
Justiça do Trabalho condena e obriga o Hospital 
Santo Antônio de Guaraniaçu a cumprir C.C.T.
 Em decisão proferida pelo  MM° Juiz Federal da Vara do Trabalho de Laranjeiras do Sul, o Hospital 
Santo Antonio, de Guaraniaçu-PR, foi condenado em ação proposta pelo SINDESAUVEL, a dar cumprimento 
à CCT - Convenção Coletiva de Trabalho assinada pelo SINDESAUVEL com o Sindicato dos Hospitais do 
Oeste do Paraná. A ação tramita sob o nº 0000100-57.2016.5.09.0053. Apesar de ter pleno conhecimento de 
todo conteúdo da CCT, o hospital vinha se negando, sistematicamente, a cumprir com suas obrigações, o 
que levou o SINDESAUVEL ingressar com ação de cumprimento, cujo resultado lhe foi totalmente favorável 
(v. íntegra da sentença no site do SINDESAUVEL: www.sindesauvel.com.br ). 

Multa Convencional em favor do Sindicato
 
 Além da condenação para cumprimento da CCT, o hospital foi condenado, ainda, ao pagamento de 
03 (três) multas convencionais (penalidade da CCT), em favor do Sindicato, tendo por base a numero de 
empregados abrangidos pela norma convencional. A Diretoria do SINDESAUVEL, objetivando a melhor 
integração e participação dos trabalhadores nas lutas por melhores condições de trabalho, resolveu reverter 
em favor dos empregados do Hospital Santo Antonio, filiados, a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) 
do valor líquido da condenação. O valor apurado será rateado entre os empregados do Hospital Santo 
Antônio que, na data do rateio, contarem com, no mínimo, 06 (seis) meses de filiação ao SINDESAUVEL. 
Isso significa que o filiado poderá receber de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
dependendo do número de filiados à época do pagamento.

Sindicalização – Um Direito do Trabalhador

 “Toda conquista do SINDESAUVEL é graças ao trabalho diuturno e incessante de sua 
Diretoria”, como sempre tem dito a Presidente Dalva Selzler. O trabalhador da saúde PODE e DEVE 
participar desta luta e o primeiro passo é FILIAR-SE ao Sindicato; e para isso, basta acessar  (link “Ficha de 
Filiação”), preencher a ficha e encaminhar para o email:  ou comparecer pessoalmente a sede do Sindicato 
munido da CTPS, RG e comprovante de endereço.
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FIQUE POR DENTRO

FIQUE POR DENTRO
ATENÇÃO TRABALHADORES

A presidente Sra. Dalva, esteve presente entre os dias 10 e 12 de 
abril, em Belo Horizonte, na IV Conferência Nacional de Gênero, Raça e 
Juventude da UGT (União Geral dos Trabalhadores do Brasil), com o 
objetivo de impulsionar a incorporação de gênero, raça e juventude nas 
diversas secretarias da central sindical. 

          Além de ter o intuito de impulsionar a incorporação de gênero, raça e 
juventude nas diversas secretarias da central sindical, a IV Conferência 
Nacional de Gênero, Raça e Juventude da UGT tem também como propósito 
analisar os avanços obtidos através das diretrizes das Conferências 
realizadas nos últimos anos e traçar estratégias para garantir proposições 
inclusivas na agenda sindical da UGT Nacional. Cerca de 300 representantes 
da central em todo o país participaram do evento.

Em comemoração ao Dia do Trabalhador, o Sindesauvel promoveu 
neste domingo, dia 01/05/2016, uma confraternização a todos os associados 
e familiares no Seminário São José.

A Diretoria, tendo a frente à combativa presidente Sra. Dalva Maria 
Selzler, demonstra uma união da base com a entidade e o respeito pela 
gestão austera voltada para os reais interesses da categoria profissional 
representada.

O Sindesauvel agradece a todos os filiados por prestigiar o evento, e 
ao Dr. Marco Túlio, que nos honrou com um patrocínio e sua ilustre  
presença!

  

                       

- O sombra me contou que o 
Hospital São Lucas não está 
fornecendo lanche para os 
trabalhadores que fazem 12h 
diurna.
 ATENÇÃO!! 
De acordo com a cláusula 24º da 
C.C.T., o empregador fornecerá 
gratuitamente alimentação para 
plantões de 12h consecutivas. O 
Sindicato está de olho!! 

- O sombra me disse que no 
hospital Policlínica os trabalhadores 
que fazem 6h, não estão fazendo o 
intervalo de 15 minutos, e quem faz 
12hs não tem o intervalo de 1hs 
completo.  
 ATENÇÃO TRABALHADOR! 
De acordo com a cláusula 29ª da 
C.C.T a jornada de trabalho de 6 
(seis) horas observar-se-á intervalo 
de 15 minutos e nos plantões de 12 
horas intervalo de 01  hora. 
Observe também, o Artigo 71º da 
CLT. O Sindicato já está tomando 
as providências!!
 
- Conforme assembleia realizada 
pelos trabalhadores, a contra 
proposta do patronal não foi aceita. 
Fica agendado para o dia 
17/05/2016 uma nova rodada de 
negociações com o sindicato 
patronal.

  Atenção Trabalhador! 
O Sindicato promoverá no dia 
15/06/2016, um curso de Primeiros 
Socorros 8h/aula, que será 
ministrado pelo Socorrista Veloso de 
Curitiba.
É gratuito e as vagas são limitadas!! 
Inscrições/ informações pelo e-mail 
sindicatosindesauvel@hotmail.com e 
pelo fone (45)3224-4105 ou 
Whatsapp (45)9839-2500. Participe! 
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