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Funcionários do Hospital Bom
Samaritano reivindicam apoio dos
vereadores para melhoria salarial

Nos dias 18 e 25 de outubro, o Sindesauvel esteve
na  Câmara  Municipal  de  Céu  Azul,  em  apoio  aos
trabalhadores da Saúde do Hospital Bom Samaritano; onde
os  mesmos  reivindicam  melhores  remunerações  não  só
para os funcionários públicos, mas para toda a saúde em
geral;  como também na parte  de  segurança  do hospital,
entre outras. 

Outra solicitação foi o pedido de apoio sugerindo a
contratação de um segurança capacitado, pelo menos para
o plantão noturno, para guardar a fundação, bem como aos
profissionais e pacientes que estão no local.

Os vereadores receberam em forma de ofícios tais
reivindicações  e  se  mostraram  favoráveis  aos  pedidos
reiterando  que  a  valorização  desses  profissionais  é
fundamental  para que as funções sejam desempenhadas
cada vez com mais afinco e qualidade.

Em  comemoração  ao  "Outubro  Rosa",  o
ind Sindesauvel preparou um brinde muito especial aos
tr  trabalhadores  associados,  e  parabeniza  a todas  as
mmulheres pela iniciativa de prevenção e cuidado com
sssua saúde. 
   Agradecemos  aos  trabalhadores  associados  pelo
aaapoio e receptividade da campanha.

A união faz a força!

------------------------------------
      ATENÇÃO TRABALHADORES!

       ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO

De acordo com a Cláusula oitava - Antecipação
do 13º. Salário da C.C.T 2016/2017 -
o  empregador  fica  obrigado  a
antecipar  o  mínimo  de  50%
(cinqüenta por cento) do 13º. salário
ao  empregado,  até  trinta  de
novembro. 
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FIQUE POR DENTRO



JANTAR DOS HORRORES!

SAIBA MAIS

O SOMBRA INFORMA

   ASSÉDIO
        Moral x Sexual

Assédio Moral: é uma conduta repetitiva dentro da relação de 
trabalho em que o empregado é submetido à situações 
humilhantes e constrangedoras. 

Veja alguns exemplos: 
- Atribuir,  de    proposito,  com 
frequência,  tarefas   inferiores 
ou distintas das suas atribuições;
- Agredir    verbalmente,   dirigir 
gestos de desprezo, alterar o tom
 de voz;
- Desconsiderar   problemas 
de saúde ou recomendações 
médicas nas distribuições de tarefas. 

Assédio Sexual: é o ato de constranger alguém, com o intuito 
de obter vantagem ou favorecimento sexual. 

Exemplos: 
- Promessas de tratamentos diferenciado, com insinuações 
explicitas ou veladas;
- Contato físico não desejado e convites impertinentes; 
- Chantagem para permanência no emprego, conversas 
indesejáveis sobre sexo.

NÃO SE CALE, DENUNCIE! Procure o seu Sindicato!

  

               Novembro Azul

O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os 
homens no Brasil. E é de olho naqueles que não se cuidam que 
a campanha Novembro Azul foi criada. O objetivo é levar 
informação e reduzir os números de mortes por causa da 
doença. 

A doença é silenciosa e quando apresenta algum 
sintoma, pode ser tarde demais. O câncer de próstata é o 
segundo tipo de câncer que mais mata homens na Paraíba, 
perdendo apenas para o de pulmão.

A sorte é que é possível prevenir. Um simples exame de 
sangue conhecido como PSA pode ser a salvação. Os médicos 
recomendam que o primeiro PSA seja feito aos 50 anos, para a 
maioria dos homens, e aos 45 para aqueles que têm histórico 
de câncer na família. Mas para um diagnóstico mais preciso, os 
médicos recomendam também o toque retal.

O câncer de próstata detectado inicialmente tem uma 
chance de cura de 90%. Mais uma justificativa para o homem se 
cuidar antes de sentir alguma coisa.

           

FIQUE POR DENTRO

                 
                     Oii gente!!! 

Estou indignada!! Me 
contaram que no Hospital 
Policlínica os trabalhadores 
estão com sobrecarga na 
jornada de trabalho 
novamente, mesmo tendo 
ocorrido fiscalização do 
Ministério do Trabalho e 
Emprego!
O Sindicato novamente tomará 

as providências necessárias!

                     Atenção Trabalhador!!
Se você tiver que assinar qualquer 

documento, e estiver na dúvida do que se 
trata, não assine antes de falar com o seu 
sindicato! 

- O sombra me contou que
 no Hospital São Lucas está 
sendo servida uma janta dos horrores aos 
trabalhadores. “Não somos animais, merecemos 
uma alimentação decente!” 
O Sindicato está de olho!!

- O sombra me disse que o Hospital São Lucas 
não está sendo cumprinda a Cláusula 24ª – 
Alimentação C.C.T 2016/2017 - na qual “O 
empregador fornecerá gratuitamente ao 
empregado que trabalha no período noturno 
(janta e lanche) INCLUSIVE lanche da 
madrugada e, alimentação necessária também 
no período diurno, quando tratar-se de plantão 
de 12 (doze) horas consecutivas. A alimentação 
não integra o salário do obreiro.” 

         ATENÇÃO TRABALHADORES!!
Todos os hospitais e clínicas que 

funcionam à noite, além da janta, tem que 
fornecer um lanche de madrugada de boa 
qualidade.

Se isto não estiver acontecendo, 
denuncie ao seu Sindicato para que ele tome as 
providências cabíveis. 

FGTS
Os trabalhadores registrados sob o 

regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) 
têm direito a sacar o saldo do FGTS para quitar, 
pagar uma parte ou até mesmo dar a entrada em 
uma casa. 

Saiba mais sobre como conseguir a 
liberação do dinheiro para adquirir um imóvel 
próprio: 
1- Ter pelo menos 3 anos de carteira assinada;
2- Não possuir financiamento ativo no Sistema 
de Financeiro de Habitação (SFH);
3- Não ser dono de um imóvel residencial, na 
cidade onde pretende comprar.

 Marionette chegou!!


