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O que 
com o 

Apesar de apresentar uma 
série de avanços sociais, nem 
tudo entrou em vigor imediata
mente com a nova Constitui
ção. Por exemplo, os chama
dos "princípios programáticos" 
são dispositivos colocados pa
ra atingir determinados objeti-
vos no futuro. Na questão sala
rial, de acordo com a nova Car
ta, o salário mínimo teria que 
passar dos Cz$ 23.700,00 para 
quase Cz$ 100.000,00, o que é 
inviável para a economia. Da 
mesma forma, algumas conquis 
tas dos apopentados deverão en 
trar em vigor em 1991. Há ain
da os princípios que dependem 
de lei comp'ementar. O que en
trou imediatamente em vigor, 
entre outros itens, são: 

FÉRIAS — Os trabalhado
res terão 30 dias de férias a-
nuais remuneradas ^elo salário 
normal, acrescido de "tn terço. 
Outra alteração é nue o emnre-
gado não ooderá mais vpnder 
um terço de suas férias, como 
ocorria anteriormente- Entre
tanto. há dúvida sobre se isso 
é válido para férias já vencidas 
ou as que vencerão antes do 
direito completar um ano. 

FGTS — Todo o emprega
do demitido desde ontem pode 
sacar o saldo de sua conta no 
Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, referente ao em
prego que deixou, acrescido de 
uma multa de 40% a se>- paga 
pelo empregador. Anteriormen
te a multa era de 10%. 

JORNADA — Quem traba
lhava 48 hs. semanais deve tra
balhar agora até 44, de acordo 

Marcenaria 
São Francisco 

Armários Embutidos — Gabi
netes de Pia — Cozinhas 
Planejadas — Estantes — 
sobre medida em geral. 

Entrega rápida e 
qualidade garantida. 

Venha nos visitar e compro
ve a nossa eficiência 

RUA CARAJÁS n o 265 — 
Jardim São Francisco. 

PARA VENDER 
SEU IMÓVEL. LIGUE 

63 5390 
IMOBILIÁRIA 

LOPES RIBEIH0 

ATENÇÃO 
BARBARENSES!!! 

Se você precisa pintar, 
procure: 

A melhor opção em tintas da 
cidade- AV. DE CILLOS, n.o 
215 — FONE: 63.3268 
— — i nu • i — — • — — — 

VEREADOR É ESTE AQUI 

já está em vigor 
novo Constituição 

com o novo principio constitu
cional. A coisa poderá, entre 
tanto, terminar na Justiça do 
Trabalho, já que a redução da 
jornada pode trazer redução de 
salários. Entretanto, outro prin
cípio constitucional diz que sa
lários são irredutíveis. 

HORA EXTRA — A hora ex 
tra está valendo 50% a mais do 
que a hora normal de serviço: 
enquanto que a hora trabalhada 
no período noturno deverá ser 
remunerada em 25% a mais do 
que a diurna. Para muitos esse 
dispositivo constitucional não 
deverá trazer benefícios, já que 
grande número de empresas já 
pagam esses valores, conforme 
negociações de cada categoria, 
ou mesmo por iniciativa pró
pria. As que não o fazem, entre 
tanto, deverão fazêio. 

LICENÇA — Ter filhos fi
cou mais fácil: a mulher pode 
agora ficar quatro meses afas
tada do serviço, com salário e 
reajuste pagos pela Previdência 
Social. Depois do nascimento 
da criança, ela tem cinco me
ses de estabilidade no emprego 
garantida. O pai da criança, por 
outro lado, ganha cinco dias a-
pós o parto para ficar com a 
mãe e o filho. 

AVULSOS — Os trabalhado 
res avulsos passam a ter os 
mesmos direitos dos que têm 
vínculo empregatício. Anterior
mente, só a constância na pres
tação do serviço podia levar es
se trabalhador temporário a e-
xigir na Justiça os mesmos di
reitos dos demais. 

DOMÉSTICAS — Quem 
tem empregada doméstica pas
sou a ter mais despesas, como 
pagamento de aviso-prévio de 
30 dias, além de conter a licen 
ça maternidade de quatro me 
ses. Os demais encargos de 
vem continuar sendo pagos, co
mo férias remuneradas e 13.0 
salário. 

APOSENTADOS — Neste 
final de ano os aposentados e 
pensionistas já deverão receber 
o 13.o salário no mesmo valor 
do benefício pago em dezembro 
e não mais de acordo com a mé 
dia dos valores recebidos duran 
te o ano. 

ESTABILIDADE — Os ser
vidores públicos que trabalham 
há cinco anos, sem haver pres
tado concurso, conta com a es
tabilidade no emprego, exceto 
no caso de falta grave. 

GREVE — O direito a gre
ve é irrestrito, inclusive para 
servidores públicos, embora nes 
te último caso uma lei deverá 
definir seus limites. Para uns 
a greve não pode ser proibida 
por lei menor, já existente, e 
que proibe paralisação nos ser
viços essenciais. Para outros, 
não. Até que seja regulamenta
do, esse item deverá dar muita 
briga na Justiça. 

