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29/05 – Paralisação pelo reajuste e manutenção do VA

Manutenção das lutas históricas, como a reivindicação de duas cestas 

básicas no Vale-Alimentação do HCPA

Assembleia na Ashclin



Na luta contra as Reformas! 

08/03; 15/03 e 31/03

Greves Gerais: 28/04 e 

30/06



OCUPA BRASÍLIA - 24/05/17

O sindicato enviou seu corpo de 

diretores, delegados sindicais e 

trabalhadores da base para Brasília, 
na luta contra a Reforma da 

Previdência, cuja tramitação foi 

suspensa.



05/07/2017 – ACORDOS COLETIVOS 2017 – Sob Pressão, Clinicas

e Conceição são forçados a negociar

11/07/2017 – ACT’s 2017 – Funcionários do Grupo Fleury, aprovam 

propostas com reajuste de 12% no VA, recompondo perdas históricas.



26/07/2017 – Convenção do SINDIBERF – Proposta aprovada

e garantia da recomposição salarial



Mostrando unidade na 

luta, trabalhadores da 

FMSC pressionam 

patronal e conquistam a 

recomposição salarial



Atos e paralisações no final de 2016 mostraram 

força. Já em 2017, foi apenas com a articulação de 

novos protestos que o 13º foi garantido.

HU E HPS - CANOAS



HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA

Diversos atos, assembleias e paralisações foram 

realizados em frente ao hospital, desde agosto de 

2017, contra o atraso de salários e o fechamento do 

hospital, conseguindo afastar a péssima gestão que 

comandava a instituição. 

No momento, o hospital encontra-se em processo de 

recuperação, com uma consultoria e nova diretoria.



Após o ato o 13º 

salário dos 

trabalhadores, que 

estava atrasado, foi 

pago poucos dias 

depois.



No próximo dia 26/02, uma 

paralisação de 12h será realizada 

no hospital.

27/12 – Caminhada e trancaço

na BR101 11, 16 e 17/01 –

Paralisação



Após as paralisações, os atrasos de salários

e 13º foram ajustados, e o sindicato iniciou

negociações com a FHGV para a

formulação do primeiro Acordo Coletivo da

instituição.

Em Tramandaí, houve protesto e

caminhada pela cidade quase no final

de 2017, em 29/12, e já no início de 2018,

as categorias realizaram paralisações nos
dias 02 e 11 de janeiro.



No dia 09/02, Sindisaúde-RS e 
entidades de classe realizaram um 

ato de luta durante a visita do Ministro 

da Saúde, Ricardo Barros (PP-PR), 

para denunciar os ataques aos 
direitos trabalhistas no grupo

Reagindo aos ataques da direção 

do grupo, os trabalhadores 

definiram uma proposta de base 

em assembleia geral lotada, para 
balizar as negociações.



08/06/2017 - Presença na 

PUC denunciou práticas 

antissindicais e demissões 

em massa



08/02/2018 –Titulares das pastas nas Secretarias da Saúde e Fazendo serão

convocados a comparecer à mediação do próximo dia 1º de março, às 10h, para

que ocorram efetivos avanços nas negociações



MOBILIZAÇÃO CONTRA 

AS REFORMAS SEGUE 

EM 2018
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Processos 

- Quantos processos coletivos atuais?

- A diferença do individual e coletivo?

- As principais vitórias (números e valores)?



O escritório PAESE maneja 99 processos coletivos contra os hospitais da sua 

base, dentre este estão;

O escritório Woida, detém sob sua guarda 49 processos coletivos;

As principais demandas

• Prorrogação da Jornada do Adicional Noturno após a 5 hs;

• Atraso em pagamentos;

• Não pagamento de verbas rescisórias;

• Não deposito do FGTS;

• Adicional de Periculosidade;
• Base de cálculos do Adicional noturno e horas excepcionais;
• Piso salarial do auxiliar de laboratório;

• Insalubridade em grau máximo;

• Supressão da Cesta Básica;





• No Período de 20 Fev 2013 a 20 Fev 2018, foram

conferidos e garantidos os direitos de 50.068,00

Trabalhadores, que tiveram suas rescisões realizadas no

sindicato;

• Do total e homologações realizadas 26 534, foram

pedidos de demissão;

• Inúmeras homologações são ressalvados os direitos que

o empregador nega a pagar, neste o trabalhador e

encaminhado o serviço de jurídico;



Falta de informação pelo empregador com relação a liberação do

desconto do aviso. Quando o funcionário pede demissão para

iniciar atividade em outro hospital não pode descontar o aviso;

