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2015 foi um dos anos mais difíceis da história do funcionalismo 
estadual. Um ano duro. Um Congresso atípico. Um público diferenciado. 
Muita gente que estreou na luta também debutou no debate.

A brava gente não se deixou intimidar pela birra do governo, pelas sucessivas 
tentativas de impedir a participação da categoria no espaço de discussão 
mais importante do nosso Sindicato. Evento em que aprofundamos o debate 
de temas que afligem nosso cotidiano.

A grande lição que tiramos desse 7º Congresso é que temos de ampliar 
a nossa organização. Com um governo que só pensa em retirar direitos e 
entregar o que é de responsabilidade do Estado para terceiros, é preciso 
muito foco e determinação.

Todo o esforço feito pelo Sindicato e pela Comissão Organizadora do 7º 
Congresso foi para garantir que toda a categoria, incluindo o segmento 
dos aposentados, tivesse a oportunidade de participar da discussão. Para 
qualificar a intervenção, a direção do Sindicato e a Comissão Organizadora 
realizaram 62 plenárias e 13 oficinas de formação. 

Participaram efetivamente do evento 143 delegadas e 50 delegados, num 
total de 193 pessoas.

Foram três dias intensos. Também implementamos as oficinas, que 
aconteceram paralelas ao evento. Os temas abordados foram: Saúde do 
Trabalhador, Funeas, ParanaPrevidência,  SAS,  Assédio Moral,  Aposentados 
e  Movimento Sindical. Todas muito disputadas!

No segundo dia, os assuntos discutidos foram Desmanche do Estado/Serviço 
Público e a Supressão de Direitos do Trabalhador Público e Direito de Greve 
do Servidor Público.

Este Caderno contém as resoluções aprovadas na Plenária Final do 7º Congresso 
do SindSaúde. As resoluções servirão de norte para as ações que nós, servidores 
da saúde do Estado, vamos desenvolver nos próximos três anos.

Boa leitura!

Direção do SindSaúde-PR

apresentação

Três dias intensos
de participação, opinião,
emoção, debate
e integração
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a luta e a melodia

Participação qualificada com
62 plenárias e
13 oficinas de formação. 

piá do dianho
itaercio rocha  
Jaguara, traíra!
Tome cuidado, esse moleque é um escroto
Deu calote em todo mundo, só pra depois 
colocar culpa nos outros
Pra se eleger jogou beijinhos
Sorriso fácil em sua cara de playboy
 
Piá do dianho, ele covardiou cum nóis!
Piá do dianho, ele covardiou cum nóis!

sonho impossível

Sonhar mais um sonho impossível
Lutar quando é fácil ceder
Vencer o inimigo invencível
Negar quando a regra é vender

Sofrer a tortura implacável
Romper a incabível prisão
Voar num limite improvável
Tocar o inacessível chão

É minha lei, é minha questão
Virar este mundo, cravar este chão
Não me importa saber
Se é terrível demais
Quantas guerras terei que vencer
Por um pouco de paz

E amanhã se este chão que eu beijei
For meu leito e perdão
Vou saber que valeu
Delirar e morrer de paixão

E assim, seja lá como for
Vai ter fim a infinita aflição
E o mundo vai ver uma flor
Brotar do impossível chão

J. darion - m. leigh - versão chico Buarque e ruy guerra/1972
para o musical para o homem de la mancha de ruy guerra
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diretoria estadual

As pessoas comerão três vezes ao dia
E passearão de mãos dadas ao entardecer
A vida será livre e não a concorrência
Quando os trabalhadores perderem a 
paciência

Certas pessoas perderão seus cargos e 
empregos
O trabalho deixará de ser um meio de vida
As pessoas poderão fazer coisas de maior 
pertinência
Quando os trabalhadores perderem a 
paciência

O mundo não terá fronteiras
Nem estados, nem militares para proteger 
estados
Nem estados para proteger militares 
prepotências
Quando os trabalhadores perderem a 
paciência

A pele será carícia e o corpo delícia
E os namorados farão amor não mercantil

Enquanto é a fome que vai virar indecência
Quando os trabalhadores perderem a 
paciência

Quando os trabalhadores perderem a 
paciência
Não terá governo nem direito sem justiça
Nem juizes, nem doutores em sapiência
Nem padres, nem excelências

Uma fruta será fruta, sem valor e sem troca
Sem que o humano se oculte na aparência
A necessidade e o desejo serão o termo de 
equivalência
Quando os trabalhadores perderem a 
paciência

Quando os trabalhadores perderem a 
paciência
Depois de dez anos sem uso, por pura 
obscelescência
A filósofa-faxineira passando pelo palácio 
dirá:
“Declaro vaga a presidência”!

quando os traBalhadores 
perderem a paciência
mauro iasi

a luta e a poesia
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O direito de greve dos trabalhadores é reconhecido pela Constituição 
Federal, cabendo aos próprios trabalhadores exercerem esse direito. Correto 
seria o Estado manter exemplarmente os serviços públicos, até porque o 
cidadão paga inúmeros tributos para poder usufruir de serviços públicos de 
qualidade e suficientes às necessidades da população.

Correto seria o Estado promover negociação permanente e consequente 
com os funcionários públicos, preservando o princípio da dignidade humana 
em relação aos salários, planos de carreira, condições de trabalho, de forma 
a construir uma política consistente de valorização e respeito ao conjunto 
dos trabalhadores do setor público.

O direito de greve é um poderoso instrumento de luta da classe trabalhadora 
e, por esse motivo, os patrões tentam de todas as formas limitá-lo, para que 
os trabalhadores não possam se unir, reivindicar seus direitos e lutar por 
melhores condições de trabalho e de vida.

A Constituição Federal estabelece o direito de greve, mas determina que 
uma legislação específica seja editada para regulamentar o direito de greve 
nos serviços públicos, para estabelecer quais serão os serviços essenciais e 
dispor sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da sociedade em 
caso de greve.

A greve no serviço público não foi regulamentada e, graças a essa omissão 
legislativa, os servidores públicos têm ainda maior dificuldade para a garantia 
da legalidade da greve.

O governo-patrão judicializa a greve e a inibe. A regulamentação do direito 
de greve feita para os trabalhadores de vínculo celetista ou as decisões 
estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal são parâmetros utilizados de 
forma provisória e improvisada de buscar a legalidade da greve no setor 
público.

