
O sorteio 
da TV de 
LED está 

chegando!

Saúde bucal: 
você tem 

cuidado da 
sua?

Não perca 
as próximas 
assembleias, 
elas são mais 

importantes do 
que nunca!

Nova lei do trabalho foi 
escrita por patrões
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Quem tem a ganhar com isso?



 

O trabalhador brasileiro foi 
apunhalado no mês de Julho 
pelo atual governo do presidente 
Michel Temer. Observamos 
incrédulos aos jogos de poder e 
de troca de favores em função 
da aprovação das alterações da 
legislação trabalhista, feita esta 
não por trabalhadores, mas grupos 
que representam os patrões! 
Melhor dizendo, que financiaram 
o “Patinho da FIESP” em 2016, 
juntamente das “bancadas” 
do Congresso Nacional: a 
Empresarial e a Ruralista que 
juntas representam quase metade 
dos deputados federais.

O Governo, para legitimar 
seu discurso falou muito que as 
alterações trarão novos empregos, 
mas ocultou que estas “novas 
vagas” virão em função da 
precarização do trabalho e de mais 
instabilidade para aqueles que já 
ocupam um cargo a empresa.

Afinal de contas, “ou faz o que 
o patrão pede ou será substituído 
por um terceirizado!”. Será mais ou 
menos isso que irá acontecer com 
o enfraquecimento dos sindicatos 
sérios, que lutam pela garantia dos 
direitos trabalhistas. Porém foram 
deixados de lado na constituição 
desta nova lei do trabalho.

A possibilidade dos patrões 
poderem discutir diretamente 
com os empregados, por exemplo, 
os planos de salários, poderão 
guardar uma grande armadilha 
para o trabalhador que se verá 
muitas vezes acuado em função da 
garantia do seu trabalho. Por isso, 
mais do que nunca, trabalhadores 
e sindicatos deverão estar unidos 
para não cair nas armadilhas que o 
Governo preparou com esta lei.

Outras atrocidades como a 
possibilidade da manutenção de 
uma gestante trabalhar em um 
ambiente insalubre, faz parte deste 
novo documento que alterou mais 
de 100 itens da legislação atual.

Temos trabalhado há anos para 
mudar a realidade dos trabalhadores 
que fazem parte da nossa esfera 
sindical, buscando melhorias nas 
condições de trabalho e ampliando 
os direitos trabalhistas por meio das 
nossas convenções coletivas. Está 
claro para nós que para mantermos 
tudo o que conquistamos até agora, 
nossa união e trabalho frentes 
aos patrões deverá ser ainda mais 
árdua. 

Contamos com vocês 
trabalhadores e podem contar 
conosco!

Vilson Vieira de Melo
Presidente do Senalba  Londrina

Palavra do 
Presidente
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A reforma trabalhista escrita 
por patrões

-LDA-LDA

Mudanças ditas como evolução, trazem o enfraquecimento dos direitos e armadilhas para 
os trabalhadores

O dia 13 de julho (sanção da Lei nº 13.467/17 pelo presidente Michel Temer) ficará marcado na história com a 
data em que os direitos trabalhistas no Brasil passaram a ser ditados pelos patrões. O Senado aprovou no dia 11/07 a 
alteração de mais de 100 pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), permitindo uma negociação direta entre 
patrões e empregados sobre o previsto em lei na legislação trabalhista.

Destes, dez pontos da reforma foram os mais discutidos durante a tramitação e receberam a garantia do Governo 
de revisão posterior por meio de Medidas Provisórias, como: trabalho intermitente, a jornada de 12 horas por 36 horas 
e o trabalho em condições insalubres das gestantes e lactantes.

A “nova” legislação trabalhista passa a vigorar a partir do dia 11 de novembro próximo. 
Acompanhe como ficarão alguns dos principais pontos da nova legislação:

Rescisão contratual
A homologação da rescisão 

do contrato de trabalho pode ser 
feita na empresa, na presença 
dos advogados do empregador 
e do funcionário – que pode ter 

assistência do sindicato.

