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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO / 2013
Após Várias rodadas de negociação, o sindicato conquistou um
reajuste de 8% nos salários acima do piso, e estabelece um novo para
valor para o piso da categoria de R$ 720,00 (9.16%). O resultado poderia
ter sido melhor se houvesse a participação dos companheiros (as) nas
mobilizações, nas convocações para participar das assembléias, é
importante que os trabalhadores saibam como é difícil fazer com que os
patrões compreendam e reconheçam o valor que tem cada trabalhador
(a) e que não apenas o reajuste do salário, que cada trabalhador (a) é um
ser humano e não um robô, queremos trabalho decente. Obs: O reajuste
é retroativo a maio/13

CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO (continua)
Companheiros (as), foi iniciada em Janeiro/13
a campanha de sindicalização a qual se encerrará
em 31/12/2013, tendo como objetivo central a
ampliação do número de associados e
conseqüentemente o fortalecimento da atuação do
sindicato junto a base, o que proporcionará melhor
atendimento às demandas da categoria, sem
esquecer que iremos fazer um bingo com todos os
sócios (as) e a festa de confraternização, teremos
no bingo os seguintes prêmios: um tablet, uma TV
20” e uma bicicleta. É importante destacar que só
concorrerá quem já é sócio ou se associar até o dia
30/11/2013.
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RECADASTRAMENTO PARA USO DO SISTEMA
BIOMÉTRICO
Sem o cadastramento você não poderá: votar, fazer
empréstimo, fazer concurso publico, pois terá o título
cancelado. A expectativa é de que os 280.207 eleitores de
Campina Grande realize seu cadastramento biométrico até
março de 2014, sendo necessário um total de dias úteis de
atendimento. O trabalho de recadastramento em Campina
Grande o leitor deverá se dirigir à Central de Atendimento ao
Eleitor no Fórum Eleitoral, localizado no complexo
judiciário no bairro da Liberdade. O serviço é oferecido ao
eleitor de Segunda à Sexta feira. Os eleitores devem
comparecer munidos dos seguintes documentos: RG, CPF,
Título de eleitor e comprovante de residência.

Lei Garante estalidade para gestantes
que cumprem aviso prévio
A presidenta Dilma Rouseff sancionou lei que garante estabilidade no emprego a
gestante que cumprem aviso prévio. A norma foi publicada hoje (17 de maio) no
Diário Oficial. De acordo com o texto, a estabilidade será
garantida também em casos de aviso prévio indenizado,
quando a funcionária recebe o salário referente ao
período, mas não é obrigada a comparecer ao serviço. “
A confirmação do estado de gravidez advindo no curso
de contrato de trabalho, ainda que durante o prazo de
aviso prévio trabalhado ou indenizado garante a
empregada gestante a estabilidade provisória prevista
na Alínea b do inciso 2 do Art. 10 do ato das Disposições
Constitucionais Transitórias”. A lei entra em vigor na
data da publicação.

CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Assistência Jurídica - ADLA

ORTODONTIC - ORTOCARD

Dr. Eduardo Bruno de Almeida Donato - OAB/PB
Dr. Alberto Quaresma Júnior - OAB/PB

Agora também consulta com clínico geral
ao melhor preço da cidade.
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