A greve, como garantia constitucional do servidor público, deve ser exercida 
em sua plenitude, sem punições ou restrições, sendo necessário que haja 
coerência nas negociações.

greve - um direito
da classe traBalhadora

tese 1

O direito de greve é um
poderoso instrumento de
luta da classe trabalhadora

11



Para tanto é recomendável seguir algumas orientações 
Para deflagrar greve:

1º. APROvAçãO dA PAuTA de ReIvIndICAçõeS - A pauta de reivindicações 
deve ser aprovada em assembleia da categoria.

2º. APReSenTAçãO dA PAuTA - A pauta de reivindicações aprovada pela 
assembleia deve ser redigida e formalmente entregue à autoridade 
administrativa responsável.

3º. neGOCIAçãO exAuSTIvA - Deve ocorrer negociação até que se 
esgotem as possibilidades de acordo, seja através de negativa expressa 
da Administração, seja do rechaço implícito das reivindicações do 
sindicato ou mesmo da falta de resposta a elas.

4º. COnvOCAçãO dA ASSeMBleIA - A deflagração da greve é decisão da 
categoria.

5º. delIBeRAçãO SOBRe A GReve - A categoria delibera sobre as medidas 
que serão adotadas para manter o movimento e o atendimento dos 
serviços essenciais.

6º. COMunICAçãO dA GReve - A realização do movimento grevista deve 
ser comunicada com antecedência mínima de 72 horas. O SindSaúde 
sempre manteve esses trâmites legais.

No Poder Judiciário prevalece a ideia de 
que todo serviço público é essencial. A 
regularidade na prestação de serviços deve 
ser mantida para evitar que se configure 
abuso de direito, principalmente no 
atendimento das necessidades inadiáveis 
da comunidade.

A direção do SindSaúde tem utilizado o 
percentual de 30%, na forma de escala, 
para orientar suas greves porque esse 
número tem sido comum em diversas 
decisões judiciais. Apesar disso, por 
interferência do Ministério Público do 
Paraná, as greves de 2014 e de 2015 dos 
servidores da saúde tiveram de garantir 
atendimento integral em UTI´s e prontos-
socorros e isso, com certeza, restringiu o 
direito à greve.

Mesmo atendendo a todas as 
exigências estabelecidas na le-
gislação ainda assim é possível 
que os sindicatos de trabalhado-
res recebam decisões judiciais 
contrárias à continuidade da 
greve e decisões de abusivida-
de e ilegalidade do movimento 
paredista. Foi o que ocorreu em 
2014, quando a nossa greve so-
freu com a judicialização, mesmo 
sem o governo ter apresentado 
proposta que atendesse ao me-
nos os itens principais da nossa 
greve. Na época, o SindSaúde foi 
condenado a pagar multa diária 
de R$ 50 mil reais caso não sus-
pendesse o momento paredista.

Não há garantia na lei de que os dias parados em uma greve não serão 
descontados do salário nem terão de ser repostos. Essa questão deve ser 
negociada no decorrer da greve. Na história de luta dos servidores estaduais 
da saúde, dias de ausência por paralisações ou greves têm sido negociadas. 
Isso por conta da insistência da direção sindical.

A lei determina que o servidor não pode ser punido por participar de uma 
greve, mesmo que em estágio probatório. A participação em greve não 
pode ser usada como critério em avaliação funcional, não pode ser motivo 
para abertura de processo administrativo, não é falta grave e não é motivo 
de demissão. Também determina que o patrão não pode ameaçar nem 
constranger os trabalhadores para que eles não façam greve.

O pagamento dos dias parados, em geral, tem sido objeto de negociação 
durante a própria greve. Negar aos trabalhadores o direito ao salário quando 
estiverem exercendo o direito de greve equivale, na prática, a negar o direito 
de greve.

Se a greve é um direito fundamental não se pode conceber que o seu 
exercício implique o sacrifício de outro direito fundamental, o da própria 
sobrevivência. Durante séculos, os trabalhadores se organizaram e lutaram 
pelos seus direitos através de várias formas. Uma delas sempre foi a greve, 
mesmo quando não existia nenhuma lei que permitia a greve. Períodos 
da história em que os trabalhadores eram duramente penalizados por 
participarem de greves. Descontos salariais, demissões e violência policial 
eram respostas comuns dos patrões aos trabalhadores que ousavam fazer 
greve.

O direito de greve 
é um poderoso 
instrumento de 
luta da classe 
trabalhadora e, 
por esse motivo, 
os patrões 
tentam de todas 
as formas
limitá-lo.

A greve no serviço 
público não foi 

regulamentada e, 
graças a essa omissão 

legislativa, os 
servidores públicos 

têm ainda maior 
dificuldade para a 

garantia da legalidade 
da greve.
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Oportuno registrar que muitas 
das pessoas que hoje abominam 
a greve não se recordam que as 
garantias jurídicas de natureza 
social que possuímos hoje 
advieram da organização e da 
reivindicação dos movimentos 
operários.

A solidariedade é um elemento 
dos mais importantes em uma 
greve. Apenas trabalhadores 
unidos, dispostos a enfrentar 
as mais diversas pressões que 
os patrões fazem, encontrando 
soluções para as dificuldades de se 

fazer uma greve, o grupo em defesa de cada um e de todos podem transformar 
a luta em vitória. Importante ressaltar, então, que a greve é um instrumento de 
luta sim, mas também um momento de conflito. E que precisamos estar prontos 
para o enfrentamento. A preocupação com os colegas e com a organização 
coletiva é parte necessária na preparação de uma greve.

O que AIndA FAlTA ReGulAMenTAR

Existem 27 projetos tramitando no Congresso Nacional a respeito da regu-
lamentação do direito de greve dos servidores, sendo 23 na Câmara e qua-
tro no Senado. No relatório desses debates para regulamentação da greve 
há verdadeiras aberrações. Por exemplo, é proibido haver greve nas Forças 
Armadas, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, exigindo que os de-
mais profissionais de segurança pública atuem com 80% do contingente. 
Outras 22 categorias consideradas como 
de prestação de serviços essenciais, 
como assistência médico-hospitalar e 
ambulatorial, distribuição de medica-
mentos, transporte público, defensoria 
pública, tratamento de água e esgoto e 
distribuição de energia devem, de acor-
do com o texto, manter 60% dos servido-
res trabalhando.