Jornada
Jornada diária 

poderá ser de 12 
horas com 36 
horas de descanso, 
respeitando o 
limite de 44 horas 
semanais (ou 48 
horas, com as horas 
extras) e 220 horas 
mensais. 

Descanso
O intervalo dentro da 

jornada de trabalho poderá ser 
negociado, desde que tenha 

pelo menos 30 minutos. Além 
disso, se o empregador não 
conceder intervalo mínimo 
para almoço ou concedê-lo 

parcialmente, a indenização 
será de 50% do valor da hora 

normal de trabalho apenas 
sobre o tempo não concedido 

em vez de todo o tempo de 
intervalo devido. 

Danos Morais
A proposta impõe 

limitações ao valor a ser 
pleiteado pelo trabalhador, 

estabelecendo um teto 
para alguns pedidos de 

indenização. ofensas graves 
cometidas por empregadores 

devem ser de no máximo 
50 vezes o último salário 
contrattualdo ofendido.

Férias
As férias poderão

ser fracionadas em até 
três períodos, mediante 
negociação, sendo que um 
deles não poderá ser inferior a 
14 dias corridos e os demais 
não poderão ser inferiores a 5 
dias corridos, cada um.

Multa
A multa para 

empregador que 
mantém empregado 
não registrado é 
de R$ 3mil por 
empregado, que 
cai para R$ 800,00 
para microempresas 
ou empresas de 
pequeno porte.

Plano de Cargos e 
Salários

O plano de carreira poderá 
ser negociado entre patrões e 

trabalhadores sem necessidade 
de homologação nem registro 

em contrato, podendo ser 
mudado constantemente. 

Demissão
O contrato de trabalho poderá 

ser extinto de comum acordo, com 
pagamento de metade do aviso 

prévio e metade da multa de 40% 
sobre o saldo do FGTS. O empregado 

poderá ainda movimentar até 80% 
do valor depositado pela empresa na 
conta do FGTS, mas não terá direito 

ao seguro-desemprego.

Remuneração
O pagamento do piso 

ou salário mínimo não será 
obrigatório na remuneração 
por produção. Além disso, 
trabalhadores e empresas 
poderão negociar todas as 
formas de remuneração, 
que não precisam fazer 

parte do salário.

Gravidez
É permitido o trabalho de 

mulheres grávidas em ambientes 
considerados insalubres, desde 

que a empresa apresente atestado 
médico que garanta que não há 

risco ao bebê nem à mãe.
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O SENALBA-LDA acaba de fechar um convênio que vai fazer muita gente repensar suas férias. A VIPLENUS turismo nossa nova parceira é especializada no segmento de hospedagem nos principais pontos turísticos do país.Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Nordeste  entre outros.Escolha seu destino!

Imagens ilustrativas



-LDA

** - As reservas: O Associado tem o prazo 

de 10 dias para avisar e trocar de data 

(conforme disponibilidade) ou caso o cliente 

não use na data ou ficar de agendar outra 

posterior, terá o prazo de 12 meses para 

utilizar o crédito residual na mesma pousada 

que fez a reserva, não será  possível fazer 

a troca para outra. De forma alguma a 

Viplenus Turismo devolve o dinheiro após 

a confirmação da reserva (pois deixa de fazer 

locação para outro associado sindicalizado).

Agendamento liberado para alta 
temporada a partir de 01/Setembro

Período de Alta Temporada:  02/11 a 09/03
Utilização alta temporada
* - Mínimo de 05 dias nas praias do Paraná, com o 
mínimo de 04 pessoas;
* - Mínimo de 07 dias nas praias de Santa Catarina e 
São Paulo, com o mínimo de 04 pessoas;

Baixa Temporada:  10/03 a 01/11;
* - Mínimo de 04 pessoas com o mínimo de 03 diárias;

** - Reservas serão feitas somente através do 
SENALBA   LONDRINA, para Associados 
Sindicalizados.

Como funciona?
- O associado sindicalizado Senalba 

entra no site www.viplenus.com.br,  

escolhe o local que quer passar suas 

férias (Residencial e Apartamentos de Praias;  

Hotéis, Parques e Resorts no  Paraná, Santa 

Catarina, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, 

Nordeste, Rio de Janeiro).

