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      ATENÇÃO TRABALHADORES!!

A partir  do mês de agosto o Sindesauvel  promove
mais  uma  novidade  para  você  trabalhadora  associada  e
contribuinte!

Você  poderá  usufruir  dos  serviços  de  manicure,
pedicure  e  designer  de  sobrancelha  diretamente  no  seu
sindicato.  Associada não  paga  nada!!  Contribuinte  terá
preço promocional!  

Maiores  informações  através  do  fone:  (45)3224-
4105 ou (45)98392500.

C.C.T  2016-2017  –  CLÁUSULA  10ª  -
ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO  

O  empregador  pagará  a  todos  os  seus
empregados anuênios de 1% (um por cento) sobre
o salário base mensal, devido a cada ano completo
de  serviço  para  o  mesmo  empregador,  ou  que
vierem a ser completados a contar de 31/10/1982. 

------------------------------------------------------------
C.C.T  2016-2017  -  CLÁUSULA  15º  -
CRECHES 

As  entidades  que  não  possuírem  creche
própria  ou  convênio  creche  concederão  auxílio
creche a  título  de  reembolso,  no  importe
equivalente a  R$165,00 (cento e sessenta e cinco
reais). 

Os  estabelecimentos  em  que
trabalham,  pelo  menos,  30  (trinta)
mulheres  com  mais  de  16
(dezesseis)  anos  de  idade,  terão
lugar  apropriado  onde  sejam
permitido  as  empregadas  guardar,
sob vigilância e assistência, os filhos
no  período  da  amamentação  até  6

meses de idade. 
A  presente  obrigação  poderá  também  ser

cumprida de acordo com a faculdade estabelecida
em lei. 
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ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO

VOCÊ SABIA?

Aprenda a identificar e combater essa prática.
O assédio moral consiste na exposição do individuo a situações humilhantes e constrangedoras, geralmente 

repetitivas e prolongadas, durante o horário de trabalho e no exercício de suas funções, sendo mais comuns em 
relações hierárquicas autoritárias e assimétricas, em que predominam condutas negativas, relações desumanas e 
aéticas de longa duração, de um ou mais chefes dirigida a um ou mais subordinado(s). Tal conduta desestabiliza a 
relação da vítima com o ambiente de trabalho e a organização, forçando-o a desistirem do emprego.

Pode-se dizer que o assédio moral é toda e qualquer conduta, que pode se dar através de palavras ou 
mesmo de gestos ou atitudes, e que traz dano à personalidade, dignidade ou integridade física ou psíquica do 
assediado, pondo em risco seu emprego ou degradando o ambiente de trabalho.

O objetivo do assediador, via de regra, é motivar o trabalhador a pedir demissão ou a cumprir metas ou 
simplesmente visando à humilhá-lo perante a chefia e demais colegas, como uma espécie de punição pelas opiniões 
ou atitudes manifestadas.

O assédio moral provoca a degradação do ambiente de trabalho, que passa a comportar atitudes arbitrárias 
e negativas, causando prejuízos a todos, inclusive no desempenho dos funcionários, que acaba por refletir na 
produtividade da empresa como um todo bem como aumentando o índice de rotatividade de colaboradores.

Procure o seu Sindicato e DENUNCIE!! 



     

 

·O  sombra  me  contou
que  o  laboratório  Biovel
está com o vale 
alimentação  atrasado.
Cuidado!!  
O  sindicato  está  de  olho!!

·O  sombra  me  contou  que  o  Hospital
Nossa  Senhora  do  Salete  está  atrasando
constantemente  o  vale  alimentação.
Cuidado!!  O  sindicato  está  de  olho!!

· O sombra me contou que o laboratório
Dasa não está cumprindo o Acordo Coletivo.
              Atenção Trabalhadores!!
Se  você  está  se  sentindo  prejudicado,
procure o seu Sindicato e denuncie! 

· Atenção Trabalhadores!!
Procurem  o  Sindicato  e  associem-se  para
usufruir  dos  benefícios  que  o  sindicato
oferece aos sócios.

A  trabalhadora  desempregada  tem
direito ao salário-maternidade? 

A  trabalhadora  que  está
desempregada  tem  direito  a  receber  o
benefício  pelo  INSS,  mas  é  necessário
comprovar  a  qualidade  de  segurada  e,
conforme o  caso,  cumprir  carência  de  dez
meses trabalhados. 

O  salário-maternidade  é  um
benefício  pago às  seguradas  do INSS que
acabaram de ter um filho, seja por parto ou
por adoção.  
Para  maiores  informações,  acesse:
www.previdencia.gov.br/

 

FIQUE POR DENTRO
 Marionette 

chegou!!
.

       PIS 2016/2017 - Fique de olho: saiu o 
calendário!

Acompanhe as datas de pagamento do seu 
benefício. Para saber se você tem direito e como receber, 
saiba mais em http://www.caixa.gov.br/.

–------------------------------------------------------------------------ 
         
         Aposentadoria por tempo de Contribuição

A Aposentadoria por tempo de contribuição é um 
benefício devido ao cidadão que comprovar o tempo total de 35 
anos de contribuição, se homem, ou 30 anos de contribuição, 
se mulher.

Principais requisitos: Não há idade mínima, Soma da idade + 
tempo de contribuição, 85 anos (mulher), 95 anos (homem), 
180 meses efetivamente trabalhados, para efeito de carência.

Regra com 30/35 anos de contribuição: Não há idade 
mínima, Tempo total de contribuição: 35 anos de contribuição 
(homem), 30 anos de contribuição (mulher), 180 meses 
efetivamente trabalhados, para efeito de carência.

Regra para proporcional: Idade mínima de 48 anos (mulher) 
e 53 anos (homem).
Tempo total de contribuição: 25 anos de contribuição + 
adicional (mulher), 30 anos de contribuição + adicional 
(homem), 180 meses efetivamente trabalhados, para efeito de 
carência.

Maiores informações, acesse http://www.previdencia.gov.br/. 

                        Oii gente!!! 
             Vocês sabiam que os 

técnicos de enfermagem 
do Hospital 
Policlínica estão trabalhando 
com uma sobre carga de 
trabalho?

Tem dias que tem 24 
pacientes com cuidados especiais para cada 
4 técnicos de enfermagem. Isso é sobrecarga 
de trabalho! E pra completar, o hospital 
não paga insalubridade de 40% (isolamento). 
Pronto falei!!

O SOMBRA INFORMA

FIQUE POR DENTRO

http://www.previdencia.gov.br/