Existe também a defesa de que as ações 
judiciais envolvendo greve de servidores 
serão consideradas prioritárias pelo Poder 
Judiciário, ressalvados os julgamentos 
de habeas corpus e de mandados de 
segurança. Julgada a greve ilegal, o 

retorno dos servidores aos locais de 
trabalho deverá ocorrer em prazo de até 
24 horas.

Os servidores que não retornarem no 
prazo fixado ficarão sujeitos a processo 
administrativo disciplinar. Como se já 
não bastasse o ataque direto aos direitos 
dos servidores, os sindicatos também 
serão duramente atingidos e estarão 
sujeitos a pagar altíssimas multas diárias 
se descumprirem decisões judiciais 
relacionadas à greve. Ou seja, a proposta 
que hoje tramita no Congresso Nacional 
é muito ruim para os trabalhadores. E 
regulamentar o direito à greve de forma 
favorável aos servidores também deve 
fazer parte de nossas lutas.

em suma: só há direito à greve com 
garantia plena à liberdade de reivindicação 
por parte dos trabalhadores, pois, afinal, 
os trabalhadores em greve estão no 
regular exercício de um direito.

deFendeMOS

• A regulamentação da convenção 151, prevista em projeto de lei (PL 5261/13) 
que normatiza a organização sindical dos servidores públicos e abre espaço 
para negociações coletivas. O SindSaúde promoverá juntamente com o FES 
um coletivo de acompanhamento do debate no Congresso Nacional.

• A ampliação e fortalecimento da organização por local de trabalho, única 
ferramenta capaz de manter o sindicato vivo e forte na base e formar novas 
lideranças.

Em 2014 a nossa 
greve sofreu com a 
judicialização, mesmo 
sem o governo ter 
apresentado proposta 
que atendesse ao menos 
os itens principais da 
nossa greve.

Durante séculos, 
os trabalhadores 
se organizaram 
e lutaram pelos 
seus direitos 
através de várias 
formas. Uma 
delas sempre foi 
a greve, mesmo 
quando não 
existia nenhuma 
lei que permitia o 
movimento.

Importante 
ressaltar então 
que a greve é um 
instrumento de 
luta sim, mas 
também um 
momento de 
conflito.
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Sucateamento, desvalorização dos servidores, terceirizações, transferência 
de responsabilidade federal aos estados e municípios, e destes a terceiros, 
privatizações, concessões, redução das receitas tributárias, entre outros, são 
fases e faces do processo de desmonte do Estado.

Trata-se de transferir a responsabilidade estatal no campo social, político 
e econômico, para que o Estado seja ainda mais um espaço que garanta 
as condições para colaborar com a acumulação capitalista. Trata-se da 
destruição dos serviços públicos e direitos sociais conquistados por meio de 
muita luta dos trabalhadores, mostrando que o Estado age prioritariamente 
para assegurar a expansão do raio de atuação e acúmulo de riqueza do 
capital.

A definição de que o Estado é imparcial e neutra é equivocada. Ingenuidade 
que não podemos ter. E essa forma de agir resulta em banir direitos sociais 
voltados à classe trabalhadora e de garantir a abertura de outros setores para 
a sanha do lucro do capital. No Paraná essa história se repete e se confirma.

Nós, trabalhadores da saúde, vivemos um aprofundamento da crise no 
processo do trabalho: falta de material, condições de trabalho, chefias sem 
conhecimento para fazer a gestão, falta de pessoal, falta de valorização e de 
pagamento correto de nossos direitos. Convivemos com a terceirização de 
serviços em que a equipe terceirizada recebe salários ainda mais aviltantes 
e coações de toda ordem. Tomar contato com essa realidade e ver além dela 
é urgente.

A conclusão é que há um ataque frontal ao 
aparelho público. É uma desorganização 
planejada, há uma desestruturação 
muito articulada. E isso em todos os 
governos. Essa antiobra de enxugamento 
e precarização do serviço público têm 
um ordenador: o capitalismo. O capital 
tem o objetivo de se expandir no serviço 
público. E o Estado capitalista faz o 
serviço de colaborar para a destruição 
dos mesmos.

saúde não é 
mercadoria! 

A definição de 
que o Estado 
é imparcial 
e neutra é 
equivocada. 
Ingenuidade que 
não podemos ter.

tese 2

nós, trabalhadores da saúde,
vivemos um aprofundamento

da crise no processo do trabalho
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Podemos dizer que o capital é, 
em essência, destrutivo. É um 
megapirata que tem convertido a 
vida em um grande espaço para 
a cobiça. O capital é um predador 
cuja prática dominante é acumular 
riqueza para uma minoria.

Enquanto isso acontece, não vemos 
resistência da comunidade. Porque 
o Estado, com a ajuda dos meios 

de comunicação, faz predominar a ideia de que os serviços públicos são 
ineficientes, caros, geram corrupção. O resultado é uma sociedade convencida 
pelo pensamento de que privatizar é a solução para os serviços públicos.

Há outro fator que desmobiliza a população na luta pelo seu direito a ter 
saúde pública de qualidade. É o que denominamos de medicalização da vida. 
Isso porque hoje o pensamento preponderante é reduzir os assuntos de 
saúde ao campo da individualização, ligados à estrutura genética ou ao estilo 
de vida. E nega os fatores sociais que são geradores de surtos, epidemias e 
pandemias.

Juntando a ação dos governos, em aliança com o capital, de defenestrar o 
serviço público somado à compreensão distorcida da sociedade no sentido 
de que a condição de saúde depende de cada um, gera a atual situação 
agonizante da saúde pública.

A AMPlITude dA PRIvATIzAçãO nA SAúde - Ponto comum dos 
sucessivos governos no Brasil, seguindo recomendação do Fundo Monetário 
Internacional – FMI - e do Banco Mundial, foi a aprovação de leis que colaboram 
com o entreguismo do setor público. Assim, surgiram as Organizações Sociais 
– OS – , as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPS -, as 
Parcerias Público-Privadas – PPPs 
–, a Fundação Estatal de Direito 
Privado, a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares - EBSERH.

Não importa a denominação. 
Todos são sinônimos de entrega do 
setor público a empresas privadas. 
Outra anomalia é que a tendência 
do Estado é financiar com recursos 
públicos o setor privado. Seja 
através da compra de serviços 
privados pela rede pública ou por 
meio de convênios. No Paraná, 

a Secretaria Estadual de Saúde 
tem feito claramente essa opção: o 
HospSUS, o ComSUS são exemplos 
concretos de transferência de grande 
parte do orçamento em saúde para 
a rede privada, em detrimento da 
alocação de recursos na ampliação 
das unidades próprias.

