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se O GOVERNO BOTAR pra votar, o brasil vai parar !!!

Lideranças sindicais juntos na luta
contra o governo golpista

Trabalhadores não querem a
wwreforma da previdência

Sindicato atuante em prol dos
companheiros nas bases

No dia 11/12, a direção do Sindicato participou de grande plenária, no auditório do SINDMOTORISTAS em São Paulo, com o objetivo de deliberar ações conjuntas em defesa dos trabalhadores.
Estiveram presentes mais de 1.000 lideranças entre presidentes
de sindicatos e representantes de centrais sindicais, federações e
confederações, que atuam em suas bases no Estado de São Paulo.
Na pauta da reunião, a luta contra os contínuos desmandos do
governo federal, que vem adotando uma série de medidas prejudiciais aos trabalhadores e ao movimento sindical. As reformas
trabalhista e previdenciária foram duramente criticadas.
As lideranças aprovaram por unanimidade a deflagração de
GREVE GERAL, a partir do momento em que o governo colocar a
reforma para votar no Congresso.
A partir de agora, por orientação do Sindicato, os trabalhadores
estão em “estado de greve”, sendo mobilizados a seguir marcha
firme na luta contra a reforma da previdência quando chamados.
“Se queremos um Brasil mais justo e honesto devemos juntar
forças e intensificar a luta. Se botar a reforma para votar, o Brasil
vai parar, é isso!”, disse o presidente Francisco Israel.

GRANDE SORTEIO DE PRÊMIOS DA CATEGORIA
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recado
forte do
presidente
israel
O rombo na previdência social é uma tese
amparada no simples desejo de retirar
conquistas obtidas em prol dos trabalhadores. E não vamos aceitar isso.
Vários especialistas sobre o assunto divergem frontalmente deste argumento,
observando, todavia, que em 2016 o governo teve um superávit em torno de R$
70 milhões dos recursos provenientes da
Previdência Social.
Não existe rombo. O fato em questão é
que o governo não assume suas responsabilidades para a péssima gestão da
máquina pública, que acharca o desenvolvimento do país há tempos.
Ao invés do valor integral da previdência
ser usado em benefício dos cidadãos, ele
é dissolvido - de forma incorreta - para
outras finalidades.
O governo utiliza-se de métodos falidos
e questionáveis para socorrer banqueiros, empresários e outra pecha de especuladores, dando-lhes amortização em
dívidas milionárias. Não enxuga a máquina pública com benesses desnecessárias a parlamentares, que quadruplicam
o rombo dos cofres. Não combate com
rigor a sonegação fiscal e muito menos
resolve o problema da informalidade no
mercado de trabalho.
O Sindicato é totalmente contrário ao
projeto de reforma da previdência proposto pelo presidente Michel Temer, que
sequer fora discutido com o movimento
sindical.
Se o governo botar a reforma em votação, seja qual for a data, a categoria cruzará os braços em protesto.
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ENTIDADE COBRA EMPRESA FÊNIX
POR DESCONTOS INDEVIDOS
Após denúncia dos trabalhadores sobre os
descontos indevidos da empresa Fênix, o
Sindicato foi pra cima e exigiu a resolução
do problema. E a pressão deu resultado,
pois a empresa prometeu restituir os valores descontados.
Os companheiros que sofreram o desconto, já recolhido em Guia, deverão fazer
a declaração do imposto de renda entre
meses de março a abril de 2018 para solicitar a restituição dos valores. “Ninguém
vai prejudicar nossos companheiros. A
Convenção Coletiva deve ser respeitada”,
afirmou o presidente Francisco Israel.

