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Apresentação

Segura sua mão na minha
Para fazermos juntos
O que eu não posso fazer sozinho
Porque quem tem um sonho
E coragem pra caminhar
Com a força das mãos dadas
Pode muito mais do que sonhar.
Mesmo os passos tão difíceis
Mesmo suado o caminhar
Mesmo com tombos tão grandes
Mesmo errando sem parar
Porque andar nunca foi fácil
(todos tiveram que aprender)
Porque os tombos acontecem
(e não há como prever)
Porque errar não é pecado
(e até serve pra crescer).

Está aberta a temporada de sonhos.
Vamos nos unir para juntos caminhar.
Vamos levar adiante a vontade de mudar.
Vamos mesmo é nos organizar.
Nós somos a voz popular!
Até o 8º Congresso.

É difícil e dá trabalho
Porque aqui temos também
Dificuldade e armadilhas
Como toda vida tem.
Mas aqui de diferente
Temos algo a acrescentar
Temos todos uns aos outros
E um sonho pelo qual lutar.
E esse sonho, companheiro,
Vale a pena sonhar
É um projeto tão bonito
Por uma pátria popular.
Por isso
Segura sua mão na minha
Para fazermos juntos
O que eu não posso fazer sozinho.
   Lira Alli
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Uma história de lutas e conquistas
Congressos do SindSaúde

Novembro de 1994 – Foram muitas 
discussões sobre temas importan-
tes, em especial sobre a questão do 
ramo de atividade. Decidiu-se que 
o ramo seria o da Seguridade So-

cial. Outros pontos foram a Política 
Nacional de Saúde, Defesa do Ser-
viço Público e Controle Social, Polí-
tica de RH do SUS, Novas Relações 
do Trabalho e o Contrato Coletivo.

Dezembro de 2002 – Temas Saú-
de é vida. Trabalho é dignidade. 
O desafio é fazer deste país uma 
nação de verdade. Esse foi um 
momento de reflexão, aprendi-

zagem e congratulação de ideias. 
Nesse congresso ficou evidente 
que é preciso contribuir para 
que o tempo de mudança que se 
avizinhava.

1º Congresso

3º Congresso
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Março de 1998 – O tema central era 
Em busca de saúde para todos. O 
Congresso teve por objetivo formu-
lar estratégias de ação direcionadas 

à Política de Seguridade Social no 
Brasil, às Reformas Constitucionais 
e definição de plano e metas da 
ação sindical no serviço público.

2º Congresso
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Junho de 2006 – Os temas foram 
A saúde dos trabalhadores da saú-
de, Por um PCCS próprio da saúde, 
Previdência e Seguridade Social e O 
Trabalho na Sociedade Capitalista. 

O texto aprovado nesse Congresso 
orientou as lutas e reafirmou nosso 
compromisso com a transformação 
da sociedade e com a ampliação 
dos direitos da classe trabalhadora. 

4º Congresso

2012 – O debate esteve voltado 
para a destruição do serviço pú-
blico e à retomada do movimento 
sindical. Nesse Congresso, pela 
primeira vez, duas gerações da 
brava gente tiveram a oportu-

nidade de se encontrar e trocar 
experiências. O 6º Congresso foi 
marcado pelo despertar desses 
profissionais, que mostraram que 
se o presente é de luta, o futuro 
nos pertence (Che). 

6º Congresso

Congressos do SindSaúde
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Dezembro de 2009 – Os temas do 
Congresso foram O futuro do ser-
viço público, em especial da saúde, 
Saúde do trabalhador e Organiza-

ção sindical. Nesse Congresso, ficou 
o indicativo de que o SindSaúde se 
desfiliaria da Central Única dos Tra-
balhadores. 

7º Congresso – 2015 – Esse Congres-
so definiu que as bandeiras históricas 
do Sindicato, como a luta pelas 30 
horas, o combate ao assédio moral, 

a ampliação da organização interna 
de cada local de trabalho e a defesa 
incondicional do serviço público per-
manecem o norte da nossa luta.