 - Entre em contato com o Senalba 

informando sua escolha, data, número de 

pessoas* que o sindicato realiza o restante 

dos tramites**

- A reserva só é confirmada mediante 

pagamento bancário de 50% antecipado.  

- O saldo devedor referente à reserva 

deverá ser pago no local na sua chegada, 

conforme VOUCHER fornecido 

pela VIPLENUS turismo em nome do 

ASSOCIADO SINDICALIZADO. 

  

Com este convênio nossos 

Associados Sindicalizados 

poderão locar uma 

acomodação dentre as mais de 

3.000 disponíveis em todo o 

território nacional com valores 

a partir de R$ 16,90 
por dia/por pessoa.

Mais informações e reservas,  entre em contato com o 

SENALBA: 

secretaria01@senalbalondrina.com.br

Conheça seu próximo destino em:

www.viplenus.com.br



O verão vem ai e o 
SENALBA já tem um 
clube para você e sua 
família se divertir

Novo convênio
SENALBA 

&
 APUEL

Agora o associado SENALBA-LDA e seus  
dependentes tem um clube à sua disposição  
com valores que cabem no bolso.
Consulte esta novidade , entre em contato 
conosco pelos telefones: 43 3345-3824 / 
                                             3344-5593
 ou e-mail: contato@senalbalondrina.com.br



Os convênios do SENALBA-LDA são exclusivos para nossos filiados. O sindicato está sempre em busca dos melhores 
parceiros para oferecer aos trabalhadores os melhores benefícios na educação, saúde e serviços.

Confira abaixo as parcerias especiais fechadas exclusivamente pensando em você:

A saúde começa pela boca. Muitas 
pessoas ainda tem um conceito errado 
que ir ao dentista é tratar somente das 
caries. 

A saúde bucal bem realizada é uma 
pratica que só traz benefícios para 
saúde em geral. Ela esta associada 
a qualidade de vida e autoestima da 
pessoa, pois interfere diretamente nas 
relações interpessoais do dia a dia. 

Por isso que a visita ao Dentista 
deve ser uma prática rotineira de todos 
e o profissional irá indicar o melhor 
tratamento. Seja ele uma limpeza mais 
profunda dos dentes (limpar onde a 
escova e o fio dental não conseguiram), 
presença de caries, problemas na 
gengiva, dentes desalinhados, falha de 
dentes que impedem de ter uma boa 
mastigação e estética favorável.

Alguns exemplos importantes do 
dia a dia são:

Gengivite - causada pela pela 
má escovação e a falta de fio dental, 

Saúde Bucal, você tem cuidado da sua?
ocasionando o acumulo de placa 
bacteriana e tártaro nos dentes. Se 
não houver um tratamento adequado 
podem causar danos irreversíveis como 
a perda desses dentes, problemas na 
estrutura óssea. As várias bactérias 
presentes nesse tártaro acumulado, 
entram na corrente sanguínea atingindo 
órgão vital como por exemplo o coração 
levando a endocardite. 

Câncer Bucal - também é 
diagnosticado pelos dentistas no 
exame de rotina. Homens com mais de 
40 anos são os mais afetados por este 
mal, principalmente se fizerem uso de 
cigarro e álcool. As pessoas devem ter 
a consciência que antes de começar 
um tratamento de câncer, como a 
cirurgia, quimioterapia e radioterapia 
necessitam de uma avaliação nos 
dentes para evitar uma contaminação 
durante o tratamento que será 
realizado.

