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O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE CASCAVEL 
E REGIÃO – SINDESAUVEL, ao longo dos anos vem celebrando Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) com 
sindicatos patronais, bem como Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) diretamente com empresas, na busca incessante 
de melhorar a cada dia a situação dos trabalhadores da área da saúde, sejam eles filiados ao sindicato ou não. 

No ano de 2015, o SINDESAUVEL conseguiu celebrar umas das melhores convenções coletivas do Estado do 
Paraná, com vigência de 1º de maio de 2015 até 30 de abril de 2016, na qual manteve diversos benefícios, bem como 
ampliou direitos aos trabalhadores da área da saúde, mesmo com a grave crise política e econômica que assola o país. 

Todavia, em que pese os esforços dispensados pela diretoria do SINDESAUVEL em buscar sempre o melhor 
para os trabalhadores, no mesmo ano de 2015, houve uma clara prática antissindical contra o referido sindicato, tendo 
em vista que por determinação de terceiros, os trabalhadores foram induzidos e obrigados a levarem cartas de 
oposição ao sindicato após a celebração do instrumento coletivo, para que os valores referentes a Taxa negocial e 
Contribuição Confederativa não fossem repassados ao mesmo. 

Pelo que ficou caracterizado e apurado preliminarmente, algumas empresas, via de seus encarregados e 
diretores, estavam agindo de forma a obrigar seus empregados a se oporem às contri-
buições, em razão de não aceitarem os benefícios conquistados pelo SINDESAUVEL 
em  favor  dos  trabalhadores.  Assim, viram nas  cartas de oposição uma forma velada 
para  tentar  prejudicar  o  sindicato,  o enfraquecendo para  as  futuras negociações 
de   convenções  e  acordos coletivos  e,  consequentemente,  dificultando  no  futuro a 
manutenção e conquistas de direitos e benefícios aos trabalhadores. 

Diante  desta situação  ILEGAL  e  CRIMINOSA,  o SINDESAUVEL  informou a 
Polícia  Federal  os  fatos  ocorridos, sendo,  então,  instaurado  Inquérito  Policial para
averiguar o  crime de  atentado  contra  a  liberdade de associação sindical, previsto no
art. 199, do Código Penal, em razão da prática antissindical anteriormente Mencionada. 
Todas  as  cartas  de  oposição  de  2015 foram encaminhadas para instruir o processo, 
assim  como  serão,  também, as recebidas este ano. Os  suspeitos serão chamados a
esclarecer os fatos e, apurada a autoria, responderão criminalmente, na forma da lei.

Portanto,  apesar  destes   atos   ilegais e  criminosos,  o  SINDESAUVEL  não 
desistirá de lutar pelos trabalhadores, precisando do apoio de todos os seus represen-
tados  para que a luta  pela ampliação  de direitos  e a conquista de novos benefícios, 
sempre em prol da classe trabalhadora, não cesse jamais!

 
  

2º Seminário Jurídico Nacional da UGT  

A Presidente do Sindesauvel, Sra. Dalva e a Diretora Sra. Rosemary,  participaram do 2º Seminário Jurídico 
Nacional da UGT, realizado em Curitiba/PR, dia 7 de julho. Na abertura marcaram presença personalidades de peso do 
mundo jurídico e político estadual e nacional, e mais de 400 dirigentes sindicais e advogados trabalhistas de todo Brasil.

Durante todo o dia foram debatidos temas pertinentes ao mundo do trabalho. Alguns permeados de muita 
polêmica entre trabalhadores e empregadores. Pela manhã, o presidente do TST, Ives Gandra Martins Filho,  proferiu a 
palestra sobre: “O prestígio da negociação coletiva à luz da legislação e da jurisprudência”. O presidente do TST 
defende que, em uma eventual negociação entre patrões e empregados, prevaleça a negociação acima do legislado.

De acordo com o presidente da UGT, Ricardo Patah, o governo está conversando com os sindicatos sobre 
temas relativos ao emprego, mas ainda há divergências sobre o encaminhamento das questões. Tanto o governo 
quanto a UGT dizem que a CLT não é um problema, embora ambos defendam mudar a lei. A questão tributária – e não 
a falta de clareza – é o que mais influencia o desemprego, na avaliação da UGT.

Patah agradeceu ainda ao ministro do Trabalho e ao presidente do TST, por sempre estarem ouvindo as 
reivindicações da UGT, e destacou que a central sempre lutará pela defesa da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) 
e contra qualquer tipo de precarização das relações trabalhistas. “Não podemos aceitar que, em nome da crise 
econômica, os trabalhadores paguem o preço da má gestão política desse país”, concluiu Patah.  