5º Congresso

7º Congresso
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RESGATE - A ditadura militar traz consigo marcas sangrentas de 
violência. O controle do Estado sobre o pensamento da sociedade se 
deu de várias formas. Através da censura de notícias, da organização de 
movimentos de resistência à ditadura, e por meio de censura a peças 
de teatro e música. Mas a mão de ferro dos militares não foi mais forte 
que a vontade popular de resgatar os direitos humanos e sociais e um 
país com liberdade de expressão.

 O movimento sindical reacendeu a luta nos anos 70, quando muitas 
ações e greves tiveram o papel não só de avançar nos direitos da classe 
trabalhadora como avançar no retorno a um Estado democrático de 
direito.

A sociedade ouvia as vozes dissonantes da política econômica 
e social imposta pelo governo militar. Foi nessa efervescência, 
ainda que reprimida, que a luta da saúde também aflorou e os 
profissionais de saúde tiveram importância fundamental no 
Movimento conhecido como Reforma Sanitária. 

 Foi com a Constituição Federal de 1988 que os sindicatos de 
servidoras/es puderam se organizar. O SindSaúde nasce com dois 
grandes eixos de atuação: 

1. ser instrumento de luta junto com a classe trabalhadora 
buscando uma sociedade justa, livre e sem exploração. O Estatuto é a 
prova dessa linha de atuação. 

2. defender a saúde pública e estatal. Como também figura no 

Quando tudo for privado, 
seremos privados de tudo!
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Estatuto da entidade e nossa história provam que continuamente 
atuamos nesse sentido. 

DIREITO À SAÚDE E INTERESSES - O Movimento da Reforma 
Sanitária inegavelmente garantiu um enorme arcabouço de direitos na 
Constituição cidadã. Contudo, o poder do mercado na saúde cravou na 
legislação: 

Art. 199. 
“A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. § 1.º As instituições 

privadas poderão participar de forma complementar do sistema único 
de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito 
público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos”. 

Esse artigo foi a brecha para que a saúde fosse entendida como 
mercado e segue pelos diversos governos para entregar o SUS. O 
Banco Mundial não perde tempo e age de forma determinante 
nesse processo de mercantilização ao financiar projetos e 
programas na área da saúde. 

Na tese de doutorado de Maria Lucia Rizzoto encontramos essa cita-
ção: ... “o financiamento do Banco Mundial na área da saúde, acentua-
do na última década, diferentemente de outros setores sociais que fa-
zem parte da pauta de financiamento desta instituição, não teria como 
objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico e/ou social de 
países periféricos como o Brasil, conforme postulam seus discursos, 
mas sim, através destes acordos de empréstimos e das condicionalida-
des que os acompanham influenciar as políticas nacionais desse setor, 
no sentido de reduzir o papel e a participação do Estado na oferta de 
serviços de saúde, implementando projetos e programas que focali-
zam e direcionam as ações públicas para as populações mais pobres, 
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ao mesmo tempo em que promove a ampliação e a participação do 
setor privado, neste promissor mercado para a expansão do capital.” 

SUS RENDIDO - Já no início da década de 90, no Brasil e no Paraná, 
o desmonte das políticas de Seguridade Social se intensifica. Numa 
leitura que relaciona a vinculação intrínseca entre Estado e capital, 
temos vários exemplos concretos de ações governamentais que 
mostram o Estado refém do capital. Ao olhar o Paraná, temos muitos 
exemplos da desintegração do Estado para, no seu lugar, abrir espaço 
para organizações privadas. E isso se verifica ao longo dos 30 anos do 
SUS. 

Dando uma passada geral nos serviços que eram geridos pelo poder 
público e que foram destinados ao setor privado, podemos citar o que 
segue abaixo. 