Inúmeras são as doenças que 

PLANO 
ODONTOLÓGICO 

INDIVIDUAL

FUNERAL ATÉ 
65 ANOS 

INDIVIDUAL

ASSISTÊNCIA À 
PESSOA E DOMICILIAR 

INDIVIDUAL

R$ 19,85 (19 - 99) 11,70 12,89

R$ 18,85 (00 - 18) 17,45 Até 
70 anos

* Plano sem carência, ampla cobertura e sem participação
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interferem na saúde bucal, por isso o 
melhor a se fazer e a prevenção. São 
muitas as áreas de tratamento em um 
consultório Odontológico:
• Raspagem e limpeza dos dentes;
• Restaurações em dentes com carie;
• Extrações em caso de dentes 

condenados; 
• Tratamento de canal quando existe 

carie profunda demais ou trauma do 
dente;

• Implantes para recuperar a perda de 
um dente;

• Próteses para perda de dentes e 
estética que esteja desfavorável;

• Clareamento em dentes escurecidos; 
• Ortodontia para alinhar os dentes 

melhorando assim a oclusão, 
mastigação e estética.

Não espere que a sua saúde bucal 
fique comprometida causando dor, mal 
hálito, baixa auto estima e insegurança 
ao sorrir.

Agende uma avaliação.

Marchezini & Bertolini Odontologia
Drª Ana Carolina R. Bertolini
Drª Silvana Marchezini Fadel

Av. Duque de Caxias 1255, loja 16 
Atendem pela METLIFE 43 3329 2716

EDUCAÇÃO SAÚDE

ATENDIMENTO GRATUITO

CNA - INGLÊS DEFINITIVO - Desconto aos Filiados e seus 
Dependentes de 15% nas mensalidades para os cursos de 
Inglês e Espanhol. - (Material não Incluso), nas Unidades 
Piauí e PUC

FACULDADE PITÁGORAS - Deconto para Filiados e 
Associados e seus dependentes de até 15% na Graduação e 
Pós

UNICESUMAR - Desconto para Filiados e Associados e seus 
dependentes de até 40% na Graduação e de até 30% na Pós

UNINOVA - Consulta com Clínico Geral e Especialistas 
com preços acessíveis (com direito ao retorno) exames 
laboratoriais com desconto em tabela

ASSESSORIA JURÍDICA GRATUITA - Os filiados ao 
SENALBA-LDA, contam também com nossa assessoria 
jurídica nas áreas trabalhista e previdenciária

DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 
- Os filiados que necessitam prestar contas para o "Leão", 
também contam com este serviço gratuito no SENALBA

UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA - Desconto de 10% 
nas mensalidades de Graduação e Pós, para filiados e seus 
dependentes

UNIFIL - Desconto para Filiados e Associados e seus 
dependentes de até 15% na Graduação e de até 10% na Pós

UNINTER - Desconto para Filiados e Associados e seus 
dependentes com parcelas a partir de R$ 189,00 mensais na 
graduação

EDUCAÇÃO ADVENTISTA - Desconto de 15% para Filiados

ATIVIDADE FÍSICA

ACADEMIA B+ - Desconto Especial para Trabalhadores 
filiados ao SENALBA

PLANO DE SAÚDE HOSPITALAR - Plano de Saúde 
participativo com valores especiais para os Filiados Senalba 
seus dependentes

STENFORD CENTRO DE ENSINO - Avenida JK 2.151 - Fone: 
(43) 3337-2200 - Curso de Informática de 6 a 10 meses; 
Curso de Inglês Executivo; Gestão Empresarial - Desconto 
para filiados do Senalba e seus dependentes de até 50%

UNOPAR - Desconto de até 15% para filiados Senalba 
Londrina e seus dependentes

PODOVIDA Podologia - Serviços de sobrancelha, depilação 
e design de sobrancelha - Podólogos: Tradicional, infecção, 
Fibra (órtese), Calo, Calosidade, Sessão de laser, Hidratação 
e unha Acrílica. *.Pagamento somente em dinheiro ou cartão 
para adquirir o desconto de 15%. Rua Mato Grosso, 503, sala 
07 - com estacionamento gratuito

PLANO ODONTOLÓGICO    -   METLIFE - SEGASP
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O SENALBA ESTÁ JUNTO DO 
TRABALHADOR 



ASSEMBLEIAS

VENHA 
PARTICIPAR

Empresa Data Hora Local
GERAL 19/09/2017 18h UNICESUMAR

PROVOPAR 20/09/2017 18h30 UNICESUMAR

CARITAS 21/09/2017 17h30 CARITAS

APAE LDA 22/09/2017 17h30 APAE

FUNCART 22/09/2017 10h FUNCART

COUNTRY 25/09/2017 09h SENALBA

MICROLINS 26/09/2017 13h MICROLINS

BSL IDIOMAS (COLOQUEI NO LUGAR DA ABEC ??/??/???? 18h ???

