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O que NÃO te contaram sobre
a Reforma Trabalhista!

•
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FIQUE POR DENTRO

- Homologação de rescisão no sindicato deixa de ser 
obrigatória 
Não haverá mais necessidade de homologação do Termo 
de Rescisão pelo sindicato ou Ministério Público para os 
empregados que trabalharem por mais de um ano, valendo 
a assinatura firmada somente entre empregado e 
empregador.

- Acordo poderá permitir que trabalhador receba 
metade do aviso prévio indenizado
Foi criada a possibilidade de se realizar acordo, na 
demissão do empregado, para recebimento de metade do 
aviso prévio indenizado. O trabalhador poderá movimentar 
80% do valor depositado na conta do FGTS, mas não 
poderá receber o benefício do Seguro Desemprego.

- Duração da jornada e dos intervalos poderá ser 
negociada
As regras sobre duração do trabalho e intervalos passam a 
não serem consideradas como normas de saúde, higiene e 
segurança do trabalho para os fins da negociação 
individual. Isso significa que poderão ser negociadas, ao 
contrário do que ocorre atualmente.  *Relembre: Reforma 
vai permitir 12 horas de trabalho diárias.

- Negociações deixam de valer após atingirem prazo 
de validade
Atualmente, uma vez atingido o prazo de validade da norma 
coletiva (convenção ou acordo), caso não haja nova norma, 
a negociação antiga continua valendo. Pela proposta 
reformista isso deixa de acontecer. As previsões deixam de 
ser válidas quando ultrapassam a validade da norma, não 
podendo mais ser aplicadas até que nova negociação 
ocorra.

- Ações Trabalhistas            
Com a mudança nas leis trabalhistas, o benefício da justiça 
gratuita passará a ser concedido apenas aos que 
comprovarem insuficiência de recursos. Os demais, serão 
obrigados a comparecer às audiências na Justiça do 
Trabalho e arcar com as custas do processo, caso perca a 
ação. Haverá ainda punições para quem agir com má-fé, 
com multa de 1% a 10% da causa, além de indenização 
para a parte contrária.

A presidente do Sindesauvel Sra. Dalva, e a 
Diretora Rosemary, juntamente com Dirigentes de 
entidades sindicais do estado do Paraná filiadas à 
Central dos Sindicatos Brasileiros, participaram nos 
dias 23 à 26 de maio do Congresso Estadual da 
CSB Paraná, em Curitiba-PR.

Durante os dias de debates, estiveram em 
discussão temas relacionados a três eixos 
principais: Independência, Desenvolvimento e 
Justiça Social. 

As palestras foram ministradas por 
especialistas em suas respectivas áreas de 
atuação, tais como juristas, técnicos do Dieese, 
advogados e integrantes do Ministério do Trabalho 
e do Ministério Público do Trabalho, além de tratar 
de assuntos como as reformas trabalhista e da 
Previdência, e proteção dos dirigentes. Para o 
último dia, ficou reservada a eleição da diretorial 
estadual, sendo a Sra. Dalva eleita como Vice 
Presidente Estadual CSB, e a Sra. Rosemary como 
secretaria da saúde da CSB Estadual.

SAIBA MAIS!
No site do Sindicato, você encontrará todas as 

informações que precisa sobre a Convenção Coletiva 
de Trabalho, Boletins Informativos, Convênios, e 
também notícias do interesse do Trabalhador.
Acesse:      www.sindesauvel.com.br  

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

http://www.sindesauvel.com.br/


ATUAÇÃO DO SEU SINDICATOATENÇÃO TRABALHADORES!!

    O SOMBRA VOLTOU… 

ASSÉDIO MORAL

Ocupa Brasília! 

O Sindesauvel esteve presente no ato “Ocupa 
Brasília”, contra a retirada de direitos trabalhistas e 
previdenciários, o qual foi realizado no dia 24 de maio, 
no calçadão de Cascavel. Estiveram presentes 
Sindicatos de Cascavel e região, dentre eles o Fórum 
Sindical.

O movimento é mais uma etapa da mobilização 
para frear as reformas que retiram direitos da 
população, medidas elaboradas pelo Governo Federal 
em trâmite na Câmara dos Deputados e no Senado da 
República.

----------------------------------------------------------------
             Reunião de Diretoria

As Diretoras do Sindesauvel, se reuniram na 
quarta-feira, dia 31 de maio de 2017, na sede do 
sindicato, para debaterem  vários assuntos de interesse 
da categoria e especialmente as reformas: trabalhistas, 
previdenciária, e as negociações salariais 2017/2018.

A reunião teve como objetivo a atualização da  
situação das reformas, bem como as ações para 
combater as propostas, e a importância do papel do 
sindicato na luta em defesa dos trabalhadores. 

 A categoria precisa estar ciente e unida para 
enfrentar esse desmonte que o governo está fazendo!

- O sombra me contou que, após o contato do 
Sindicato, o laboratório Biovel efetuou o pagamento 
dos três vales alimentação, que estavam atrasados. 
               ATENÇÃO TRABALHADORES! 
É o Sindicato trabalhando para garantir os seus 
direitos!

- O sombra me disse que no hospital de 
Capitão Leonidas Marques, os trabalhadores ainda não 
receberam o 13º referente a 2016, e terão que vender 
uma rifa para receber.
                 ATENÇÃO TRABALHADORES! 
O décimo terceiro salário é um direito garantido pelo 
art.7º da Constituição Federal de 1988. Consiste no 
pagamento de um salário extra ao trabalhador no final 
de cada ano.
O Sindicato esta tomando as providências para 
regularizar a situação! 

- O sombra me falou que a Nutricionista de um 
determinado estabelecimento de saúde, está exigindo 
que os funcionários façam hora extra, e tem humilhado 
os trabalhadores caso não façam. Tem os proibido de 
irem ao banheiro, faz comentários maldosos, e faz os 
funcionários correrem no setor.
                ATENÇÃO TRABALHADORES! 
Isso é assédio moral, e é crime! O Sindicato está de 
olho!

        - O sombra me contou que o Laboratório Álvaro 
mandou mais de 60 trabalhadores embora, por conta 
do fechamento do local da unidade General Osório.

O Sindesauvel está prestando toda a 
assistência nas homologações dos trabalhadores. 
                 ATENÇÃO TRABALHADORES!
O sindicato está trabalhando para garantir seus 
direitos. Qualquer dúvida, procure o seu sindicato.
 