1. Até a década de 90 os centros de especialidades eram da 
rede própria da Secretaria Estadual de Saúde - Sesa. A Sesa passou 
a incentivar a reunião de municípios para organizar o acesso à média 
complexidade por meio de consórcios intermunicipais. A organização 
dos serviços de saúde executados pelos consórcios foi pensada a 
partir da lógica da terceirização da contratação de clínicas privadas de 
profissionais de saúde e de serviços de apoio de diagnóstico da rede 
privada. 

2. Nos municípios do Paraná é comum que haja uma Organização 
Social administrando os serviços de saúde na atenção primária e 
contratando trabalhadoras/es, ajudando o município a escapar da 
contratação por meio de concurso público. 

3. No governo do PMDB, de 2003 a 2010, hospitais do Estado 
novos são colocados em administração mista do Estado em parceria 
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com Fundações, como a Funpar (HRL), ARSS (HRS), associação (HICL), 
CHR(APR). 

4. No governo do PSDB, a primeira tentativa de entrega do 
patrimônio da saúde foi via a aprovação da lei das Organizações Sociais 
- OS. Mesmo aprovada a OS, o processo de entrega das unidades foi 
ampliado através da aprovação da lei 17.579, que criou a Fundação 
Estatal de Atenção à Saúde – Funeas. 

Também vemos a mão do capital nas inúmeras terceirizações que 
ocorreram por dentro de setores das unidades próprias da Sesa, como 
a entrada de empresas nos serviços que eram feitos diretamente pelas/
os servidoras/es, nas ações de lavanderia, alimentação e laboratórios. 
O movimento do capital desenvolve artifícios de convencimento da 
sociedade com objetivo de se apropriar do potencial lucrativo do 
Estado. 

Assim, desenvolve estratégias de colocar em xeque a capacidade 
pública de gerir essas ações. O capital utiliza de maneira intensa a 
concepção de que o Estado não consegue ser eficaz e impõe políticas 
sociais desenvolvidas por esse Estado. Para Campos (2000) “os bens e 
serviços, as práticas ou políticas sociais, são apenas meios com valor 
de uso potencial, com capacidade potencial de assegurar atendimento 
de algumas necessidades”. 

POLÍTICA ORÇAMENTÁRIA - Neste caso, os governos deveriam 
despender todos os esforços no sentido de equilibrar seu déficit fiscal. 
Para isto, o Banco Mundial recomendava uma diminuição drástica 
nos investimentos improdutivos, leia-se, subsídios para o consumo e 
recursos para os programas sociais. 

SEMPRE PRESENTE - O SindSaúde nunca se furtou a agir em 
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defesa do incremento das  ações voltadas à garantia da execução 
de políticas sociais. Nossa trajetória é marcada pela atuação crítica 
em diversos conselhos de saúde, nas conferências de saúde das 
diversas instâncias e de estar sempre presente nos movimentos 
que defendem o cumprimento das garantias constitucionais, 
abominando a política do entreguismo e do enxugamento do Estado. 
Foi assim quando realizamos debates e lutas intensas dentro e fora 
do âmbito da saúde. 

Estivemos presente nos movimentos em defesa da Copel, contra 
a privatização do Banestado, da Vale do Rio Doce, contra os 
pedágios instituídos no Paraná. São 30 anos de presença em 
defesa do patrimônio público e contra o avanço do capitalismo.

FOPS - O Fórum Popular de Saúde é uma articulação de 
movimentos que atuam na defesa do direito da classe trabalhadora e 
na implementação de políticas sociais que contribuem na ampliação 
de direitos da classe. O SindSaúde, desde o início do FOPS,  participou 
ativamente da construção e manutenção desse espaço popular que 
buscava fazer o controle social para além do espaços institucionais. 
Assim, o SindSaúde funcionou como estrutura de comunicação e de 
secretaria do Fórum. Na luta pela saúde o FOPS, nos anos 90 e 2000, 
realizou encontros regionais em Cascavel, Londrina, Ponta Grossa, 
Maringá e Campo Mourão tentando construir o trabalho de aproximar 
outros movimentos na luta pela saúde. 