Em tratamento médico com pericia marcada. Encaminhamos para

a medica do trabalho e se for necessário se afastar é

encaminhada para o INSS e somente depois de estar em

condições pede demissão;

Aposentadoria por invalidez (não pode se desligar da empresa. Na

aposentadoria por invalidez, o funcionário não pode perder o

vínculo com a empresa pois ela pode ser revertida, ou seja não é

definitiva;



Não são informados sobre o prazo de pagamento e quais verbas tem

direito a receber. Quando o funcionário pede demissão, na maioria

das vezes ele não sabe qual o prazo para pagamento e que tem

direito a 13º e férias +1/3 proporcional.

Dificuldade em calcular o adicional noturno e reflexos. Muitos

empregadores não pagam 50% de adicional noturno conforme CCT,

pois vão pela CLT que é 20%. Ou o funcionário faz 180h e eles usam o

divisor 220h para calcular o valor;

- Descumprimento de cláusulas do acordo coletivo. Quem trabalha

12/36 o divisor 180.Os prazos de pagamentos de salário e férias.

Desconto do aviso quando funcionário comprova novo emprego.

Segundo aviso (45 anos de idade e 05 de empresa). Acumulo de

banco de horas que não é pago em 03 meses;



- Simulação de saldo do FGTS. Calcula-se 01 salário por ano

trabalhado para saber quanto deve ter de saldo no FGTS;

- Transição de bancos extintos para Caixa econômica no caso do FGTS

anterior a 1991. Saldos que aparecem no extrato que a empresa traz

na maioria das vezes não é o saldo real. Pois anterior a 1991 eram

outros bancos que ministravam o FGTS;

-Diferença na base de cálculo do Aviso Prévio. Não utilizam a maior

remuneração, ou seja salário base +insalubridade + quinquênio

+medias de adicional noturno e hora extra;

- Como atualizar CTPS . Atualizar todos campos que a na CTPS e

conferir assinatura e carimbos. A projeção do aviso pela lei 12506/11

(03 dias por ano trabalhado);



- Muitos funcionários em tratamento médico (Prazo para retornar ao

INSS), são encaminhados após informação no sindicato. Após alta do

INSS tem 30 dias para recorrer.

- Retorno da licença maternidade (estabilidade até o 05º mês do

bebe). Não pode demitir, mas caso demita tem que pagar

estabilidade.

- Estabilidade ou reembolso das contribuições previdenciárias as

vésperas da aposentadoria (SINDIHOSPA 36 meses SINDIBERF 18 meses

de estabilidade)

- Conferencia dos últimos 5 anos de Dissidio e com relação ao piso da

categoria (mínimo Regional)



Insalubridade proporcional a carga Horaria (entendimento do

sindicato não a proporcionalidade) .A insalubridade deve ser paga

sempre pela carga horaria máxima de 220hs e não pelas horas

estipuladas em contrato.

No Sindihospa são todas a 100% e muitas clinicas pagam a 50%

conforme CLT. Hora extra;

Conferencia de período de Férias (Dobra de férias não pagas pelo

empregador). Quando fecha 02 anos ininterruptos o funcionário tem

direito as férias em dobro. (Goza 30 e recebe 60 dias);

Entendimento de perda de Férias com relação ao afastamento pelo

INSS. Os 06 meses de afastamento tem que ser dentro do período de

férias;



Com relação ao 02º aviso conforme CCT, o empregador que não

paga pois entende que a lei 12506/11 compensa. Que a Lei 12506/11

compensa o 02º aviso;

O empregado é questionado sob possíveis estabilidades, podendo até

ser cancelada a demissão;

Muitas vezes as demissões por justa causa não são fundamentadas

podendo assim ser revertidas (Em casos suspeitos colegas de

homologações chamam os diretores que conseguem reverter

demissões);

O banco de horas deve ser pago no prazo de 03 meses, muitas vezes

não estão cientes dessa informação no ato da homologação;



Com relação aos prazos de pagamento fora do prazo tem direito a

multa. Por atraso de pagamento da rescisão a multa é de mais 01

salário. Em caso de férias e 13º 1/30 avos por dia de atraso;

Divisor de carga horaria (funcionário faz 180 e o empregador usa 220).

O contrato de funcionário e de 180h mensais mas para calcular o valor

hora o empregador calcula sobre 220h.