Fonte: UGT-PARANÁ

      PRÁTICA ANTISSINDICAL GERA INVESTIGAÇÃO DA POLÍCI A FEDERAL!



 

FIQUE POR DENTRO

FIQUE POR DENTRO

 Marionette 
chegou!!

 Visita ao Curso Técnico de Enfermagem – CEEP
   

Na noite de 20/06/2016, a Diretora Sra. Rosemary, esteve 
presente no CEEP - Colégio Estadual Polivalente Pedro Boaretto 
Neto, de Cascavel,                                  
para apresentar aos alunos                    
do curso Téc. de Enfermagem,                        
as atividades realizadas pelo 
SINDESAUVEL, e conscien-
tizar os futuros técnicos de 
enfermagem sobre a importân-
cia da participação ativa  
de todos, junto ao sindicato.   

_________________________________________________
                      6ª Conferência Municipal

 
A Presidente do Sindesauvel, Sra. Dalva,  participou da 6ª 

Conferência Municipal no Teatro de Cascavel para discutir o 
Plano Diretor e a função social das cidades. O evento começou 
na noite de 28 de junho e seguiu até o dia 30 com uma extensa 
programação.

O tema das discussões foi "A Função Social da Cidade e 
da Propriedade: Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente 
Justas". Na primeira noite de encontro, uma mesa redonda foi 
realizada abordando o tema central.

O segundo dia foi reservado para a realização da 1ª 
Audiência Pública de Revisão do Plano Diretor de Cascavel 
2016. O objetivo do encontro foi detalhar o atual Plano Diretor e 
quais foram as melhorias e os avanços notados na cidade ao 
longo dos últimos dez anos, além de um balanço realizado pelas 
secretarias municipais.

Já na quinta-feira, último dia de conferência, foi realizada 
a eleição dos delegados que representarão o município na etapa 
estadual da Conferência das Cidades. Além disso, a Sra. Dalva 
foi eleita como membro para o Conselho Municipal, o Concidade. 
__________________________________________________

Reunião da Diretoria da Regional Oeste - UGT Paraná

No dia 25 de junho (sábado), a Presidente Sra. Dalva, 
esteve presente na reunião geral da UGT-Paraná, a qual foi 
realizada na sede da UGT Regional.

Entre os assuntos  
discutidos, podemos destacar  
a redução dos juros do cartão  
de crédito, Barraca Itinerante,  
e  também foi definido o  
calendário das reuniões da  
Diretoria para o segundo  
semestre de 2016.

                        

 Oii gente!!! 
 

              Estou revoltada! Vejo o     
nosso sindicato 
lutando pelos 
nossos direitos na pessoa 
da Presidente Sra. Dalva, no 
entanto todo ano eu vejo os 
meus colegas indo no 

sindicato para levarem essas tal “cartinhas” 
para não descontar uma vez por ano, a taxa 
de negociação, sendo que eles serão 
beneficiados o ano inteiro.
 

Quero chamar a atenção dos sócios 
do sindicato, e da Sra. Presidente, da 
diretoria e assessoria jurídica, para a 
próxima negociação; gostaria que 
atendessem o meu pedido, pois sou sócia e 
tenho esse direito e quero que ele seja 
respeitado! Gostaria que as cláusulas de 
benefícios que o sindicato conseguiu, sejam 
somente para os sócios, por exemplo: vale 
alimentação, vale creche, férias ampliadas, 
horas extras 100% após a 44ª hora, e assim 
por diante para os demais, que fosse 
negociado somente o reajuste, pois eles 
não contribuem com a entidade e quem 
paga a conta somos nós, sócios! Peço 
ainda se possível, suspender esses 
benefícios ora pactuado.

Obrigada!

C.C.T 2016/2017 – HOSPITAIS E 
DEMAIS ESTABELECIMENTOS  

Conheça os seus benefícios:           
CLÁUSULA 4ª - CORREÇÃO SALARIAL
Os salários serão reajustados em 10% ( dez 
por cento), nos seguintes termos:

 - A partir de 1º de Maio de 2016 os salários 
serão corrigidos aplicando-se o percentual 
de 5,00% (cinco por cento) sobre o salário 
praticado em primeiro de Maio de 2015.
 - A partir de 1º de Janeiro de 2017 os 
salários serão corrigidos aplicando-se o 
percentual de 5,00% (cinco por cento) sobre 
o salário praticado em primeiro de Maio de 
2015.
Parágrafo Único: As diferenças salariais 
serão pagas de forma retroativas a data 
base
1º de maio de 2016 e por ocasião do 
fechamento desta convenção, deverão ser 
quitadas pelas empresas até o 5º dia útil do 
mês de Julho/2016.
 


