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CAMPANHA SALARIAL 2016

A Campanha Salarial 2016 dos trabalhadores em
estabelecimentos  de  serviços  de  saúde  de  Cascavel  e
região começa em meio a uma grave crise econômica,
aumento da inflação e do desemprego. Direitos, condições
de trabalho, não podem ser colocados em segundo plano.

Por  isso,  para  conquistarmos  o  reajuste  salarial
será  preciso  muita  mobilização  dos  trabalhadores  e
participação nas ações realizadas pelo Sindicato. 

Os  patrões  vão  usarão  a  crise  para  negar  o
aumento salarial e outros benefícios sociais que estamos
reivindicando.  Não  vamos  abrir  mão  da  reposição  da
inflação,  da valorização  do  piso,  e  da  manutenção das
cláusulas sociais. 

A situação econômica está ruim, mas a culpa não
é do trabalhador. Portanto, vamos fortalecer o Sindicato,
participe  das  próximas  assembleias, pois  juntos  somos
mais fortes, em busca de um acordo digno ao trabalhador.

E  esse  resultado  virá  de  acordo  com  a
participação, do compromisso e do envolvimento de cada
trabalhador,  articulando  a  luta,  dentro  e  fora  das
empresas, e fortalecendo às assembleias.

Outra  forma  de  fortalecer  a  luta  da  Campanha
Salarial  é  se  sindicalizar,  não  tenha  dúvidas  de  que
quanto mais sócios, mais forte é o nosso Sindicato e que
essa é a grande diferença na hora de negociar  com os
patrões.   

O Sindesauvel  agradece a você trabalhador, que
se fez presente na assembleia,  na qual foi apresentada
aos trabalhadores a pauta de reivindicações.

Fique atento aos nossos informativos, e ao site do
Sindicato  para  maiores  informações  sobre  as
Negociações Salarias 2016/2017. 

Os profissionais da Saúde não podem deixar para
depois, é preciso se mobilizar para evoluir cada vez mais.
Venha participar! Dias de luta, dias de glória!! 

JUNTOS VENCEREMOS ESSA LUTA!

No dia 13 de março de 2016, o Sindesauvel
proporcionou  um  dia  muito  especial  em
comemoração  ao  Dia  Internacional  da  Mulher.  O
evento  foi  realizado  no  Hotel  Copas  Verdes,  com
muitas surpresas, descontração e sorteios de brindes!

O Sindesauvel agradece a presença de todas
as trabalhadoras da área da saúde que prestigiaram
este dia! 
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FIQUE POR DENTRO



 
O SOMBRA INFORMA:

- O sombra me contou que tem
encarregado  no  Hospital  São
Lucas achando que é dono do
hospital,  humilhando  os
funcionários  na  frente  dos
colegas,  falando  palavras  de
baixo  calão.  
ATENÇÃO  TRABALHADOR
Isso  é  assédio  moral,  e  é
crime!!!  O  sindicato  está  de
olho!

-  O sombra me  disse que os
técnicos  de  enfermagem  do
Hospital  São  Lucas  estão
trabalhando  com  excesso  de
pacientes. Cuidado!! Isso pode
induzir  o  trabalhador  ao  erro.
Enfermeira  chefe  de
enfermagem,  o  sindicato  está
de olho! 

- O sombra me contou que no
hospital  Dr.  Lima  a
recepcionista  fica  trabalhando
sozinha  e  fazendo  dupla
função nos finais de semana. 

Nesta  segunda-feira,
04/04/2016,  a  presidente  do
Sindesauvel  Sra.  Dalva,
participou  da  greve  dos
trabalhadores da coleta de lixo
de Cascavel.  

A paralisação, iniciada
nas primeiras horas do dia, foi
para  cobrar  reajuste  salarial.  

A classe pede reajuste
de  15%  e  aumento  no  Vale
Alimentação para R$ 450. Até
agora  a  empresa  ofereceu
12%  e  Vale  Alimentação  no
valor de R$ 395. 

Parabéns  pela  luta
trabalhadores!  O  Sindesauvel
manifesta  seu  apoio  e
solidariedade  à  greve!  

Estamos  junto  com
vocês  para  que  a  greve  seja
vitoriosa! 

FIQUE POR DENTRO

FIQUE POR DENTRO

ATENÇÃO TRABALHADORES

Na terça-feira 08/03/2016, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o 
Sindesauvel participou do ato "Agora é que são Elas" realizado na Praça Wilson Joffre, 
com a intenção de orientar, esclarecer e parabenizar as mulheres que passavam pelo 
local.

Com fotos espalhadas pelas tendas, cada imagem contava um pouco da história 
vivida pelas mulheres. Além de voltar ao passado e pensar no presente, alguns serviços 
que podem auxiliar as mulheres no futuro eram disponibilizados nas tendas. Serviços 
jurídicos e algumas orientações de saúde fizeram parte da ação.

Um dos intuitos da abordagem feminina também era trazer a mulher para o meio 
político, fazer com que elas passem a comandar mais cargos e ganhem um maior 
respeito perante a comunidade.
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E para comemorar e homenagear esta data tão importante, o Sindesauvel 
presenteou todas as associadas para se sentirem ainda mais especiais com um Kit de 
Beleza.

O sindicato reconhece a luta feminina em busca da igualdade social e 
valorização profissional, e parabeniza as trabalhadoras associadas, que são 
fundamentais para o fortalecimento sindical e de toda a sociedade. Mas, acima de tudo, 
destacamos que não apenas no 8 de março, mas sim, todos os dias devemos valorizar 
as mulheres!

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  ASSEMBLEIA GERAL

Convocação para os trabalhadores    
                                                                      em  HOSPITAIS:                                 
   
    
                                                                       DIA: 25/04/2016
                                                                       HORÁRIO: 14h00
                                                                       LOCAL:  Salão de Festas, Ed.          
                                                                                     Felipe Adura, 1º andar,      
                                                                                     Rua Antônio Alves             
                                                                                     Massaneiro,  154, centro,   
                                                                                     Cascavel/PR. 