Esses encontros regionais tinham como pautas principais o 
desfinanciamento da saúde, a desestruturação do Sistema Único de 
Saúde, a fragilidade de várias políticas setoriais dentro da saúde, como 
saúde mental, saúde da mulher, saúde do trabalhador, saúde da pessoa 
com deficiência e vigilância em saúde. Esse movimento extrapolou as 
divisas do Estado e desenvolvemos ações com os estados do Paraná 
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e Santa Catarina. Ou seja, atuamos também junto com o Fórum Sul 
de Saúde. Nesse movimento, fizemos atividades de formação, de 
denúncia pública e atos em defesa da regulamentação da EC 29. 

FRENTES - O SindSaúde se faz presente na Frente Paranaense e 
na Frente Nacional contra a privatização da saúde. Esses espaços têm 
mostrado posição firme na defesa da saúde estatal, universal e integral.

Num momento extremamente conturbado para os interesses 
da classe trabalhadora, em que uma onda de ataques tem por 
objetivo central destruir garantias sociais, essa articulação se faz 
prioritária para resistir às insanidades do capital e aos governos 
que servem de gerentes aos seus interesses.

São tempos difíceis e é nesses momentos que precisamos ter a 
capacidade intensificada de resistência e de ações coordenadas para 
sermos a barreira de tantos retrocessos. 

PRIVATIZAÇÃO - A privataria tem trazido muitos exemplos concretos 
de desperdício e de desvio do dinheiro público, de precarização 
na relação de trabalho e piora das condições de trabalho, afetando 
negativamente os direitos dos profissionais da saúde. E o SindSaúde 
PR tem sido uma ferramenta de luta contra esse conjunto de mazelas.

PROPOSTAS  

1.  O SindSaúde deve priorizar o acompanhamento das unidades 
Sesa que estão sob administração da Funeas com objetivo de adotar 
todas as medidas políticas e jurídicas  no sentido de desmascarar a má 
gestão financeira e administrativa da fundação. 
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2. Estabelecer diálogo com Tribunal de Contas da União para 
ampliar a fiscalização do Fundo da Saúde e a aplicação deste.

3. Manter a unidade com outros movimentos na luta contra 
os interesses do capital e da política de entreguismo do patrimônio 
público em todas as áreas. 

4. Defender que a ParanaPrevidência seja transformada em 
autarquia pública. 

5. Intensificar o debate na categoria sobre os  males da privatização 
e terceirização.

 
6. Organizar a categoria para a luta em defesa da saúde estatal, 

com atendimento universal e integral, destacando a importância do 
controle social sobre as políticas públicas.

7. A luta sindical exige que o Sindicato mantenha autonomia e 
independência frente aos governos patrões e partidos políticos.

Tese apresentada pela servidora Mari Elaine Rodella 
Curitiba, 18/06/2018
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Regulamento do
8º Congresso do SindSaúde

I – DO CONGRESSO

Artigo 1º - O 8º Congresso Estadual do Sind-
Saúde-PR será realizado nos dias 22, 23 e 24 
de março de 2019, local a ser definido pela 
Comissão Organizadora do 8º Congresso e 
pela Direção Estadual.

II – DOS OBJETIVOS

Artigo 2º - São objetivos do Congresso

a) Proporcionar às/aos participantes momen-
tos de formação e reflexão sobre os problemas 
da classe trabalhadora, analisando a conjuntu-
ra política, econômica e social.
b) Definir as diretrizes do plano de trabalho 
do SindSaúde para o triênio 2019 a 2021.
c) Elaborar o plano de lutas da categoria.

III – DO TEMÁRIO

Artigo 3º - O 8º Congresso do SindSaúde 
abordará a temática abaixo.

SindSaúde espaço de luta: há 30 anos com a 
classe trabalhadora em defesa da Saúde Públi-
ca e contra as privatizações.

