
O SINDICATO e SUA  HISTÓRIA 

 

O SINDICATO DOS TERAPEUTAS ALTERNATIVOS DO ESTADO DO PARANÁ, foi 

fundado em outubro de 2004, na cidade de Curitiba/Paraná por Roseli de Fatima Gonçalves 

de Souza.  Quando surgiu a necessidade de trabalhar regulamentada na cidade de Curitiba, 

e pelo simples motivo de não ser esta uma profissão devidamente reconhecida, não era 

liberado alvará de localização para os trabalhadores da classe dos terapeutas. Não havia 

um Sindicato atuante que representasse a nossa categoria. Dependíamos sempre do 

sindicato de São Paulo e com isso a carência de representação era visível. Foi uma trajetória 

árdua, pois teve que de imediato entrar em uma disputa jurídica com outros dois sindicatos 

o Sinth PR e o SINTE -SP, que somente nos representava na teoria e nunca na pratica. 

Após vencer a demanda judicial, onde a justiça do trabalho através da Ação Declaratória de 

Representatividade 20/2005, determinou que o SINTHALPAR poderia representar os 

terapeutas do Paraná. Foram tantos impedimentos burocráticos, porém não desistimos e 

hoje enfim conseguimos a nossa vitória. O sindicato teve que recorrer ao judiciário contra 

diversas prefeituras municipais, entre elas Curitiba, Toledo, Maringa para defender o direito 

de seus associados trabalhar regulamentados e ao final não restaram outras alternativas as 

prefeituras que não fosse obedecer a ordem judicial e assim conceder alvará aos terapeutas 

e acupunturistas que não tem formação superior na área da saúde. Foram anos tendo que 

trabalhar em situação irregular até permitir que os profissionais desta categoria pudessem 

desenvolver suas atividades com tranquilidade e respaldo legal. O Sindicato existe e seus 

associados já podem trabalhar regulamentados e obter seu alvará da prefeitura. 

                 Foram muitas as atividades realizada  por este sindicato de terapeutas:                                                                                                                      

- Defendeu vários terapeutas no ministério do Trabalho que explorava terapeutas                                            

- Defendeu terapeutas em ações trabalhista junto ao Ministério do Trabalho por exploração 

profissional                                                                                                                                       - 

- Colaborou com a implantação da Lei 19.785 em Parceria com a Associação dos 

Acupunturista no projeto de lei implantado pelo Deputado Péricles de Melo;                                                                                                     

- Defendeu terapeutas em ações onde foram acusados de exercício ilegal da profissão                                     

- Promoveu 8 Congressos Estaduais  com terapias e palestras  de interesse da categoria 

-Elaborou o Compendio, para qualificar os terapeutas; 

- Criou uma Associação para defender terapeutas de outros estados que não tenham 

representantes atuantes 

  

. Hoje o Sinthalpar pela Lei 19.785/18, do estado do Paraná, é uma das entidades de 

representação profissional de base estadual mais atuante na defesa de seus associados 

com o direito de qualificar e certificar os profissionais 

O Sinthalpar existe, para defender a categoria profissional dos Terapeutas Integrativos e 

Complementares e seus associados já podem trabalhar regulamentados com seu alvará da 

prefeitura. 

Sindicato sempre estará aberto a Terapeutas e a uma maior evolução da categoria 

“VENHA E JUNTE-SE A NÓS NESTA LUTA. VOCÊ SEMPRE SERÁ O VENCEDOR”. 


