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Em 22 de dezembro de 2016 o governo 

anunciou a liberação do FGTS inativo. De 

acordo com o site da Caixa Econômica Federal 

todo trabalhador que pediu demissão ou teve 

seu contrato de trabalho finalizado por justa 

causa até 31/12/2015 . Os trabalhadores 

deverão apresentar os seguintes documentos 

de acordo com a modalidade de saque 

escolhida. Agências Caixa número de inscrição 

do PIS/PASEP, documento de identificação do 

trabalhador e comprovante de finalização do 

contrato de trabalho (Carteira de Trabalho ou 

Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho). 

Para valores acima R$ 10 mil é necessário 

apresentar Carteira de Trabalho ou documento 

que comprove a extinção do vínculo de 

trabalho. Correspondentes Caixa Aqui e 

Lotéricas Valores até R$ 3.000 com documento 

de identificação do trabalhador, Cartão do 

Cidadão e senha no autoatendimento. Valores 

até R$ 1.500,00, o saque pode ser realizado 

somente com a senha do Cartão do Cidadão e 

para valores entre R$ 1.500,01 e R$ 3.000,00, 

o saque pode ser realizado com o Cartão do 

Cidadão e senha. Confira na tabela abaixo  

quando estará disponível o pagamento de 

contas inativas do FGTS de acordo com a 

MP 763/16.  

Trabalhadores nascidos em  Início  

Janeiro e fevereiro  a partir de 10/03/2017  

Março, abril e maio  a partir de 10/04/2017  

Junho, julho e agosto  a partir de 12/05/2017  

Setembro, outubro e novembro  a partir de 16/06/2017  

Dezembro  a partir de 14/07/2017  

Trabalhadores  em frente a entrada da Petrobras, na praia Campista, impedindo o acesso de veículos 

F 
uncionários e ex-funcionários procuraram o presidente João 

Rodrigues, do SINTPICC, reclamando do atraso do 13º 

salário e salários do mês de novembro de 2016. O 

presidente acionou o departamento jurídico para intervir 

junto com os trabalhadores, foi realizada uma assembleia na qual ficou 

definido que na manhã do dia 24/03/2017 faríamos manifestação de 

advertência, foi feito a manifestação e como a Petrobras não se 

manifestou ficou combinado nova manifestação na segunda-feira dia 

27/03/2017 com nova orientação: impedir a entrada de carretas, assim 

foi feito, com todo aparato do SINTPICC incluindo trio elétrico, 

começamos fechando o acesso de todo veículo, com a intervenção da 

polícia, negociamos a liberação de meia pista até a porta da Petrobras, 

não deixando carreta entrar, em torno de 11:00 horas fomos chamados 

para conversar acompanhados de comissão de trabalhadores, depois 

de longo embate ficou combinado que Dr Leonardo Lessa e Dr Rodrigo 

Samanho acompanhados dos advogados da Petrobras , iriam ter com 

a Juíza Adriana Freitas celeridade do pedido na Justiça do bloqueio,  já 

protocolado na justiça: Vejamos o despacho da liminar: assim, concedo 

a antecipação dos efeitos da TUTELA para determinar inicialmente a 

expedição de mandado à Petrobras, para bloqueio da totalidade dos 

créditos da primeira reclamada  (incluindo matriz e eventuais filiais) em 

face da segunda, até o limite de R$ 1.700.000,00 Doc. IDNC 950984 

providencie a Secretária da Vara. 

SINTPICC A FORÇA DO TRABALHADOR! 
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                                           PROCESSO DA MCE E PETROBRÁS 

O Processo encontra-se com LIMINAR deferida de bloqueio desde Julho/2016, atendendo ao pedido do 

SINTPICC, porém até o presente momento a Justiça não logrou êxito em bloquear o dinheiro, bem como 

não conseguiu localizar o novo logradouro da Ré. Todavia a Justiça atendendo mais um pedido do 

SINTPICC determinou a citação do Réu por edital bem como a busca pelos sócios e para incluir em pauta 

para nova audiência MARCADA PARA O DIA 11/07/2017 as 9h30. 