IV – DA PARTICIPAÇÃO

Artigo 4º - Poderão ser delegadas/os as/os 
servidoras/es filiadas/os filiados ao Sindicato 
até a data da realização da plenária. Partici-
parão do 8º Congresso Estadual do SindSaúde 
delegadas/os e observadoras/es distribuídas/os 
como segue abaixo.

• Delegadas/os eleitas/os nas plenárias na 
proporção de 10% em relação ao número de 
filiadas/os daqueles locais de trabalho (da Re-
gional de Saúde - RS), à exceção dos hospitais 
que terão delegados próprios.

• Delegadas/os eleitas/os nas plenárias dos 

Hospitais na proporção de 10% em relação ao 
número de filiadas/os daqueles locais de tra-
balho.
 
• Aposentadas/os filiadas/os eleitas/os nas 
plenárias na proporção de 10% em relação ao 
número de aposentadas/os filiadas/os da Re-
gional de Saúde.

• 24 delegadas/os natas/os – todas/os inte-
grantes da Diretoria Estadual.

• Observadoras/es. Número máximo de até 
10% do total de delegadas/os inscritas/os por 
Regional.

Parágrafo Primeiro – As/os integrantes 
da Direção Estadual do SindSaúde são 
delegadas/os natas/os ao 8º Congresso, 
desde que cumpram o parágrafo único 
do artigo 25 do Estatuto do SindSaúde, 
tendo como condição a participação em 
uma das plenárias que elegem as/os de-
legadas/os.

Parágrafo Segundo – Somente as/os de-
legadas/os credenciadas/os têm direito à 
voz e a voto. As/os observadoras/es e con-
vidadas/os têm direito apenas à voz.

Parágrafo Terceiro – As/os observadoras/
es são servidoras/es filiadas/os, sendo fa-
cultativa a sua participação nas etapas pre-
paratórias do Congresso e não terão suas 
despesas custeadas pelo SindSaúde.

Parágrafo Quarto – A Comissão Organiza-
dora, juntamente com a direção estadual, 
tem a responsabilidade de convidar pales-
trantes e assessorias para a realização dos 
debates do 8º Congresso.

Parágrafo Quinto – Em caso da propor-
ção se dar em fração igual ou superior a 
meio, deve ser acrescentado uma/um de-
legada/o.
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V – DAS PLENÁRIAS

Artigo 5º - A escolha das/os delegadas/os 
deverá ocorrer nos moldes do artigo anterior. 
As plenárias poderão acontecer separada-
mente em alguns locais de trabalho específi-
cos ou unificada para todos os locais de uma 
mesma regional, obedecendo à proporção do 
artigo 4º.

Parágrafo Primeiro – Será realizada, no 
mínimo, uma plenária para cada Regional 
de Saúde (RS), que reunirá servidoras/es 
filiadas/os ao Sindicato (estaduais, muni-
cipalizadas/os, aposentadas/os e filiadas/
os lotadas/os em outras unidades perten-
centes à RS).

Parágrafo Segundo – Em cada hospital 
poderá ser realizada plenária específica 
para as/os filiadas/os lotadas/os naquela 
unidade hospitalar, observando o artigo 
anterior.

Parágrafo Terceiro – A plenária será rea-
lizada entre as/os filiadas/os do Sindicato, 
sendo obrigatória a elaboração de lista de 
presença e ata com os nomes das/os de-
legadas/os suplentes para efeitos de ins-
crição. A lista de presença e a ata devem 
ser preenchidas conforme modelo próprio 
elaborado pela Comissão Organizadora e 
Direção Estadual.

Parágrafo Quarto – Nas plenárias que 
reunirem servidoras/es filiadas/os da ati-
va e aposentadas/os, no momento da 
eleição de delegadas/os, será esclareci-
do o número de vagas específicas para 
servidoras/es da ativa e aposentadas/os. 
A escolha acontecerá de forma que, as/
os da ativa e as/os aposentadas/os votam 
entre si. Ou seja, a votação se dará entre 
os pares.