Os trabalhadores da saúde lutaram 
bravamente, mas o governo Beto 
Richa conseguiu aprovar a Lei n 17.959, de 2014, que regulamenta a 
privatização dos serviços públicos de saúde no âmbito do Paraná. Assim foi 
criada a Fundação Estatal de Atenção em Saúde – Funeas – Instituição de 
caráter privado.

Essa fundação passará a administrar os hospitais e outras unidades próprias. 
Funcionários também serão contratados pelo regime CLT, descartando a 
vinculação por concurso público para ingressar no quadro funcional.

No âmbito estadual, a Funeas segue a lógica da EBSERH que foi criada em 
nível nacional para administrar 46 hospitais federais de alta complexidade, 
onde são desenvolvidas as principais pesquisas e procedimentos de ponta.

Toda a tecnologia e conhecimento científico ficarão à disposição da gestão 
privada. E, com isso, a exemplo do que ocorre com a Funeas, o conjunto 
de servidores estatutários que permanece nos hospitais vira um quadro em 
extinção.

OuTRAS InICIATIvAS neFASTAS
É através da terceirização que os 
capitalistas aprofundam a lógica 
da precarização e garantem maio-
res lucros. Hoje, a contratação ter-
ceirizada de trabalhadores é uma 
realidade no serviço público, mas 
ainda está restrita a determinadas 
áreas.

Caso seja aprovado o PL 4.330, a 
terceirização não terá barreiras, 
e todas as atividades desenvol-
vidas pelos servidores podem 
ser terceirizadas. É a verdadeira 
extinção dos trabalhadores es-

A conclusão é que há 
um ataque frontal ao 
aparelho público. É 
uma desorganização 
planejada, há uma 
desestruturação 
muito articulada.

O Estado, com a 
ajuda dos meios 
de comunicação, 
faz predominar 
a ideia de que os 
serviços públicos são 
ineficientes, caros, 
geram corrupção.

No Paraná, a Sesa 
faz claramente essa 
opção: o HospSUS, 
o ComSUS são 
exemplos concretos 
de transferência 
de grande parte do 
orçamento em saúde 
para a rede privada.

Não importa a 
denominação. 
Todos são 
sinônimos de 
entrega do setor 
público a empresas 
privadas.
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tatutários e da legalização da máxima 
exploração.

eSTAMOS COM A FACA nA CABeçA
O SUS enfrenta outro ataque frontal. 
Desde 2009, o PL 259, de 2009, busca 
permitir a participação do capital 
estrangeiro na assistência à saúde. No 
final de 2014, essa ideia prosperou no 
texto da Medida Provisória 656. O texto 
da MP contém muitas afrontas, entre 
elas, a permissão da entrada do capital 

estrangeiro para investir no setor saúde sob a justificativa de que “diante da 
impossibilidade do SUS satisfazer plenamente o direito à saúde, a iniciativa 
privada procura suprir as necessidades da população mediante a oferta das 
ações que não são execução reservada ao setor público”.

Se houver a aprovação dessa medida, empresas de fora do país poderão 
instalar ou operar hospitais, inclusive filantrópicos, e clínicas, além de 
executar ações e serviços de saúde. Afinal, essa é uma demanda capitalista, 
não tendo mais a restrição atual se inserir nesse setor hoje restrito a planos 
de saúde, seguradoras e farmácias.

Essa “inovação” representa uma opção política contrária aos princípios da 
Constituição Federal – CF -, que qualificou as ações e serviços de saúde como 
direito de todos e dever do Estado- artigo 196 da CF e como de relevância 
pública - artigo 197 da CF que prevê a fiscalização, controle e regulação do 
Estado. Com isso, a Constituição não permite a participação direta e indireta 
de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país como 
uma estratégia de segurança sanitária.

O FIM dO ReGIMe eSTATuTáRIO
É intrínseco a esse conjunto de medidas colocar fim ao vínculo estatutário. 
O processo de precarização do trabalho no serviço público é intencional. 
Manter e avançar na ampliação dos direitos dos trabalhadores não 
corresponde ao interesse do capital. Nossa realidade demonstra isso, apesar 
da incansável luta, os trabalhadores remam contra a maré tendo de lutar 
permanentemente para a manutenção das suas conquistas históricas.

deFendeMOS
• Apoiar incondicionalmente a saúde pública, 100% estatal, universal e de quali-
dade com gestão direta do Estado e contra todas as formas de privatização.

• Cumprir a deliberação da 14ª Conferência Nacional de Saúde que determi-
na que o financiamento federal alcance 10% do Produto Interno Bruto para 
a Saúde, garantindo o investimento público e o financiamento exclusivo para 

a rede pública estatal dos serviços públicos de saúde.

• Desenvolver atos públicos contra toda forma de privatização e defender a 
revogação da lei que criou a Funeas.

• Organizar a categoria para a luta em defesa do aprimoramento do Plano de 
Carreira da Saúde - QPSS.

• Organizar a luta para que o Estado do Paraná cumpra a Lei 141, de 2012, 
aplicando 12% do orçamento na área de saúde sem contabilizar os recursos 
destinados ao Hospital Militar, SAS e Programa do Leite nesse percentual.

• Eliminar o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal para despesa com pes-
soal na saúde.

• Renovar o modelo de gestão do trabalho, voltado para a valorização e res-
peito ao conjunto dos trabalhadores da saúde.

• Lutar pelo arquivamento do PL 4.330/2001 – das terceirizações.

• Organizar ações articuladas de formação para que os trabalhadores se 
apropriem de elementos da conjuntura que permitam a ampliação do co-
nhecimento e da disputa na luta de classe.

• Participar ativamente da frente nacional contra a privatização da saúde e 
criar fóruns pelo Estado em defesa da saúde.

• Realização de concurso público com ampliação do quadro de servidores 
efetivos e contratação com vínculo estatutário.

• Ampliar os debates com organiza-
ções da classe trabalhadora (entida-
des de classe, sindicatos,  movimen-
tos sociais e outros coletivos) através 
de seminários, workshops com as 
assessorias, blogs sobre as formas e 
interesses que promovem a desorga-
nização e desestruturação dos servi-
dores de saúde.

É através da 
terceirização que 
os capitalistas 
aprofundam 
a lógica da 
precarização e 
garantem maiores 
lucros.

