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A competência levou a Mulher a conquistar 
espaços, ganhar respeito, e a sonhar mais.

Hoje a mulher está presente em tudo, e essa 
presença se multiplica em cada sonho alcançado.

O Sindesauvel parabeniza a todas as guerreiras, 
pelo dia Internacional da Mulher! 

O Assédio Moral no ambiente de trabalho se 
praticado por longos períodos, pode interferir na vida do 
trabalhador de modo direto e em todos os setores da vida 
do assediado, podendo causar graves danos à sua saúde 
física e mental. 

A exposição dos trabalhadores em situações de 
constrangimento durante a jornada de trabalho faz surgir 
o sentimento do trabalhador ser rebaixado, ofendido, 
inferiorizado e menosprezado. 

É nesse momento que o trabalhador deve confiar 
no sindicato, sua entidade representativa, para denunciar 
casos de Assédio Moral.

Denuncie, procure o seu Sindicato!!

ASSÉDIO MORAL

Caixa divulga calendário de saques do 
FGTS inativo de 2017

A Caixa Econômica Federal divulgou, no 
dia 14 de fevereiro, o calendário de saques do 
FGTS inativo. Os pagamentos serão realizados 
entre março e julho.  Confira a tabela abaixo:

A Caixa criou em seu site uma página 
especial e um serviço telefônico para tratar das 
contas inativas. 

O banco orienta os trabalhadores a acessar 
o endereço www.caixa.gov.br/contasinativas ou ligar 
para  0800-726-2017, para que possam, de forma 
personalizada, saber valor, data e local mais 
convenientes para os saques. 

Os beneficiários também podem acessar o 
aplicativo FGTS para saber se têm saldo em contas 
inativas, mas é necessário lembrar que os saques só 
podem ser feitos em contas que foram desativadas 
até  31 de dezembro de 2015.

Para reforçar os atendimentos, a Caixa vai 
abrir as agências os primeiros sábados dos 
cronogramas mensais de pagamento. As datas serão 
18 de fevereiro, 11 de março, 13 de maio, 17 de 
junho e 15 de julho.

Como sacar o FGTS inativo:
Os beneficiários terão quatro opções para 

recebimento dos valores de contas inativas do 
FGTS: 
- Quem tem conta-corrente na Caixa poderá pedir o 
recebimento do crédito em conta;  
- O saque também pode ser feito em caixas 
eletrônicos; 
-  Agências lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. 
- e diretamente nas agências bancárias.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
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               Faltas Justificadas

De acordo com a cláusula 30ª Abono de Faltas e 
31ª Faltas Justificadas da C.C.T 2016/2017, o empregado 
poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do 
salário nos seguintes casos, mediante devida 
comprovação:

- DO ESTUDANTE: por motivo de exames de cursos de 
primeiro e segundo graus, em vestibulares se os mesmos 
coincidirem com o horário de trabalho desde que o 
empregador seja avisado com antecedência mínima de 
24 (vinte e quatro) horas, e comprovado no prazo de 10 
(dez) dia após a sua efetivação.
- TRATAMENTO DE SAÚDE: Nos casos de tratamento 
saúde ou dentário, as faltas serão abonadas mediante a 
apresentação de atestados médicos com probatório 
devidamente assinado por médico ou cirurgião dentista 
responsáveis pelo tratamento respectivo.
- MAMOGRAFIA: até ½ (meio) dia de serviço para o 
tempo necessário à realização do exame, 
preferencialmente no local de trabalho, caso este conte 
com serviço próprio.  
- CASAMENTO: Até 5 (cinco) dias consecutivos;
- NASCIMENTOS DE FILHOS: Ao pai até 5 (cinco) dias 
consecutivos;
- POR MORTE: Até 3 (três) dias consecutivos em caso 
de falecimento do cônjuge, pai, mãe, irmãos, ou de 
pessoas que declare em sua carteira de trabalho como
beneficiário.

Caso a falta não esteja nesses casos, o trabalho 
tem o desconto do dia respectivo em sua remuneração, e 
perde a remuneração do dia de repouso quando não tiver 
cumprido integralmente a jornada de trabalho da semana 
e se na semana em que houve a falta injustificada.

ATESTADO MÉDICO

Dúvidas sobre o Atestado Médico

Ao faltar ao trabalho por motivo de doença, o 
trabalhador deve apresentar atestado médico para receber 
a remuneração do dia abonado. E a empresa que recebe o 
atestado não pode descontar as horas ou o dia trabalhado. 

Para se precaver, o empregado deve ficar com 
uma cópia do documento. O atestado válido só pode ser 
recusado se contrariado por junta médica.

1- As empresas não podem recusar  atestados médicos 
válidos;
2- A legislação trabalhista não fixa prazo para a 
apresentação do atestado, mas as empresas podem 
estabelecer esse prazo em regulamento interno;
3- Não existe limite de apresentação de atestados médicos 
por ano;  
4- Caso a empresa se recuse a aceitar o atestado médico 
válido, o empregador deverá recorrer ao seu Sindicato. 

SAIBA MAIS

ATENÇÃO TRABALHADORES!!

    O SOMBRA VOLTOU… 

 Dúvidas, procure o seu Sindicato!!
045-99839-2500 

Rescisão do contrato de trabalho em caso de 
morte do empregado

Quando ocorre a perda de um ente querido, há 
diversas providências legais a serem tomadas e uma 
delas diz respeito ao contrato de trabalho da pessoa 
que morreu. Os familiares devem procurar a empresa 
para homologar a rescisão do contrato do parente 
falecido. 

Eventuais verbas trabalhistas são repassadas 
aos dependentes, seja em caso de morte natural ou 
decorrente de acidente de trabalho.

            CAMPANHA SALARIAL 2017

Vamos tornar nosso Sindicato cada vez 
mais forte, nos fazer presentes nas assembleias,  
apoiando os nossos diretores a lutar pelos nossos 
direitos, para conquistarmos um reajuste salarial 
digno. 

Será preciso muita mobilização dos 
trabalhadores e participação nas ações realizadas 
pelo Sindicato. O resultado virá de acordo com a
participação, e o compromisso no envolvimento de 
cada trabalhador, articulando a luta, dentro e fora 
das empresas, e fortalecendo às assembleias.

Fique atento aos nossos informativos, aos 
murais das empresas, e ao site do Sindicato para 
maiores informações sobre as Negociações 
Salarias 2017/2018. 

Os profissionais da Saúde não podem 
deixar para depois, é preciso se mobilizar para 
evoluir cada vez mais. Venha participar, vamos 
fazer desta, a melhor campanha salarial!

“Unidos somos mais fortes, e juntos somos 
grandes!!” 
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No site do Sindicato, você encontrará todas as 
informações que precisa sobre a Convenção Coletiva 
de Trabalho, Boletins Informativos, Convênios, e 
também notícias do interesse do Trabalhador.

Acesse:      www.sindesauvel.com.br  

http://www.sindesauvel.com.br/