Parágrafo Quinto – O local da plenária 
fica a critério da Comissão Organizadora 
e da Direção Estadual, respeitando este 
regulamento.

Parágrafo Sexto – O calendário de plená-
rias será amplamente divulgado nos infor-

mativos e em todos os meios de comuni-
cação do Sindicato.

Artigo 6º - O número de delegadas/os eleitas/
os em cada plenária é proporcional ao número 
de servidoras/es filiadas/os, na proporção de-
clinada no artigo 4º.

Parágrafo Primeiro – Na convocação da 
plenária o Sindicato informará o número 
de delegadas/os que poderão ser eleitas/
os em cada regional.

Parágrafo Segundo – Será considerado 
como critério para efeitos da proporção 
a que se refere o “caput” deste artigo o 
número de filiadas/os no momento da con-
vocação do Congresso, acrescidos propor-
cionalmente do número de inscritas/os na 
hora da plenária.

Artigo 7º - A Comissão Organizadora do 8º 
Congresso designará uma ou um represen-
tante, entre diretoras/es e assessoras/es, para 
realização da plenária responsável pelos enca-
minhamentos necessários.

VI – DAS OFICINAS
 
Artigo 8º – A Comissão Organizadora e a Di-
reção Estadual organizarão oficinas regionais e 
locais preparatórias ao 8º Congresso. As ofici-
nas preparatórias têm por objetivo subsidiar o 
debate ao 8º Congresso.

VII – DAS INSCRIÇÕES
E CREDENCIAMENTO

Artigo 9º – As/os delegadas/os titulares e su-
plentes deverão ser inscritas/os até o quinto 
dia útil após a realização da plenária corres-
pondente.

Parágrafo primeiro – A diretora ou o diretor 
ou a assessora ou assessor que coordenou a 
plenária poderá efetuar as inscrições da dele-
gação pessoalmente na sede estadual com a 
documentação exigida no parágrafo segundo 
do artigo 5º deste regulamento ou através de 
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e-mail/Sedex até o quinto dia útil após a reali-
zação da plenária correspondente.

Parágrafo segundo – Todas/os as/os de-
legadas/os titulares eleitas/os nas plenárias 
serão informadas/os e orientadas/os pelos 
meios de comunicação do Sindicato até 60 
dias do prazo de realização do Congresso 
e como proceder em caso de eventual im-
possibilidade de participação. Na hipótese 
de a/o delegada/o titular estar impossibili-
tada/o de comparecer ao 8º Congresso é 
de sua responsabilidade comunicar imedia-
tamente à Comissão Organizadora do 8º 
Congresso e à/ao suplente para que seja 
procedida a sua substituição.

Parágrafo terceiro – Na hipótese dos dois, 
titular e a/o suplente, estarem impossibilita-
das/os de comparecer ao 8º Congresso não 
haverá substituição ou remanejo de vagas, 
sendo responsabilidade destas/es comuni-
car imediatamente sua ausência à Comis-
são Organizadora do 8º Congresso.

Parágrafo quarto – O credenciamento de 
delegadas e delegados previamente inscri-
tas/os será realizado até as 12h da manhã 
do primeiro dia do 8º Congresso, na secre-
taria do evento.

Parágrafo quinto – A inscrição/credencia-
mento de observadoras/es se dará até as 
12h da manhã do primeiro dia do 8º Con-
gresso, na secretaria do evento mediante 
a disponibilidade de vagas previstas neste 
Regulamento.

VIII – DOS RECURSOS

Artigo 10 - As despesas com a realização do 
8º Congresso serão custeadas com recursos 
advindos da receita do SindSaúde.
 

Parágrafo primeiro – Todas/os as/os de-
legadas/os inscritas/os residentes no inte-
rior do Estado terão direito à hospedagem, 
transporte e alimentação durante o 8º 
Congresso.