O SUS enfrenta 
outro ataque 
frontal. Desde 
2009, o PL 259, 
de 2009, busca 
permitir a 
participação do 
capital estrangeiro 
na assistência à 
saúde.
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O Brasil tem seguido, desde a década de 90, o Consenso de Washington 
com as orientações definidas pelos Organismos Internacionais: Fundo 
Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) e Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID). 

A receita dessas instituições garante a proteção ao setor financeiro e das 
taxas de juros, a privatização das empresas estatais, a liberalização do 
comércio, o aumento da produtividade, a desregulamentação da economia, 
o reordenamento dos gastos públicos. Com essa cartilha o Estado está a 
serviço de garantir maior proteção ao capital e menor preocupação com as 
políticas sociais e as desigualdades sociais. 

Nos congressos anteriores do SindSaúde, debatemos os males que o 
capitalismo produz. E concluímos que a história do Brasil está marcada 
por “...profundas desigualdades sociais, evidenciadas pela escandalosa 
concentração de renda, riqueza e poder, repercute decisivamente para 
a atual situação de saúde da maioria da população, denunciando que os 
trabalhadores brasileiros são explorados economicamente e espoliados 
socialmente”(4º Congresso do SindSaúde - caderno de resoluções - 
página 12).

AO deuS dARá - Em 2015, a economia 
brasileira vai imergindo na crise 
econômica mundial, sem demonstrar 
a capacidade de reação que teve nos 
primeiros momentos de manifestação 
da crise. A crise econômica já atinge em 
cheio o nível de vida dos trabalhadores 
brasileiros, com aumento da inflação 
e do desemprego e um rigoroso ajuste 
fiscal por parte do governo Dilma e 
governos estaduais.

A senha foi dada ainda antes da posse 
com as edições das medidas provisórias 
664 e 665, que atacam o seguro-
desemprego, a pensão por morte, o 
auxílio doença, o seguro defeso e o auxílio 

conJuntura nacional
deu no que deu

A conta da crise 
tem de ficar 
sempre com os 
trabalhadores. 
Enquanto isso, 
banqueiros e 
megaempresários 
lucram rios de 
dinheiro.

O estado está a serviço de garantir
maior proteção ao capital e menor

preocupação com as políticas sociais
e as desigualdades sociais. 
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reclusão. Em seguida veio a reforma 
da previdência que apresentou o fator 
85/95 progressivo até chegar a 95/100. 
Os cortes nos orçamentos sociais, as 
privatizações, a retirada dos direitos dos 
trabalhadores, a volta da inflação, a alta 
dos juros, o arrocho salarial e o aumento 
do desemprego são medidas tomadas 
pelo governo Dilma para enfrentar a 
crise.

O CAPITAl dITA O RuMO
Na verdade, são ações ditadas pelo 
Capital para cumprir a agenda dos países 
imperialistas. 

Para eles, a conta da crise tem de ficar 
sempre com os trabalhadores. Enquanto 
isso, banqueiros e megaempresários lucram rios de dinheiro. Somente 
em 2015 o governo irá entregar aos bancos R$ 1,3 trilhão somente com o 
pagamento dos juros das dívidas interna e externa. Isso significa 47% do 
orçamento ou 12 vezes o que foi gasto com a educação, 11 vezes o que foi 
gasto com a saúde e o dobro do que foi gasto com a previdência pública. 
Mesmo a Constituição Federal prevendo auditoria das dívidas interna e 
externa, o Estado se recusa a fazê-la.

Na saúde, a crise é agudizada quando o governo bloqueia R$ 1,7 bilhão. 
Além disso, a lei 13.097, de 2015, é aprovada e abre o “mercado” da saúde 
no Brasil ao capital estrangeiro. Essa medida fere de morte o SUS.

Como consequência disso, os serviços públicos como educação, saúde, 
transporte e segurança funcionam caoticamente, a carestia aumenta (luz, 
água, combustível) ocasionando alta nos produtos da cesta básica, dificultando 
cada vez mais a vida dos trabalhadores para suprir as necessidades da sua 
família. Esse conjunto de decisões políticas joga a classe trabalhadora para 
uma condição de vida em que nem mesmo seus direitos básicos podem ser 
atendidos. 

ReAçãO - O aprofundamento da crise econômica e política exige uma 
resposta dos trabalhadores. Não podemos estar do lado de quem nos 
ataca. Nem Dilma nem Eduardo Cunha nem Aécio Neves. A política da 
CUT e de outros setores governistas conduz a classe a um abismo. A CUT, 
acompanhada de outras centrais sindicais, cumpriu mais uma vez o papel 
de defender os interesses do governo contra os trabalhadores. Defender o 
Programa de Proteção ao emprego, que reduz o salário dos trabalhadores, 
ao invés de defender a diminuição do lucro dos patrões mostra de que lado 

essa central está. A política da Força Sindical também joga os trabalhadores 
nos braços da burguesia, ao apoiar o PSDB e Aécio, e medidas de ataques aos 
trabalhadores como o PL 4.330.

A unidade da classe trabalhadora precisa ser construída sobre os alicerces 
da luta de classe e da solidariedade. Posição que foi reafirmada em todos 
os Congressos do SindSaúde e deve ser, mais uma vez, aprovada no 7º 
Congresso.

Nós, trabalhadores da saúde, temos convicção de que o processo eleitoral 
é comandado pelos interesses de quem se opõe aos interesses e direitos 
da classe trabalhadora. A democracia, a diferença de ideias têm de ser 
defendidas pelos trabalhadores, mas não podemos ter qualquer ilusão 
que a mudança de governo contemplará a diminuição da diferença entre 
aqueles que acumulam fortuna e aqueles que vendem sua força de trabalho 
para apenas sobreviver. O processo de conciliação de classe como quis o 
PT não resultou em mudanças estruturais no capitalismo. Aliás, a mediação 
entre os interesses da classe trabalhadora e dos burgueses provou que é 
insustentável. Os trabalhadores têm de fazer de suas organizações sua 
alavanca e sua arma para a transformação dessa sociedade que explora e 
mata a classe trabalhadora. 

O SindSaúde já apontou seu caminho no 5º Congresso: temos autonomia 
frente aos partidos e independência frente a patrões e governos. E 
reafirmamos esse compromisso, buscando construir nosso trabalho no 
fortalecimento da nossa organização, expandindo o trabalho de base e 
a organização por local de trabalho e desenvolvendo mais atividades de 
formação para seus filiados(as) .

