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REDUÇÃO DE CUSTOS, A QUALQUER CUSTO
Virou rotina em nossa região a contratação pelas tomadoras de 

serviços de empresas terceirizadas, quarteirizadas, entre outras, pelo 
menor custo, não se importando com a segurança física dos 
trabalhadores e, muito menos, com a segurança legal.

Muitas dessas empresas estão totalmente à margem da lei, sem 
Acordo Coletivo de Trabalho, conforme determinação legal. Existem 
denúncias de empresas que contratam médicos, profissionais estes que 
se quer comparecem na empresa.

Companheiros, isso nos trás uma lembrança de um passado 
não tão distante, quando um determinado médico tinha contratos que 
equivaliam a uma carga horária de quase 40 horas por dia. Isso nos dá a certeza da total irresponsabilidade das 
tomadoras de serviços da nossa região.

TRANSPORTE COLETIVO DE TRABALHADORES
Está um verdadeiro manutenção (a prova disso é o 

a b s u r d o  à  s i t u a ç ã o  d o s  alto índice de ônibus parados nas 
t r a n s p o r t e s  c o l e t i v o  d e  vias por defeitos mecânicos).
trabalhadores da nossa região. Outra coisa é a sujeira 

Mais uma vez, no intuito desses ônibus. A sujeira é tanto 
de menor custo a qualquer preço, que alguns trabalhadores 
as tomadoras de serviços denunciaram que estes são 
terceirizados da nossa região usados nos fins de semana como 
contratam ônibus, vans, kombis “puleiro de galinhas”.
e outros veículos em troca do P e d i m o s  à s  
menor preço. Com isso, abrem autoridades competentes que 
mão de fiscalizar esses veículos façam blits e retirem das vias 
que andam com os pneus em aqueles veículos que não 
péssimo estado e falta de cumprem com a determinação 

Caixa abre mais cedo até quarta para saque de contas 
inativas do FGTS

Todas as agências da Caixa abrirão duas horas mais cedo para o atendimento de trabalhadores que precisam 
sacar ou tirar dúvidas sobre as contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A orientação do banco é de que o trabalhador, ao procurar a agência, leve a Carteira de Trabalho e o termo de rescisão 
do contrato. Os que vão sacar no autoatendimento devem prestar atenção à mensagem que aparece no terminal, para o caso de 
ter mais de uma conta inativa.

A Caixa lembra que apenas o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até o dia 31 de 
dezembro de 2015 tem contas inativas aptas a serem sacadas.



29 e 30 de abril  

Distribuição de Pipoca, 
algodão doce

Na Praça Tancredo Neves - Centro de Jeceaba
a partir do dia 17 de abril das 14h às 18h, e na Praça de Eventos no dia 30 de Abril.

DIA 29 de Abril

09h
 Início 12h- Show com a 

Banda Profetas Profanos

22h- Show com
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30 de Abril
-09h30min: Solenidade de abertura oficial do 
evento com a participação da Corporação Musical 
Nossa Senhora da Conceição;
- 09h45min: Abertura das barracas;  corte de 
cabelo e maquiagem; distribuição de guloseimas; 
rua de lazer; stand's de saúde; apresentação da 
banda das escolas municipais; exposição de 
entidades e artesanatos.
- 14h: Apresentação da Fanfarra das escolas 
municipais de Jeceaba;
- 15h: Homenagem ao dia das mães e entrega de 
prêmios às três mães mais idosas presentes no 
evento e início do sorteio de prêmios;
 22h:Show com Banda 

Praça José Bosco de Resende

02 Microondas

22h- Show com

02 Geladeiras

01Notebook

03 Misteiras

02 Tvs

02 Micro System

03Bicicletas

01 Fogão 01Tanquinho

99519-4448 / 98461-0991

19h - 
Show com  

Banda Desterrados 

 Nippon Steel,
Gol Segurança,

Loja Zema

Concorra a vários prêmios em dinheiro, 
e muito mais...

13

CavaloeTotal m cheques:

s
10 mil reai

7

Centro

02 Celulares

02 Tablets

03 Cafeteiras

6º Encontro de Motociclistas
Chuva Negra do Brasil - Regional Jeceaba


