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Nessa reunião geral foi apresentado o índice de reajuste do dissídio, 9,83%. Conforme a convenção 

coletiva o índice foi aplicado no seguinte formato: 5% na folha de maio e os 4,83% no mês de novembro. 

Já a SAFRIO fez o acordo coletivo como sindicato, neste acordo ficou firmado que o índice do dissídio 

deve ser aplicado de forma integral para os empregados da empresa . Sendo assim, o salário que será pago 

até 07 de junho estará com o valor ajustado. Veja abaixo o exemplo da aplicação do índice. 

  

Os reajustes de dissídio são sobre o salário base e sobre vantagem salarial. 

Exemplo: Salário de R$ 1.000,00 + vantagem de R$ 100,00, total R$ 1.100,00. 

Nosso reajuste fechou em 9,83% 

  

O reajuste será sobre os dois itens: 

Salário base será R$ 1.098,30 e a vantagem R$ 109,83, totalizando R$ 1.208,13. 

Resolução da ANS foi 

publicada nesta segunda no 

Diário Oficial da União. 

Medida entra em vigor no 

dia 6 de julho e vale para 

três tipos de testes.  

Os testes para diagnosticar a 

infecção pelo vírus da zika 

passarão a ter 

cobertura obrigatória pelos 

planos de saúde, segundo uma 

resolução da Agência 

Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS) 

publicada nesta segunda-feira 

(6) no Diário Oficial da 

União. 

De acordo com a resolução, que 

entra em vigor no dia 6 de julho, 

três tipos de testes de zika passam 

a fazer parte do Rol de 

Procedimentos e Eventos em 

Saúde no Âmbito da 

Saúde Suplementar: o teste de 

zika por PCR, IgM e IgG. 

O teste PCR, ou de biologia 

molecular, consiste em multiplicar 

a quantidade de RNA do vírus 

na amostra coletada, ou seja, 

amplificar o material genético do 

vírus para que seja 

possível identificá-lo 

quimicamente. O teste 

molecular, apesar de ser preciso, é 

capaz de detectar a presença do vírus 

em um período muito curto de tempo: 

só até cinco dias depois 

do aparecimento dos sintomas.  

Já os testes IGM e IGG, ou testes 

sorológicos, são capazes de detectar 

anticorpos produzidos em resposta à 

infecção pelo vírus da zika. O IgM 

(imunoglobulina M) detecta 

anticorpos produzidos na fase aguda 

da doença e o IgG (imunoglobulina 

G) detecta se houve infecção anterior 

pelo vírus. 
Fonte:http://g1.globo.com/bemestar/

noticia/2016/06/teste-de-zika-passa-ter-cobertura-

obrigatoria-por-plano-de-saude.html  

A importância da doação 

de sangue 
 

Neste mês de junho gostaríamos de 

lembrar do quão é importante doar 

sangue. Não se trata somente de 

deixar uma bolsa de sangue no 

hospital, mas sim, nutrir de 

esperança outras pessoas que por 

algum motivo necessitam deste 

sangue. O sangue não salva apenas 

uma pessoa, mas sim uma família, 

pois todos nós sabemos o quanto 

um ente querido deixa saudades. 

Então se tiveres dúvidas de ser um 

doador ou não, faça o seguinte 

exercício “e se esse sangue fizesse 

falta para uma das pessoas que eu 

amo”? 

Maiores informações para saber se 

você pode doar sangue: 

hemosc.org.br 



 

“Somos uma empresa comprometida em ser a melhor e nada menos do que isso” 

Francisco Alves Movimentador de Mercadora 1º/jun 

Daniel Antônio Fleck Operador de Paleteira 05/jun 

Ademir Gabriel Guilherme Operador de Paleteira 07/jun 

Rodrigo das Neves Conferente 07/jun 

André Fantin Menor Aprendiz - Logística 10/jun 

Acir Gonçalves dos Santos Operador de Paleteira 12/jun 

Celso Pires Freitas Conferente 13/jun 

Fernando dos Santos Operador de Paleteira 13/jun 

Carlos Alexandre Machado Operador de Empilhadeira 15/jun 

Guilherme de Santigo Bona Assistente de Faturamento 15/jun 

David da Silva Lins Auxiliar de Expedição 15/jun 

Jose Pimental Amorim Auxiliar de Expedição 28/jun 

Pedro Bastos Costa Movimentador de Mercadoria 29/jun 

 

 

 

No mês de maio quem fez história na SAFRIO, foram: 
 

1 ano de empresa:  

Josimar Ribeiro Silva 

Matheus Alexandre Petuco 

10 anos de empresa:  

Alex Sandro Nobrega Ramos 

3 anos de empresa:  

Anderson Ferreira de Oliveira 

Fernando da Silva Oliveira 

Gilmar Bachman 

2 anos de empresa:  

Bruno Otávio Pereira 

RACHANDO A CUCA!!!! 

    1 -    J           

    2 -    U          

3 -            N      

 4 -          H        

     5 -  O         

Organização 

Rodovia Antônio Heill, 

4155  

Bairro: Itaipava Itajaí 

32418500 

Descubra as palavras escondidas em junho!! 

  

1 - Arrumar; concertar 

2 - Mulheres que nascem na Suécia 

3 - Órfão em inglês 

4 - Animal criado em rebanhos (plural) 

5 - Metal Nobre 

Datas Comemorativas 
 
12 - Dia dos namorados 
14 - Dia do doador de sangue 
15 - Aniversário de Itajaí - 156 anos 
21 - Início do Inverno 
24 - Dia de Sâo João - Festa Junina 

 