Presidente visita empresa e
cobra providências

pRESIDENTE FRANCISCO ISRAEL SEGUE
NA DIRETORIA REELEITA DA fttresp
No dia 27 de outubro, a FTTRESP
realizou pleito para escolha da
nova diretoria.
O companheiro Valdir Pestana
foi reeleito com maioria esmagadora dos votos.
O presidente Francisco Israel
segue na diretoria participando
das decisões estratégicas para o
fortalecimento da categoria na
região. “Nosso trabalho segue
forte na federação”, disse.
A direção do Sindicato deseja Feliz Natal e
um ano novo repleto de conquistas para os
companheiros.

feliz 2018
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fiquem atentos às novas regras para
pontuação na carteira de habilitação e
curso preventivo de reciclagem
Desde 31 de outubro de 2017, o CONTRAN alterou as regras de suspensão e cassação
para o condutor que exceder os 20 pontos em infrações na CNH.
As disposições constam nos art. 261, incisos I e II; art. 263, e §§ 5º, 6º e 7º do art. 261,
do Código de Trânsito Brasileiaro (CTB), bem como na Deliberação 163 do CONTRAN.
A suspensão de dirigir, que antes era de apenas 30 dias, saltou para 180 dias. Ou seja,
sua suspensão pode significar o impedimento de trabalhar nas empresa do setor.
Por outro lado, a mesma regra observa que o condutor ao obter a partir de 14 pontos
no prontuário pode solicitar curso preventivo de reciclagem, onde, se não tiver infrações no período de um ano a pontuação será eliminada.

SORTEADOS RECEBEM SEUS PRÊMIOS!!!

Adnilson Mendes da Silva - Ecopav
Ganhador da batedeira

Obedes dos Santos - Praiamar Transportes
Ganhador do aparelho dvd

Ernane de Souza - Expresso Fênix
Ganhador da tv 32’

Joana Verdigal - Transp. Cidade Ubatuba
Ganhadora do liquidificador

Com a reforma trabalhista, a partir de 11
de novembro, as rescisões dos contratos de
trabalho não precisarão mais ser homologadas na entidade sindical da categoria do
funcionário demitido.
Assim, o Sindicato não revisará na homologação se os direitos estão sendo pagos corretamente. Entretanto, após a homologação
na empresa, os sócios poderão levar os termos de rescisão no Sindicato onde faremos
a análise do que foi pago, o do que ainda
ficou sendo devido, além de esclarecer outras dúvidas.

bioral e sindicato juntos pela
saúde bucal da categoria

Contrato assinado!
Bioral vai cuidar do tratamento
odontológico da categoria

Representantes da diretoria
aprovam parceria com a Bioral

O Sindicato fechou mais uma importante parceria em prol do bem-estar dos trabalhadores. A partir de agora, os companheiros podem contar com o trabalho efetivo
da BIORAL, que ficará responsável pelo tratamento odontólogico na base territorial
da entidade (Caraguatatuba, Ilha Bela, Ubatuba e São Sebastião).
O contrato foi assinado na sede da entidade, em Caraguatatuba, com a presença
do gestor da empresa, Reinaldo Sanches. “É uma honra atender os representados
desta grande entidade sindical no litoral norte”, disse.
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benefícios de primeira
Os companheiros e seus dependentes podem aproveitar uma
série de benefícios com os melhores descontos ou mesmo
gratuitamente.
Não perca tempo, e associe-se ao Sindicato que não para de
trabalhar pelo seu bem-estar.
Para mais informações, entre em contato com o Sindicato!!!

Departamento jurídico

Atendimento com Dr. Alvarenga e Dra. Rosana:
segunda, quarta e sexta, das 14 às 17 horas.
Auxílio-funeral nos momentos difíceis

renovação
da c arteir
a
de habilit
ação grá
tis
subsídio d
o
tr atamen
to dentár
io
em até 100
%

Convênios com farmácias e drogarias na região

Avenida Piauí, 590, Jardim Primavera
- Caraguatatuba - Telefones (12) 38822552 / (12) 3882-2548
E-mail: solfarmacaragua@hotmail.com

Rua Professor Thomaz Galhardo, 1.315,
Centro - Ubatuba
Telefones (12) 3836-1195 / 3836-1188

a saúde ocular da categoria em primeiro lugar

Rua Altino Arantes 635 - Centro - Caraguatatuba
Avenida Guarda-Mor Lobo Viana, 138 Centro - São Sebastião

Convênios com centros automotivos

VALTER AUTO CENTER
Pneus - Alinhamento Balanceamento - Troca de Óleo
- Suspensão - Freios

Cuidado com o seu visual
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Telefone: (12) 3895-8393
Rua Gerson Peres de Araújo,
96 - Bairro Velha - Ilha Bela

