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Presidente do SINDESAUVEL participa de reunião
com o Superintendente Regional do Ministério do
Trabalho

A Presidente  do  Sindesauvel,  Sra.  Dalva  Maria
Selzler,  participou  no 17 de fevereiro  de 2016,  de uma
reunião  com  o  novo  Superintendente  Regional  do
Ministério do Trabalho, Sr. Marcio Tadeu Vieira Pessati.  

Representantes  de  demais  sindicatos  da  região
também  participaram  do  encontro,  que  aconteceu  em
Cascavel, no auditório do Senac.

O  objetivo  da  visita  de  Pessati  foi  fazer  uma
apresentação  de  suas  propostas  para  amenizar  os
problemas que o Ministério vem enfrentando, como a falta
de servidores e de uma estrutura física. Além disto, uma
proposta  voltada  especificamente  para  sindicatos  foi
apresentada. 

De acordo com o Superintendente, será criado um
Fórum  de  Debate  Sindical  dentro  do  Ministério  do
Trabalho  para,  desta  forma,  acompanhar  de  perto  os
anseios do movimento sindical  e poder debater  com os
representantes  a  melhor  solução  para  suas
reivindicações.

Durante  a  reunião,  também  foram  esclarecidos
alguns  pontos  sobre  a  fusão  do  Ministério  do Trabalho
com a Previdência Social (MTPS), que não altera em nada
as ações realizadas pelo Ministério do Trabalho, já que a
fusão acontece somente na esfera de Brasília.

 

Em comemoração ao Dia da Mulher, o
Sindesauvel convida a todas as trabalhadoras
para  participar  do  Evento  “A  Poderosa  é
Você”.

O  evento  será  realizado  no  dia
13/03/2016 às 14:00h no Hotel Copas Verdes.
Vagas limitadas! Confirme sua presença pelo
Whatsapp  (45)9839-2500  ou  pelo  telefone
(45)3224-4105.

Haverá  sorteio  de  brindes,  e  as
inscrições são gratuitas!

Não  fique  de  fora,  participe!  Sua
presença é muito importante!!

GARROTE
SINDESAUVEL – Sindicato dos Trab. Em Est. Serv. Saúde de Cascavel e Região 

Fone/fax: (45) 3224-4105  e-mail: sindicatosindesauvel@bol.com.br ou sindicatosindesauvel@hotmail.com   

www.sindesauvel.com.br 

ATENÇÃO TRABALHADORES!!
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   O SOMBRA INFORMA:

- O sombra me contou que
no  Centro  Cirúrgico  do
hospital  São  Lucas,  os
trabalhadores  estão
fazendo a carga horária de
8 horas.
O  Sindicato  já  entrou  em
contato  com  o  jurídico  do
hospital,  o  qual  informou
que  serão  tomadas  as
providências  para
regularizar a situação. 

Atenção Trabalhadores:
Se não normalizar  a  carga
horária,  entre  em  contato
com o seu Sindicato.

-  O  sombra  informa  que
esteve  no  sindicato  e  foi
informado  que  já  está
agendado  uma  Mesa
Redonda  no  Ministério
Publico com os laboratórios.
Atenção  Trabalhadores:
O  sindicato  está
trabalhando  para  garantir
seus direitos.

Anotações na Carteira de
Trabalho  e  Previdência
Social

A  CTPS  deve  ser
utilizada  apenas  para  o
registro  de  dados
relacionados ao contrato de
trabalho (data da admissão,
função, férias, entre outros).

Informações
desabonadoras,  que
"mancham"  a  imagem  do
trabalhador,  como
penalidades aplicadas ou o
motivo  da  demissão,  são
vedadas pela CLT, no artigo
29,  parágrafo  4º,  pois
podem  atrapalhar  a
conquista de novo emprego.

-  48h é  o  prazo  para  o

empregador  fazer  as
anotações  necessárias
na  CTPS  e  devolver  o
documento  ao
empregado.

A  empresa  que
não devolver  a  Carteira
de Trabalho até o prazo
previsto  ficará  sujeita  à
multa! 
Em  caso  de  dúvidas,
procure o seu Sindicato.

     Todo mês, a empresa
deve  depositar  8%  do
valor do salário bruto em
uma conta no nome do
trabalhador  para  o
Fundo  de  Garantia  do
Tempo  de  Serviço
(FGTS).

Esse  valor  não
deve ser descontado do
salário  porque  é  uma
obrigação  do
empregador.
O  FGTS  pode  ser
sacado  nas  seguintes
ocorrências: 
- Na demissão sem justa
causa;
- No término do contrato
por  prazo  determinado;
recíproca  ou  força
maior;
-  Na  aposentadoria;
-  No  falecimento  do
trabalhador;
-  Quando  o  trabalhador
ou  seu  dependente
estiver  em  estágio
terminal,  em  razão  de
doença  grave;
-  Quando  a  conta
permanecer  sem
depósito  por  3  anos
ininterruptos  cujo
afastamento  tenha
ocorrido  até  13/07/90,
inclusive;
-  Na  amortização,
liquidação  de  saldo
devedor  e  pagamento
de parte das prestações

adquiridas  em  sistemas
imobiliários  de  consórcio;
- Para aquisição de moradia
própria,  liquidação  ou
amortização  de  dívida  ou
pagamento  de  parte  das
prestações  de
financiamento habitacional.
-  Acesse  o  site
http://www.fgts.gov.br/traba
lhador/quando_sacar_o_FG
TS.asp, e  conheça  as
demais situações em que o
FGTS pode ser sacado.

Licença Maternidade –
Bebês Prematuros 

Mães  de  bebês
prematuros  poderão  ter
mais tempo de licença para
cuidar dos filhos.

De  acordo  com  a
PEC  aprovada  pelo
Senado,  a  licença
maternidade  só  começa  a
contar  depois  da  alta
hospitalar  do  bebê.  Antes
disso,  a  mãe  poderá
solicitar  uma  licença
internação  de  até  oito
meses. Saiba mais sobre o
projeto: http://bit.ly/1QFQmwd.

     Licença-Paternidade
Aprovada  a  licença-

paternidade de 20 dias.
Os  senadores

aprovaram  na  quarta-feira
(03/02/2016)  o  projeto  que
cria  o  Marco  Legal  da
Primeira  Infância  (PLC
14/2015). 

A  proposta
determina  um  conjunto  de
ações para o início da vida,
entre  zero  e  seis  anos  de
idade.  Uma  novidade  é  o
aumento do tempo para os
pais  cuidarem  dos  recém-
nascidos. 

O  texto,  que  vai  à
sanção  presidencial,
aumenta para seis meses a
duração  da  licença-

maternidade,  por  meio
do  Programa  Empresa-
Cidadã, e para 20 dias a
licença-paternidade.  Os
mesmos  direitos  estão
assegurados  a  quem
adotar ou obtiver guarda
judicial  para  fins  de
adoção.

O  projeto
estabelece  como
questões  prioritárias  a
serem  cuidadas  na
primeira  infância  a
saúde,  alimentação,
educação,  convivência
familiar  e  comunitária,
assistência  social,
cultura,  lazer,  espaço  e
meio ambiente.

Fonte: http://www.senado.gov.br/

Devido a data
do  início  do
ano  letivo  de
2016,  o prazo
para a retirada
do  material
escolar  foi  prorrogada
até o dia 31/03/2016!

É necessário apresentar: 
-  documento com foto;  
-  declaração  de
matrícula do estudante;  
-  suas  02 (duas) folhas
de  pagamento  2015,
que  contenha  o
desconto  da  reversão
salarial/taxa negocial. 

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
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