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CInCo ProBlEMaS rESolVIDoS

viação litorânea em caraguá

direção do sindicato foi pra cima e melhorou 
condições de trabalho na empresa

MarCaÇÃo DE HorÁrIoS Por TaCÓGraFoS
Só verifica o tempo que o ônibus ficou parado para 

o acerto de contas não sendo utilizado para o 
apontamento das horas extras.

PrEFErÊnCIaS noS HorÁrIo DE ESCala
A preferência de horários nas escalas só será dada 

aos mais antigos.

TraTo Do CHEFE IMEDIaTo
O trato da chefia imediata com os seus 

subordinados deverá ser rigorosamente de acordo 
com a filosofia do GRUPO da empresa, não se 

admitindo normas ou costumes praticados em 
outras empresas.

PoSTUra EM HorÁrIo DE TraBalHo
É dever de todos se apresentarem uniformizados 
conforme normas internas da empresa, manter a 

higiene no local de trabalho e principalmente nos 
banheiros, mantendo um bom comportamento 

seguindo sempre as regras de convivência social.

EnCErraMEnTo Da jornaDa
O encerramento de jornada deverá ser sempre 

conforme a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

Companheiros,

Quem trabalha conquista. Faz a diferença 
pelo bem da categoria.

Com este engajamento, parabenizamos os 
companheiros da Viação litorânea em Cara-
guatatuba, que seguiram marcha firme com 
a direção do Sindicato na luta por reivindi-
cações.

após bastante diálogo entre as partes foi 
possível obter o que se tanto pedia, com o 
objetivo de melhorar a qualidade do traba-
lho prestado.

a partir de agora, fiquem atentos. Se por 
acaso a empresa não cumprir com os termos 
acertados, procurem o Sindicato IMEDIaTa-
MEnTE, que tomaremos as providências na 
defesa por seus direitos.