A unidade 
da classe 
trabalhadora 
precisa ser 
construída sobre 
os alicerces da 
luta de classe e da 
solidariedade.
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O governador Carlos Alberto Richa (PSDB) foi reeleito ainda no primeiro 
turno, com 55,67%, com mais de 3,3 milhões de votos, com um discurso 
falacioso de que era um governo austero e que havia saneado as contas 
públicas. Antes mesmo de tomar posse para o segundo mandato, o governo 
Richa começa a dar demonstrações de como ele seria. No início de dezembro, 
aproveitando-se do tratoraço da Comissão Geral, o governo Richa aprova 
aumento de 40% no IPVA e aumento do ICMS de 12% para 18% ou 25% em 
mais de 95 mil produtos, como calçados, vestuários, medicamentos, higiene, 
ou seja, os produtos de consumo popular atacando diretamente o poder 
de compra do trabalhador e gerando mais inflação. Além disso, instituiu a 
taxação de aposentados e pensionistas em 11%. 

Na área rural não houve nenhum avanço na Reforma Agrária. Ao contrário, 
os trabalhadores do campo continuam morrendo em conflitos pela terra. 
Fica nítida a intenção de acelerar o processo de aprofundamento do modelo 
neoliberal no Estado do Paraná.

No início de fevereiro de 2015, o governo prepara uma série de ataques aos 
servidores. Dessa vez, o pacote vem para destruir a carreira do servidor, 
sucatear completamente os serviços públicos, desmoralizar as categorias 
e os sindicatos e, como se isso 
não bastasse, se apropriar dos 
8,5 bilhões de reais da poupança 
previdenciária dos servidores 
públicos.

O funcionalismo do Paraná sofreu o 
maior ataque, mas a reação dos ser-
vidores, principalmente do setor da 
educação, foi enorme.

#FORABeTORIChA 

Foi assim que o cenário do governador 
mudou quando os trabalhadores 
do serviço público partiram para a 

conJuntura estadual
cai a máscaraO governo Richa tem feito

de tudo para prejudicar, limitar e
enfraquecer o trabalho dos sindicatos

O funcionalismo 
do Paraná sofreu 
o maior ataque, 
mas a reação 
dos servidores, 
principalmente do 
setor da educação, 
foi enorme.
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ofensiva, destruindo a calmaria e o discurso mentiroso de estabilidade que 
reelegeu Richa. As duas ocupações da Alep, que impossibilitaram a votação 
do pacotaço, e a batalha campal de 29 de abril fizeram com que os olhos dos 
brasileiros e de vários países do mundo se voltassem para o Paraná.

A adesão e unidade de outras categorias foi muito importante para dar força 
à luta. Os paranaenses aprovaram as lutas protagonizadas pelos servidores. 
Se, em novembro de 2014, Richa tinha 74% de aprovação, menos de 5 meses 
depois sua aprovação caiu para 7%. E o grito “Fora Beto Richa” se alastrou 
pelo Paraná.

TeneBROSAS TRAnSAçõeS
Durante esse ano, o governo Richa também foi alvo de investigações que 
apontavam vários esquemas de corrupção em seu governo. No entanto, o 
tráfico de influência parece estar prevalecendo no Paraná, e esses processos 
estão sendo esvaziados de poder.

O governo Richa tem feito de tudo para prejudicar, limitar e enfraquecer o 
trabalho dos sindicatos. Não só o SindSaúde tem sido vítima de ações que 
desrespeitam a liberdade sindical. Vários outros sindicatos de servidores 
públicos estão enfrentando essas dificuldades. Desde 2011, dirigentes 
sindicais são impedidos de realizar reuniões dentro dos locais de trabalho. 
Tudo para impedir a organização da categoria. A situação piorou depois da 
greve vitoriosa que os servidores da saúde realizaram em 2014. É preciso 
resistir a esse ataque.

A arrecadação do Estado do Paraná explodiu. No entanto, a opção do 
governo é reter os recursos no tesouro, diminuindo os investimentos nas 
áreas sociais. O Plano Plurianual de 
2016 a 2020 mostra com exatidão 
a política neoliberal que o governo 
do PSDB, comandada por Carlos 
Alberto Richa, pretende implantar. 
Em todas as áreas predomina a 
terceirização, as parcerias publico-
privadas e a privatização. O desvio 
de finalidade dos recursos da saúde 
se alastra de forma vergonhosa. O 
Paraná continua não investindo 12% 
na saúde como determina a lei 141 
de 2012. 

Durante esse ano, 
o governo Richa 
também foi alvo 
de investigações 
que apontavam 
vários esquemas de 
corrupção em seu 
governo.

moção de repúdio
MOçãO de RePúdIO COnTRA
A SeSA POR AçãO AnTISSIndICAl 
Foi impedida a escolha de delegados para o 7º Congresso do SindSaúde 
pelos diversos gestores de vários locais de trabalho dentro da SESA, 
bem como a ameaça por parte do GRHS de vir  ao Congresso e levar 4 
faltas (quinta, sexta, sábado e domingo) aos servidores que desafiarem 
as ordens da Sesa. Por essa atitude abusiva, retrógrada e arbitrária, 
assinamos essa Moção de Repúdio.

propostas das oficinas
Funeas
• Organizar comissões por local de trabalho como multiplicadoras do debate sobre 

a Funeas e contra a privatização.

• Fazer jornal de grande circulação usando linguagem popular, outdoor e redes 
sociais, divulgando e informando à população e rebater as investidas do governo. 

• Publicar materiais lúdicos sobre privatização para a categoria e para a população 
com exemplos concretos dos problemas no atendimento e a má gestão do 
dinheiro público nas OS/OSCIPS. Nesses materiais esclarecer o significado 
das siglas. O objetivo é dar publicidade aos investimentos do governo nessas 
instituições privadas e a perda do direito à saúde pública de qualidade. 

• Promover o debate dentro dos sindicatos com os quais o SindSaúde tem relação 
sobre a importância de retomar a luta pela saúde pública de qualidade, universal 
e 100% estatal. E divulgar pelos meios de comunicação o resultado de seus 
debates para a população. 

• Priorizar um fórum em defesa do SUS com outras entidades, movimentos e 
instituições, contra a privatização e participar ativamente do Fórum Nacional de 
Luta contra a Privatização. 

• Realizar mais debates sobre as atribuições do Estado e as consequências da 
privatização do serviço público em suas variadas formas, aglutinando outros 
movimentos populares, sindical e estudantil incluindo os hospitais universitários.