ELEITORES — Quem a-
char que está mal representa
do pelos seus representantes 
no Legislativo (vereadores, de
putados e senadores), pode a-
presentar projetos de lei, assi
nados por um númeroi mínimo 
de eleitores fixado na Consti
tuição. Esse projeto deve ter 
mais força do que o apresenta
do por um parlamentar isolada
mente. 

FAMÍLIA — Quem não quer 
casar oficialmente, com papel 
passado, tem agora o reconhe
cimento legal de seu estado, po 
dendo constituir família sem 
nenhuma objeção. Antes essa 
condição só era aceita depois 
de cinco anos de vida em con
junto. 

PREVIDÊNCIA — Não é 
mais necessário ter vínculo em 
pregaticio» para contribuir para 
a Previdência Social. Qualquer 
pessoa pode fazêio, com direi
to aos benefícios da aposenta
doria, como se estivesse traba
lhando normalmente. 

PIO 
45.643 
Trabalho, 
criatividade 
e cultura 
por uma 

Santa Bárbara d'Oeste melhor 

DIDI VICE 
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0 dia 12 dè outubro e o 
dia de Iodas as crianças. 

Mesmo daquelas que nem 
imaginam o que é o dia da 

criança. Pense nisso. 
Adote um excepcional em nome de seu 

filho normal. A APAE agradece. 

Propaganda 

Listas telefónicas locais começam 

a ser distribuídas 
Os assinantes dos 6.127 ter 

minais telefónicos instalados na 
cidade devem começar a rece
ber hoje as listas telefónicas 
locais, que trazem como novi
dade a relação de assinantes p, 
ruas, e a planta do município 
— confeccionada em quatro co
res, para melhorar a qualidade 
visual. Nessa lista constam a-
penas os assinantes por ordem 
de endereço, e não por ordem 
alfabética. 

O trabalho de entrega deve 
durar de 7 a 8 dias, segundo o 
gerente de operações da edito
ra LTP (Lista Telefónica Pau
lista) — empresa que confec
cionou as listas, José Alberto 
Alves de Oliveira. A distribui
ção acontece simultaneamente 
com outras três cidades da re
gião: Limeira, Piracicaba e A-
mericana. São 8.300 exempla
res destinados a Santa Bárba
ra, já que alguns assinantes re
cebem mais do que um, como 
hotéris, por exemplo. 

O levantamento do detalha
do das ruas para a confecção 
das listas, segundo o gerente 
de operações da LTP, foi feito 
com a ajuda da Prefeitura, atra
vés da funcionária do Setor de 
Cadastro Imobiliário, Doroti Lu 
cas, que catalogou rua por rua 
da cidade. Esse mesmo traba

lho foi feito nas outras localida 
des, por outras pessoas. 

Nas quatro cidades o total 
de listas editadas atinge 59.371 
e, de acordo com José Alberto, 
o trabalho está devidamente a-
tualizado com dados muito re
centes, mais do que na lista re
gional, devendo facilitar as con 
sultas referentes às ligações lo
cais, servindo ainda como guia 
para a localização de ruas. No 
final da lista, existe ainda uma 
agenda, para anotações telefó
nicas, endereços, ou qualquer 

outro tipo. No seu início, há um 
breve resumo da história de 
Santa Bárbara. 

A distribuição das listas 
será feita com o auxílio de pes
soas da própria comunidade, 
que deverão ser selecionadas 
a partir de hoje para trabalhar 
nesse serviço. Como o pessoal 
ainda não foi contratado, a edi
tora deverá aproveitar, os que 
comparecerem hoje na Casa do 
Artista, onde os trabalhos se
rão centralizados (na antesala) 
das 8 às 17 horas. 
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TUDO EM MODA MASCULINA 
FEMININA E INFANTIL. 

Calçados e perfumes. 
S<A>* 

TUDO EM ATÉ 4 VEZES OU 
COM DESCONTOS DE 

ATÉ 30% A VISTA. R. SANTA BARBARA 
772,FONE 632403 

ACABA DE INAUGURAR PARA BEM ATENDER A PARTE 
ELÉTRICA DO SEU CARRO, CAMINHÃO, TRATOR 

OU EM GERAL 

Bracar Auto Elétrica 
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ALTERNADORES, MOTOR 

DE PARTIDA, GERADORES, ELÉTRICA EM GERAL. 

VENDA DE BATERIAS NOVAS E REFORMADA, 
COM ÓTIMO PREÇO. 

AVENIDA SABATO RONSINI N.o 354 - - S.B.O 

L-

os são estes a i 

PARA QUE A COMUNIDADE CGNMUE A SER OUVIDA E 0 
DINHEIRO PÚBLICO BEM UTILIZADO, RECOMENDO OS NOMES DE 

Zezito e Didi 
SÃO JOVENS, COMPETENTES E CONHECEM BEM 0 

DE NOSSA CIDADE. 
assinado: JOSÉ MARIA DE ARAÚJO JR. — Prefoito Municipal 

PROBLEMAS 


