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SUB-SEDE DO SINPOSBA EM FEIRA DE
SANT
AN
A MUD
A DE ENDEREÇO
SANTAN
ANA
MUDA
O Sinposba informa que a sub-sede de Feira de Santana tem novo endereço.
Os trabalhadores deverão se dirigir para a Rua das Orquídeas, 72, no Bairro Brasília.
(a rua fica ao lado do Gbarbosa, da Av. João Durval. Ou rua em frente à Madeireira
O Madeirão). Em caso de dúvidas ligar para: (75) 3614-2578. Falar com Antonio
Santana.
Deste modo a categoria que representamos deverá se dirigir ao novo endreço
quando precisar de qaulquer atendimento que a nossa subsede oferece.
A participação dos trabalhadores e trabalhadoras são imprescindíveis neste
processo de fortalecimento da entidade, portanto qualquer que seja o seu
problema no local de trabalho não fique parado vá a nossa subsede e exponha
para que possamos tomar as devidas providências.
o atendimento continuará sendo dado pelos companheiros Antonio Santana e Emerson Oliveira, o telefone e emails
continua os mesmos.
venha e nos faça uma visita, esperamos por você.
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O Sinposba ao longo dos anos tem buscado aproximar os seus associados. É prioridade da Diretoria divulgar o desempenho do
sindicato através de suas ferramentas de comunicação, que até então eram o site e o 0800.
Para fortalecer ainda mais essa troca de informações, o Sinposba criou o seu perfil em umas das principais redes sociais do
momento: o Facebook, Twitter e You Tube. “Essas ferramentas nos possibilitará um contato maior com os trabalhadores. Com
as redes vamos compartilhar informações em tempo real”, disse Antônio José, presidente.
No nosso site já estão os links de cada um dos perfis. Fique mais próximo do seu sindicato.

SUB-SEDE REGIONAL DO SINPOSBA EM FEIRA DE SANTANA
Rua das Orquídeas nº 22 - Brasília (Ao lado do GBARBOSA da Av.
João Durval, em frente a madeireira “O Madeirão”)
FEIRA DE SANTANA – BA
CEP: 44.088-210
FONE: (75) 3614-2578
Email: feira@sinposba.org.br ; contato@sinposba.org.br ;
SOZINHO, qualquer peso é mais dificil carregar
JUNTOS,

qualquer peso fica muito mais leve
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O Sinposba informa que o
resultado do movimento
realizado nos Postos
Eldorado e Atende Bem,
em Feira de Santana, no dia 04 de abril, foi positivo.
Após a manifestação, a rede Caxias do Sul (Posto
Eldorado)procurou o Sinposba para negociar a situação
dos oitos funcionários que há 11 meses trabalhavam
sem carteira assinada. O dono da rede assinou uma
ata se comprometendo regularizar a situação com data
retroativa.
No dia 05 de abril, a diretoria do Sinposba se reuniu
com o dono da rede Atende Bem, na sede do sindicato
em Feira de Santana, para discutir a situação de
trabalho dos funcionários que estão sendo submetidos
à jornada de 12 horas, são obrigados a pagar o
fardamento, a água que consomem, além de não
receberem as horas extras. A empresa se
comprometeu, através da assinatura

da ata, de assinar a carteira dos trabalhadores no prazo
de 48 horas, além de resolver as demais pendências.
As atas foram protocoladas na Superintendência
Regional do Trabalho e no Ministério Público do
Trabalho. Os órgãos irão fiscalizar as empresas e fazer
cumprir o que foi prometido.
As redes de postos de Feira da Santana são as que
mais descumprem a Convenção Coletiva de Trabalho.
Ao todo o Sinposba ajuizou mais de 150 ações de
cumprimento. Os números superam a situação de
Salvador. O sindicato está disposto a negociar com as
demais redes de Feira de Santana que descumprem a
Convenção Coletiva. Está sendo feito um levantamento
para verificar a presença de irregularidades. A proposta
do Sinposba é resolver com os empresários
conversando amigavelmente, caso não exista diálogo
entre as partes, novas manifestações vão acontecer nos
postos.
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