 

INFORMAÇÕES AOS TRABALHADORES DA IESA ÓLEO E GÁS 

Nos dias 24 e 25 de janeiro deste ano, os advogados do SINTPICC, Dr. Leonardo Lessa Rabello e Dr. Rodrigo 

Rodrigues estiveram na 1 vara de falência e recuperação judicias na cidade de São Paulo conversando e 

despachando com o Juiz Dr. Daniel Carnio, o qual determinou que a IESA e a administradora judicial apresentasse 

justificativa pelo NÃO pagamento dos trabalhadores.  

  

PROCESSO ELETRÔNICO SINTPICC X GDK E PETROBRÁSPROCESSO ELETRÔNICO SINTPICC X GDK E PETROBRÁS  

Proc. 0011272-29.2015.5.01.0481— 1ª Vara do Trabalho de Macaé-RJ 

Com relação a este processo, encontra-se com sentença em face das Reclamadas determinando o pagamento das ver-

bas rescisórias. Será expedida certidão de crédito para habilitação no processo de recuperação judicial da GDK.  

PROCESSO ELETRÔNICO SINTPICC X PROFORMA E MUNICÍPIO DE MACAÉ 

Proc. 0012505-55.2015.01.0483   —  3ª Vara do Trabalho de Macaé-RJ 

O processo foi convertido em ação principal, utilizando-se da própria cautelar. Audiência designada para o dia 

27/01/2017 às 15h, porém foi desmarcada. O SINTPICC REQUEREU O BLOQUEIO DE UM BEM DA PRO-

FORMA AVALIADO EM CERCA DE 2 MILHÕES REAIS. 

 

FUI DEMITIDO, E AGORA, O QUE FAZER? 

Muitas pessoas têm dúvidas de como proceder quando é demitido, se realmente os cálculos contem todos 

os benefícios de direito, se o valor que a empresa apresenta esta correto, para rever ou auxiliar nestes 

cálculos que percebemos a importância do setor de homologação do sindicato. Pois nem sempre são 

computados todos seus benefícios. O funcionário ao ser demitido tem direito ao fundo de garantia, seguro 

desemprego, verbas rescisórias como aviso prévio, décimo terceiro salario, e férias proporcionais, e outros 

que podem fazer parte de seus direito. O procedimento padrão é que o demitido vá ao setor de 

homologação do sindicato, setor esse também responsável em verificar se o calculo do valor esta correto, 

caso os cálculos da empresa não esteja de acordo com o calculo do sindicato, o setor solicita a diferença 

junto à empresa. Das ressalvas encaminhadas pela homologação são atendidas até 98% dos casos e com 

muita rapidez das empresas. Após a homologação o demitido estará liberado para sacar o FGTS e dar 

entrada no seguro desemprego, tendo direito a seis parcelas iguais ao que recebia até que retorne ao 

mercado de trabalho.  

mailto:sintpiccresponde@hotmail.com
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Ajudante........................................................ 1.203,94 

