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A campanha do Instituto Nacional do Câncer José
Alencar Gomes da Silva (INCA), no Outubro Rosa tem
como tema "Câncer de mama: vamos falar sobre isso?". 

O  objetivo  é  fortalecer  as  recomendações  do
Ministério da Saúde para o rastreamento e o diagnóstico
precoce  do  câncer  de mama e desmistificar  conceitos
em relação à doença.

A  campanha  tem  como  objetivo  enfatizar  a
importância de a mulher conhecer suas mamas e ficar
atenta  às  alterações  suspeitas;  informar  que  para
mulheres de 50 a 69 anos é recomendada a realização
de uma mamografia de rastreamento a cada dois anos;
mostrar a diferença entre mamografia de rastreamento e
diagnóstica;   esclarecer  os  benefícios  e  malefícios  da
mamografia  de  rastreamento;  informar  que  o  Sistema
Único  de  Saúde  (SUS)  garante  a  oferta  gratuita  de
exame de mamografia. 

Cerca  de  30% dos  casos  de  câncer  de  mama
podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis
como:
-  Praticar  atividade  física  regularmente;            
-  Alimentar-se  de  forma  saudável;               
-  Manter  o  peso  corporal  adequado;               
- Evitar o consumo de bebidas alcoólicas;                      
***O Sindesauvel apoia esta causa!
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FIQUE POR DENTRO

ASSÉDIO MORAL

ATENÇÃO TRABALHADOR

Se você precisa tirar a Carteira de 
Trabalho, fique atento!        

Durante todo o mês de outubro, o 
documento será emitido diretamente nos postos do 
Ministério do Trabalho e do SINE por ordem de 
chegada, sem precisar de agendamento prévio. 
Basta levar os documentos. 

Em caso de dúvidas  acesse o site 
www.mte.gov.br/ .

A lei trabalhista brasileira assegura que em alguns casos os trabalhadores não podem ser demitidos sem 
justa causa. Saiba quais são:
1 – Dirigentes sindicais: Desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato o dirigente 
sindical, ou associado profissional não pode ser demitido sem justa causa, de acordo com o Artigo 543, § 3 da CLT. A 
determinação também serve para os suplente dos cargos. 
2 – Trabalhadora gestante: A mulher grávida possui estabilidade provisória no emprego, inclusive durante o contrato 
de experiência e o aviso prévio. Neste caso, a mulher não poderá ser demitida sem justa causa desde a confirmação 
da gravidez até cinco meses após o parto.
3 – Trabalhador que sofreu acidente de trabalho: O trabalhador acidentado também está protegido pela lei 
trabalhista. O empregador não poderá demiti-ló  sem justa causa até 12 meses após a sua alta previdenciário.
4 – Representantes dos trabalhadores no CIPA: Os representantes da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes) não podem ser demitidos sem justa causa desde o registro de sua candidatura até um ano após o final do 
mandato. A determinação também serve para os suplente dos cargos. 

Se você é vítima de assédio moral em seu 
ambiente de trabalho, não fique calado.                    

Procure o seu Sindicato e denuncie!

Edição 39

ATENÇÃO ASSOCIADAS: Em comemoração ao 
Outubro Rosa, o Sindicato preparou um brinde muito 
especial para você. Compareça ao sindicato para retirar 
seu brinde!  

http://www.mte.gov.br/


                                                                                                                                                                                                   

     

     

 

 

   

ATENÇÃO TRABALHADORES  Marionette 
chegou!!

                                                                       O SOMBRA INFORMA

                    

                              Oii gente!!!

Vocês acreditam que só 
no dia 30 de setembro 
que os “patrões” dos 
laboratórios assinaram 
o requerimento do 
Acordo Coletivo de 
Trabalho para o 

Sindicato enviar para o Ministério do 
Trabalho?

Isso é muito triste! É descaso da 
classe patronal para com seus 
funcionários. 

    
             

 

FIQUE POR DENTRO

SAIBA MAIS!
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Empresa que avisa sobre férias em cima da hora deve 
pagar multa ao trabalhador

Todo empregado tem direito um período de férias por ano. E 
para que o trabalhador possa se programar para usufruí-las, a 
empresa deve comunicá-lo sobre o período com antecedência de, 
pelo menos, 30 dias, devendo o empregado, inclusive, dar recibo 
desse aviso. Já o pagamento das férias, com acréscimo de um 
terço, deve ser feito até dois dias antes do início do período (artigos 
135 e 145 da CLT), mediante quitação do empregado.