• Estabelecer calendário de atividades de formação continuada para os filiados 
sobre a defesa do SUS 100% público, estatal e universal.

• Defender concurso público para ingresso na Secretaria Estadual de Saúde e 
definir ações para denunciar todas as formas de precarização do trabalho. 

• Envolver os conselhos municipais de saúde para debater a questão da Funeas.
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saúde do Trabalhador
Os ambientes e o processo de organização do trabalho favorecem o adoecimento 
dos trabalhadores. Na saúde, a exposição às cargas de trabalho devido ao processo 
e condições de trabalho, caracterizado por situações conflitantes, sobrecarga de 
atividades, número insuficiente de recursos humanos, ritmo acelerado e tarefas 
superpostas e repetitivas geram repercussões físicas, sociais e mentais. 

Para estar com os trabalhadores, lutando para que essa situação seja transformada, 
defendemos:

• Ampliar a atuação sindical desenvolvendo ações que demonstrem a precariedade 
das condições de trabalho e o descumprimento de normais legais (NR32, 
Código Estadual de Saúde, Estatuto do Servidor, entre outras) mobilizando os 
trabalhadores para assumirem junto a luta pela melhoria das condições de 
trabalho e denunciar tais descumprimentos para os órgãos competentes.

• Lutar pela implantação da jornada de 30 horas aos servidores da saúde, 
respeitadas as leis federais, sem redução salarial a fim de manter a saúde do 
trabalhador.

• Lutar pela estruturação da perícia médica com profissionais capacitados em todo 
o Estado, revendo e reescrevendo o Manual da DIMS, revisando e humanizando 
a forma de condução da avaliação médica. Reivindicar que a Seap garanta o que 
prometeu em 2013, ou seja, que o governo pague a passagem e alimentação 
quando o servidor tiver de se deslocar de seu município para fazer nova perícia. 

• Lutar pela implementação da NR-32, reivindicando que haja a proteção à saúde 
dos trabalhadores do setor público.

• Divulgar intensamente a proposta de política de saúde do funcionalismo 
construída pelo Fórum das Entidades Sindicais e lutar pela sua aprovação e 
implementação.

• Defender mais investimentos do Estado do Paraná para que haja a real 
estruturação e organização do SUS, garantindo uma rede descentralizada de 
atenção integral à saúde do trabalhador. 

• Cobrar da gestão estadual a implantação e implementação, de fato, dos CERESTS, 
uma importante ferramenta na eficácia da saúde do trabalhador.

assédio Moral
Assédio Moral é a exposição de trabalhadoras/es a situações vexatórias, 
constrangedoras e humilhantes, de forma repetitiva e prolongada ao longo de sua 
jornada de trabalho. O assédio afeta a dignidade, a identidade e viola os direitos 
fundamentais dos indivíduos. Assediar quer dizer colocar o outro num cerco, não 
dar tréguas e humilhar.

Para a trabalhadora e para o trabalhador, o assédio representa um grande 
sofrimento, que começa com o medo, a ansiedade, a vergonha e o sentimento de 
culpa entre outros. Para combater essa prática, vamos desenvolver várias ações: 

• Fazer debates e audiências públicas juntamente com o Ministério Público, 
Ministério Público do Trabalho e sindicatos para traçar ações para prevenir e 
coibir a prática de assédio moral.

• Ampliar a divulgação nos meios de comunicação do sindicato sobre o tema com 
informativos, cartilhas e campanhas, utilizando ferramentas como o whatsap, 
o emailcontato@sindsaudepr.org.br, com estudos de ações contra a prática do 
mesmo. Realizar pesquisa com questionário de trabalho sobre a existência de 
casos de assédio moral.

• Agir de forma contundente dentro das unidades onde se observa a tendência 
de ocorrer assédio moral, organizando os trabalhadores para o enfrentamento 
a essa situação através de comissões internas, com reuniões periódicas de 
intervalos de no máximo dois meses, ou quando for necessário, garantindo todo 
apoio do sindicato. 

ParanaPrevidência
• Realizar novos debates descentralizados, por macrorregiões, convidando todas 

as organizações sindicais e seus trabalhadores, sobre a situação administrativa 
e financeira da ParanaPrevidência e para fazer a defesa da sustentabilidade 
do regime próprio de previdência do servidor paranaense. Realizar protestos 
denunciando os atos irresponsáveis do governo estadual que tem retirado 
recursos da ParanaPrevidência.

• Constituir um coletivo do SindSaúde para acompanhar o que ocorre com a 
ParanaPrevidência  e realizar ações de mobilização em defesa da sustentabilidade 
do nosso regime próprio de previdência. 

• Organizar a luta e resistir a toda e qualquer proposta que venha mudar as regras 
da previdência, que retirem ainda mais direitos do funcionalismo. 

• Não ao Fundo Complementar de Previdência! O sindicato deve encampar essa 
luta, pois essa proposta não interessa à classe trabalhadora. 

• Lutar pela criação de lei que determine que o Conselho da ParanaPrevidência seja 
paritário e que seja realizado auditoria na instituição. Realizar uma campanha 
com propaganda, outdoors e abaixo-assinado virtual.

• Denunciar e realizar protestos para garantir que o governo do Paraná repasse a 
parte patronal para o fundo previdenciário, financeiro e militar em igual valor da 
contribuição dos aposentados e dos servidores da ativa.

• Lutar pela aprovação do Projeto de Emenda Constitucional (555/2006) que 
garante a isenção do desconto previdenciário dos aposentados.

aPosenTadoria
• Criar grupos de preparação para o processo de aposentadoria.

• Desenvolver ações para aumentar a participação de aposentados no sindicato.

• Realizar, no mínimo, dois encontros de aposentados do SindSaúde por ano.
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sas
Entendendo que o sistema de saúde da classe trabalhadora é o SUS, que planos 
de saúde privados são produto do mercado voltado a gerar fortuna para seus 
proprietários e que o Estado não tem nenhum interesse em preservar nossa saúde, 
defendemos que haja a extinção do SAS, pois esse garante apenas o enriquecimento 
dos donos dos hospitais do SAS.

• Lutar contra a cobrança que o Estado quer implementar para um sistema de 
saúde dos servidores que, além de significar redução salarial, não tem garantia 
da qualidade do serviço e não altera a centralidade do eixo médico-hospital-
medicamento.

• Lutar para que o SAS não seja financiado com o orçamento do Fundo Estadual de 
Saúde.

