENUNCIE, 
não fiquem calados, o Sindicato é a sua única 
“arma” de defesa!! Associe-se, pois juntos 
seremos mais fortes!

 

ATENÇÃO TRABALHADORES!!

    O SOMBRA VOLTOU… 

Denuncie, procure o seu Sindicato!!
045-99839-2500