Parágrafo segundo – As/os delegadas/

os inscritas/os para o 8º Congresso resi-
dentes em Curitiba e Região Metropolitana 
terão direito somente à alimentação.

Parágrafo terceiro – As/os delegados/as 
inscritos ao 8º Congresso residentes em 
municípios cujo percurso entre a cidade 
de origem e a capital do Estado do Paraná 
seja superior a 70 (setenta) quilômetros 
terão direito a transporte, hospedagem e 
alimentação.

Parágrafo quarto – Fica determinado que 
as/os delegadas/os poderão trazer filhas/os 
com idade igual ou inferior a doze anos, 
bem como netas/os, bisnetas/os com a 
mesma idade, mediante comprovação da 
guarda da criança, considerando informa-
ção declarada no ato do preenchimento da 
ficha de inscrição para delegadas/os.

Parágrafo quinto – Outras despesas, como 
táxi, lanches, frigobar e outras de cunho pes-
soal não serão ressarcidas pelo Sindicato.

Parágrafo sexto – Acompanhantes de 
delegadas, delegados, observadoras e ob-
servadores não terão suas despesas com 
hospedagem, transporte, alimentação ou 
outras custeadas pelo SindSaúde.

IX – DAS TESES

Artigo 11 – Todas/os as/os servidoras/es filia-
das/os poderão inscrever teses dentro do te-
mário descrito no artigo 3º deste regulamento, 
até 21 de maio de 2018, às 18h, na sede es-
tadual do Sindicato.

Parágrafo segundo - As teses deverão ter no 
máximo três laudas para cada tema, na fonte 
Arial tamanho 12.

Parágrafo terceiro – A Direção Estadual e a 
Comissão Organizadora publicarão e divulgarão 
as teses inscritas ao 8º Congresso.

X – DA PROGRAMAÇÃO

Artigo 12 - A programação do 8º Congres-
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so será definida pela Comissão Organiza-
dora e pela Direção Estadual e será ampla-
mente divulgada.
 

Parágrafo primeiro – A programação do 
dia 22 de março está reservada para a 
realização de minicursos. Será facultativa 
a participação de delegadas/os, devendo 
as/os participantes realizar suas inscrições 
em campo reservado na Ficha de Inscrição 
para Delegadas/os. Os temas a serem de-
batidos são:

a) GÊNERO E SAÚDE – Um debate 
necessário

b) MODELOS DE PRIVATIZAÇÃO – 
Privatização e a perda de direitos

c) SAÚDE DA TRABALHADORA E DO 
TRABALHADOR

d) ASSÉDIO MORAL – Um mal do Mundo 
do Trabalho?

e) PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO E 
REFORMA TRABALHISTA

f) POLÍTICAS PÚBLICAS E CONTROLE 
SOCIAL

g) PARANAPREVIDÊNCIA E REFORMA 
DA PREVIDÊNCIA

h) AÇÃO SINDICAL – Estrutura do 
Sindicato

Parágrafo segundo – As despesas de 
hospedagem, alimentação e transporte 
das/os delegadas/os eleitas/os para o 8º 
Congresso nas oficinas temáticas serão 
custeadas pelo Sindicato.

XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 13 - Confirmada a presença em 75% 
das atividades do Congresso por meio de as-
sinatura em lista de presença, será fornecido 
certificado à/ao participante.

Parágrafo único – Durante o 8º Congresso as 
listas de presença estarão disponíveis para as-
sinatura no período da manhã até as 9 horas e 
no período da tarde até as 15 horas.

Artigo 14 - Os casos omissos, se houver, se-
rão resolvidos pela Comissão Organizadora e 
pela Direção Estadual do Sindicato.

A comissão Organizadora atendeu ao pedido da direção estadual e adiou o prazo de inscrições
das teses até 18 de junho.  A decisão foi referendada na assembleia do dia 7 de julho de 2018.
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