SESC TODOS 03/10/2017 14h SESC

SENAC TODOS 04/102017 15h SENAC

EPESMEL 05/10/2017 17h30 EPESMEL

SENAI/SESI/FIEP TODOS 06/10/2017 18h SENAI

O SENALBA ao longo de 2017 tem realizado 
ações com foco no bem-estar de seus filiados. 

Uma delas foi a 2ª Campanha de Vacinação 
contra a gripe H1N1, que mobilizou uma 
centena de associados e seus familiares, 
repetindo a campanha de 2016.

Outra iniciativa que surtiu efeito para nossos 
filiados foi a do Imposto de Renda Gratuito. 
Mais de cem associados aproveitaram deste 
benefício que só o Senalba-LDA pensou para 
vocês.

As duas consultas gratuítas para os 
associados e dependentes e as demais com 
valores especiais, através do nosso parceiro 
UniNova, tem propiciado a oportunidade 
de um atendimento com mais agilidade e 
qualidade. Este serviço também tem sido 

bastante utilizado por nossos sindicalizados.
E 2017 ainda não acabou, em dezembro 

teremos o sorteio do televisor de LED 
de 32 polegadas da nossa campanha do 
Associado/2017.

Temos mais novidades vindo por aí.

Campanhas do Senalba-LDA são reflexo do trabalho para 
com seus sindicalizados

Tiragem: 2.000 unidades | Impressäo: Folha de Londrina
Jornalista Responsável: Marcos Sanches Alves MTB/PR 7197 

Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, 
de Orientação e Formação Profissional da Cidade de Londrina
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Nova colaboradora para um melhor 
atendimento

Senalba participará do
9º Abraço do Lago

Após seis anos de muito trabalho 
junto à base e o crescimento da 
demanda sindical, o Senalba-LDA 
se viu obrigado a aumentar seu 
quadro funcional para melhorar o 
atendimento ao público.

Por isso, desde o mês de fevereiro 
o sindicato passou a contar com o 
trabalho da assistente administrativa 
Luciana Lobo Ximenes. A profissional 
tem experiência de mais de 16 anos no 
setor de departamento profissional.

Luciana é responsável por toda a 
parte de atendimento, organização 
documental e homologações que 
ocorrem no Senalba-LDA. “Meu 

O sindicato estará participando no 
mês de setembro do evento Abraço 
no Lago, que está em sua nona 
edição e comemora a 17º Semana 
da Paz. O abraço é organizado pelo 
Conselho Municipal de cultura pela 
Paz - COMPAZ de Londrina.

trabalho aqui é para somar ao que 
essa diretoria já tem feito, garantir um 
bom atendimento e organização do 
trabalho sindical”, explica Ximenes.

Para o Presidente do SENALBA-
LDA, Vilson Vieira de Melo a 
contratação da profissional faz parte 
de uma carência que o sindicato 
tinha. “Trabalhamos todo este 
tempo sempre em dois diretores 
aqui no sindicato, sempre que 
necessitávamos sair para fazer as 
visitas na base, tínhamos que fechar 
o sindicato, com isso trabalhávamos 
com o agendamento de horário. 
Agora com a Luciana trabalhando 

conosco, o sindicato não 
necessita mais fechar 
enquanto estamos fora 
e o trabalhador é melhor 
atendido”, comenta o 
presidente

“O sindicato está com 
as portas abertas para o 
trabalhador. Sempre que 
houver dúvidas ou algum 
problema, pode entrar 
em contato conosco que 
vamos procurar ajudar”, 
finaliza Luciana.

O evento acontecerá no dia 24 de 
setembro, às 9 h, e a concentração 
do Senalba será no aterro do Lago às 
8h30. 

Os interessados em participar, 
devem confirmar presença pelo 
telefone 3345-3824.
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