• Organizar grupo de debate sobre o SAS e comissões por local de trabalho que 
façam um diagnóstico da assistência do SAS e fiscalizem os serviços prestados.

• Realizar debates sobre o SAS e o SUS na defesa da política pública de saúde e 
política de saúde do trabalhador voltadas para o servidor público estadual. 

• Direcionar os recursos financeiros do SAS para os hospitais estaduais regionais 
para que essas unidades garantam a expansão do atendimento.

MoviMenTo sindical
• Posicionar-se, de forma ativa, juntamente com outros movimentos e entidades, 

contra toda e qualquer medida que retire direitos da classe trabalhadora.

• Aprimorar e criar organizações por local de trabalho com ajuda do SindSaúde.

• Investir na formação política da categoria.

• Difundir na categoria e na sociedade posição contrária à proposta em tramitação 
no Congresso Nacional que trata de tipificar o crime de terrorismo e intimida 
os movimentos sociais. O projeto de lei 101, de 2015, foi aprovado no Senado 
e defendida pelo senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP). Pela proposta, há 
um retrocesso às manifestações promovidas pelos movimentos sociais e que 
estabelece o “ato de terrorismo por extremismo político quando o atentado for 
contra instituições democráticas, de forma a comprometer o funcionamento 
delas”. 

Nesse caso o projeto abre brecha para que protestos, greves e manifestações 
sociais ainda sejam enquadrados como atos terroristas. E é considerado 
terrorismo político o ato que atentar gravemente contra a estabilidade do Estado 
democrático, com o fim de subverter o funcionamento das instituições.

• Retomar a discussão com profunda participação da categoria com reuniões, 
oficinas e seminário macrorregionais sobre as diferentes concepções do 
movimento sindical durante o ano de 2016. E no início de 2017, o SindSaúde 
convoque uma assembleia geral tendo como pauta específica a filiação ou não a 
uma central sindical dentro dos nossos princípios.

ouTras ProPosTas 
• Priorizar o debate na categoria e junto aos movimentos populares sobre a 

importância da redução da jornada de trabalho dos servidores da saúde para 30 
horas, respeitadas as leis federais das categorias:

JORnAdAS de 4 hORAS

• Radiologistas - lei 7.394/85
• Auxiliares e técnicos de laboratório e bioquímicos - lei 3.999/61
• Advogados - lei 8.906/94
• Odontologistas - lei 3.999/61

JORnAdAS de 6 hORAS

• Fisioterapeutas - lei 8.856/94
• Terapeutas ocupacionais - lei 8.856/94
• Telefonistas - lei 7.850/89
• Engenheiros civis, químicos, sanitaristas e veterinários são respaldados pela 

Deliberação 022/84, da SESB, e, ainda, com base nas disposições da lei 4.950.
• Assistentes Sociais – lei 12.317/2010

Defendemos que a jornada de trabalho correta é aquela que a intensidade e a 
duração da jornada não prejudiquem a saúde do trabalhador. Manter a jornada 
de 40 horas é ser propulsor de doenças físicas e psicológicas, o que tem por 
consequência o aumento das licenças médicas provocadas pelo estresse, ansiedade 
e depressão. Há séculos, a classe trabalhadora luta pela redução da carga horária. 
Na saúde, essa luta garante não só a qualidade de vida do trabalhador, mas melhor 
atendimento para quem precisa do serviço. 

• Desenvolver campanha pela eleição direta de chefias dos locais de trabalho, 
diante do fato de que esses cargos são ocupados pelos interesses partidários, 
desconsiderando a qualificação e a experiência no setor da saúde pública. 

• Desenvolver ações em busca de relações democráticas em trabalho dentro das 
unidades.

• Buscar a correção de enquadramento dos atendentes, auxiliares e técnicos de 
enfermagem que se capacitaram e continuam com cargos de primeiro grau, em 
permanente desvio de função.

• Lutar pela criação de lei que determine o pagamento dos processos de ascensão 
profissional a partir do orçamento próprio da saúde, de forma a evitar os atrasos 
na promoção e progressão.

• Ampliar o número de filiados, desenvolvendo ampla campanha de filiação.

• Lutar contra as investidas do governo, que atentam contra a organização sindical 
dos servidores da saúde e demais entidades do funcionalismo. 

• Buscar mecanismos para garantir a liberação do ponto para participação nas 
atividades sindicais, sem constrangimento para o servidor, com liberação 
automática dos diretores eleitos (DER e direção estadual).
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compromissos
do sindsaúde

• Lutar por um mundo livre de opressão no campo e na cidade 
é também um compromisso da brava gente da saúde.

• Combatividade e defesa dos interesses imediatos e históricos 
dos trabalhadores urbanos e rurais, promovendo ampla e 
ativa solidariedade aos segmentos oprimidos.

• Defesa intransigente dos interesses dos trabalhadores em 
serviços vinculados ao SUS e Previdência do Estado do 
Paraná.

• Só com um Sistema Único de Saúde - SUS - público, de 
qualidade, 100% estatal conseguiremos condições dignas de 
trabalho.

• Defesa intransigente dos interesses dos trabalhadores como 
classe social.

• Defender o SUS é defender os interesses da classe 
trabalhadora!

• Defesa da liberdade de opinião e da livre expressão, 
manifestação e informação.

• Defesa da unidade de ação com as demais entidades de 
representação dos trabalhadores da Seguridade Social, 
pública ou privada, visando a conquistas efetivas para as 
categorias. 

• Defesa que a representação sindical tenha autonomia e 
independência frente a partidos, patrões e governos.

• Lutar contra todas as formas de opressão, exploração e 
dominação.

• Zelar pelo patrimônio e recursos financeiros, cuidando de 
sua correta aplicação.

• Representar perante as autoridades administrativas, 
legislativas e judiciárias os interesses gerais da categoria e os 
interesses individuais de seus representados. 
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facebook.com/sindsaudepr

twitter.com/sindsaudeparana

fl ickr.com/photos/sindsaudeparana

youtube.com/sindsaudeparana

www.sindsaudepr.org.br
41 3322.0921

contato@sindsaudepr.org.br
Av. Marechal Deodoro, 314, 8º 

andar, conjunto 801 - Edifício Tibagi, 

Curitiba, PR CEP: 80010-010

Baixe o Aplicativo

SuperSind no seu celular

SuperSind

Wh a t s A p p  •  4 1  8898-4498