Com base nessas determinações, o coordenador de uma 
empresa de consultoria pediu na Justiça do Trabalho o pagamento 
das férias em dobro. A empresa se defendeu, afirmando que a 
ausência do cumprimento dos prazos seria apenas infração 
administrativa, não dando direito a indenização.

Mas ao examinar a questão, a juíza Anaximandra Kátia 
Abreu Oliveira deu razão ao empregado. Ela citou a Orientação 
Jurisprudencial 386 do Tribunal Superior do Trabalho, segundo a 
qual caso o pagamento de férias seja feito na ápoca errada, a 
parcela deve ser paga de forma dobrada. A juíza refuta ainda o 
argumento de que se trata de mera infração administrativa, como 
alegado pela empresa.

A decisão aponta ainda que a empresa não comprovou a 
comunicação da concessão de férias e apresentou os 
contracheques mostrando que o pagamento foi quitado fora do 
prazo, quando já estava em curso o descanso anual.

Assim, a juíza condenou a empresa ao pagamento da dobra 
das férias nos períodos aquisitivos de 2009/2010 e 2010/2011, 
acrescidas do terço constitucional. A empresa recorreu, mas o 
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG) mineiro manteve 
a decisão de origem, por unanimidade.

Fonte: http://www.conjur.com.br/2016-jun-10/empresa-avisa-ferias-cima-hora-pagar-multa

A lei trabalhista brasileira assegura que em alguns casos os trabalhadores não podem ser demitidos sem 
justa causa. Saiba quais são:
1 – Dirigentes sindicais: Desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato o dirigente 
sindical, ou associado profissional não pode ser demitido sem justa causa, de acordo com o Artigo 543, § 3 da CLT. A 
determinação também serve para os suplente dos cargos. 
2 – Trabalhadora gestante: A mulher grávida possui estabilidade provisória no emprego, inclusive durante o contrato 
de experiência e o aviso prévio. Neste caso, a mulher não poderá ser demitida sem justa causa desde a confirmação 
da gravidez até cinco meses após o parto.
3 – Trabalhador que sofreu acidente de trabalho: O trabalhador acidentado também está protegido pela lei 
trabalhista. O empregador não poderá demiti-ló  sem justa causa até 12 meses após a sua alta previdenciário.
4 – Representantes dos trabalhadores no CIPA: Os representantes da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes) não podem ser demitidos sem justa causa desde o registro de sua candidatura até um ano após o final do 
mandato. A determinação também serve para os suplente dos cargos. 

   ●  Segundo informações, a   Clinica  do   
Povo,   não  realiza o pagamento do vale 
alimentação para os 
trabalhadores que saem de
férias. 
      Sabe-se também, que 
os trabalhadores que 
saíram de férias e receberam 
o vale alimentação,  esses valores foram  
descontados em folha de pagamento. 

O Sindicato informa que, de acordo 
com a cláusula 13ª da C.C.T 2016/2017: 
“Será concedido a todos os empregados 
um auxílio alimentação mensal no valor 
mínimo de R$ 330,00.” 

Portanto é obrigatório o pagamento 
do vale alimentação, e sendo  proibido o 
desconto no holerite dos funcionários. 

Os funcionários que sofrerem tal 
desconto, procurem o Sindicato para que 
possamos tomar as medidas cabíveis. 

 ● O sombra me contou, que segundo 
informações, os funcionários antigos do 
Hosp. Salete estão sendo demitidos por 
justa causa.

Atenção Trabalhadores!! 
Não se demite trabalhadores por justa 
causa por ser antigo no emprego. Se isso 
estiver ocorrendo, procure o Sindicato 
para que este tome as providências 
cabíveis. 

A campanha manicure/pedicure e 
designer de sobrancelha foi um sucesso!!

E devido a grande procura, o 
Sindesauvel pensando em você, ampliou 
os atendimentos totalmente gratuitos a as 
associadas no mês de outubro! 
Contribuinte continua com preço 
especial!
Maiores informações através do fone: 
(45)3224-4105 ou através  do WhatsApp 
(45)9839-2500.

O Sindicato vinha recebendo denuncias de excesso de 
jornada de trabalho no hospital Policlínica, tomou providência, 
e solicitou uma fiscalização, onde foi lavrado vários atos de 
infração. 

É o Sindesauvel junto com as demais autoridades em 
serviço dos trabalhadores.  

Sindicato forte e trabalhadores unidos são a garantia de 
direitos e benefícios preservados e respeitados. 

Denuncie! O sindicato é a sua melhor defesa! 