A partir da conferencia no ato da homologação se verifica que tanto

o funcionário dispensado como os ativos, recebem verbas divergentes

e a partir dessas ressalvas o sindicato pode ingressar com uma ação

coletiva requerendo tais diferenças. Quando são ressalvas constantes

passamos para o jurídico e eles entram com ação coletiva contra a

empresa.



Ao verificar diferenças, o sindicato tenta administrativamente resolver

as mesmas sem necessidade de cobrar judicialmente;

- A importância da entrega do PPP no ato da homologação (gera

multa);

- Caso acha demissão 30 dias antes da data base tem direito ao

trintídio;

Tem algo que diga que o empregador não realizando a homologação

tem que pagar o seguro desemprego, como é isto mesmo?

Anteriormente quando o funcionário vinha homologar a rescisão após

120 dias era comprado do empregador o seguro desemprego. Mas

atualmente o prazo para encaminhar o seguro é de 120 dias após a

homologação.
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Dezembro

Atendimentos  Agendados: 

Compareceram: 26

Não compareceram: 07

Desmarcaram ou Remarcaram: 04

TOTAL DE PESSOAS 

ATENDIDAS = Individual (26) + 

Grupo (32) = 58 pessoas

Novembro

Atendimentos  Agendados: 

Compareceram: 31

Não compareceram: 08

Desmarcaram ou Remarcaram: 03

TOTAL DE PESSOAS 

ATENDIDAS = Individual (31) + 

Grupo (46) = 77 pessoas

Janeiro

Atendimentos  Agendados: 

Compareceram: 23

Não compareceram: 10

Desmarcaram ou Remarcaram: 07

TOTAL DE PESSOAS 

ATENDIDAS = Individual  (23) + 

Grupo (48) = 71 pessoas

Indicadores de Atendimento

da Saúde do Trabalhador



12/12/2017 - Bazar de Natal do Grupo de Saúde do Trabalhador



Março 692

Abril 892

Maio 1038

Junho 1027

Julho 1041

Agosto 1004

Setembro 1002

Outubro 1061

Novembro 1037

Dezembro 1002

Janeiro 1009

TOTAL 10.805

O Serviço de Odontologia



10/07/2017 - Clínica odontológica: aprovação de 90%



Na alta temporada são 624 família atendidas;

O funcionamento e nos 365 dias do ano;

O Momento mais comemorado é o Carnaval!





Total destas 

despesas

R$ 2.837.880,21

Horas Extras

R$ 53.164,48

Outras despesas 

com pessoal  (11)

R$ 123.076,99

Férias e Abono 

Constitucional 1/3 

R$ 111.524,44

Vale-Transporte

R$ 103.415,16

Ajuda Custos, 

Reemb. Horas, 

Salar. Direção

R$ 652.125,33

Aviso Prévio 

R$ 85.224,18

Vale-Refeição 

R$ 275.726,10

Salários 

Funcionários 

R$ 836.185,10 

Despesas Sociais

597.438,43



Total destas 

despesas

R$ 390.830,76

DESPESAS C/ OCUPAÇÕES E 

UTILIDADES – FIXAS - Luz -

Locações - Telefonia - Gás 

R$ 312.323,24

IMPOSTOS, TAXAS E 

CONTRIBUIÇÕES - IPTU

– IPVA 

R$ 8.061,88

DESPESAS SEGUROS

R$ 10.975,60

DESPESAS 

FINANCEIRAS 

R$ 59.470,45



Total destas 

despesas

R$    638.771,98 

TRANSPORTES E 

VIAGENS 

R$ 82.303,97

DESPESAS C/ 

MATERIAIS 

R$ 353.271,40

DESPESAS C/ MAT. 

DIST. GRATUITA 

R$ 74.749,89

DESPESAS DIVERSAS

R$ 67.526,37

DESPESAS COM 

PROCESSOS JUDICIAIS

R$ 60.920,35



Despesas com 

Pessoal

R$ 2.837.880,21

Despesas Fixas

R$ 390.830,76

Despesas

Variáveis

R$    638.771,98 

Despesas com 

Terceiros

R$ 1.623.986,50

Total das

Despesas

R$ 5.541.479,45





Total de 

Receitas

5.030.663,39

RECEITAS TRIBUTÁRIAS

R$ 2.540.615,12

OUTRAS RECEITAS

R$ 85.963,61

RECEITAS SOCIAIS

R$ 2.315.980,26

RECEITAS FINANCEIRAS

R$ 88.104,40





Total das Despesas

R$ 5.541.479,45

Total de Receitas

5.030.663,39

RECEITAS SOCIAIS

R$ 2.401.943,87

Concluindo