Servente......................................................  1.203,94 

½ Oficial......................................................... 1.330,60 

Auxiliar de Serv. Gerais (ASG, Hom.de Área) 1.330,60 

Jatista D’água................................................ 1.495,86 

Eletricista Montador....................................... 1.495,86 

Eletricista Montador Abraman..................... 1.608,11 

Eletricista Montador Escalador.................... 1.645,45 

Maçariqueiro.................................................. 1.495,86 

Mecânico de Manutenção............................. 1.495,86 

Mecânico de Manutenção Escalador.......... 1.645,45 

Soldador Chaparia......................................... 1.495,86 

Soldador Chaparia Escalador ....................... 1.645,45 

 TABELA DA MONTAGEM 

Caldeireiro..................................................... 1.898,59 

Caldeireiro Abraman  .................................. 2.041,24 

Caldeireiro Escalador  .................................. 2.088,46 

Caldeireiro Abraman  Escalador .................. 2.245,36 

Eletricista Força e Controle........................... 1.737,08 

Eletricista Força e Controle Abraman........... 1.867,28 

Encanador..................................................... 1.737,08 

Encanador Abraman .................................. 1.867,28 

Encanador Escalador.................................. 1.910,79 

Guindasteiro..............................................     1.737,08 

Instrumentista Tubista................................... 1.737,08 

Pintor de Zinco Qualificado...........................   1.804,64 

Soldador 6g (Enchimento/Acabamento)....... 1.737,08 

Hidrojatista.................................................... 1.968,75 

Pintor Qualificado/Jatista.............................. 1.968,75 

Pintor Jatista Escalador ............................... 2.165,62 

Soldador 6g Tig (Raiz/Enchim.Acabamento) 1.968,75 

Auxiliar Técnico...................... 2.354,72 

Soldador Tig/ER/Raiz..................................... 2.573,66 

Encarregado Qualificado em Geral................ 2.972,31 

Técnico de Instrumentação ........................ 2.972,31 

Técnico de Refrigeração ........................... 2.972,31 

Técnico de Segurança de Trabalho.............. 2.972,31 

Técnico de Material........................................ 2.972,31 

Técnico de Mecânica ..................................... 2.972,31 

Técnico em Geral........................................ 2.972,31 

R 
iscos à saúde fazem com 

que a proteção solar seja 

essencial no trabalho    

desenvolvido  a  céu  

aberto, como é o caso da construção 

civil. A radiação ultravioleta (UV) está 

nos     atingindo     diariamente,    

proveniente do sol. Embora os raios 

sejam invisíveis, o seu efeito na pele 

pode ser visto e sentido quando uma 

exposição prolongada resulta em 

queimaduras  dolorosas.  Com   a  

depreciação da camada de ozônio na 

atmosfera da Terra, cresceram os 

riscos  da  exposição  à  radiação  

ultravioleta.   Isso    causou    o   

crescimento da preocupação sobre o 

assunto em todo o mundo. Pessoas 

que trabalham a céu aberto, por três 

ou  mais  anos,   ainda   quando  

adolescentes, têm três vezes maior 

risco   do   que    a    média    de                           

desenvolverem   um   melanoma.   

Hereditariedade também pode ser 

um  fator com 10 % dos casos de 

melanoma ocorridos em família. Por 

isso o uso de Protetor ou Bloqueador 

Solar com fator acima de 30(FPS) é 

fundamental  para  todos,             

principalmente  para  quem  se expõe 

com frequência aos raios solares. 

“Qualquer tipo ou marca é válida, 

desde que a pessoa   se   adapte   à   

formula  cosmética do produto. Para 

o couro cabeludo, é aconselhado o 

uso  de   filtro  em  spray,  porque  

penetra  melhor entre os fios, e é 

mais  fácil a aplicação e não deixa 

aspecto de oleosidade. Isso também 

serve  para o  caso  de  braços  e  

decotes  de homens, que costumam 

ter pelos nessas    regiões,    não    

menos   importante é beber muita 

água para se  manter   hidratado,    e       

de preferencias alimentos leves. 

Os desafios e cuidados para quem trabalha sob o sol 

O sr Fernando, palestrante, com sua experiência tirando as dúvidas dos funcionários do Sintpicc 

O 
presidente  João Rodrigues  ciente de sua   res-

ponsabilidade como cidadão  e  representante da   

classe  trabalhadora,      convidou  o   agente   de   

combate   a  epidemias  da  Zoonose de Macaé, o      
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senhor Fernando Mancebo De Azevedo,  para   palestrar  aos  funcionários do  

sindicato e convidados  sobre  o    mosquito Aedes  Aegypti. A palestra foi realizada  

no auditório do     SINTIPICC  (Centro),  onde  o Sr. Fernando com toda a sua 

experiência   esclareceu   duvidas e  aproveitou  para convocar a todos para o 

combate contra o mosquito e na erradicação dos  criadouros.   Hoje o Brasil, em 

diversos estados, sofre com a proliferação do mosquito Aedes  Aegypti, transmissor de  

várias doenças, como   dengue,   febre amarela,  Chikungunya e Zica. Apesar de 

ainda não se saber exatamente o que está levando ao    aumento dos casos de 

microcefalia no   Nordeste e também em outros estados, acredita-se  que esta doença 

esteja relacionada ao  Zica  Vírus.  O  centro  de controle de Zoonoses está 

trabalhando  incansavelmente  para que  Macaé  não tenha casos  e  nem  uma 

epidemia, só  no  mês  de  janeiro  foram 18 palestras  em empresas, escolas  e  

associações  de  bairros.  A população conta ainda com uma  tenda de 

conscientização    montada   na  Praça   Washington  Luiz,   no  centro,  atendendo  de  

segunda a sexta das 8h00 às 17h00.  O agente alertou ainda que 94% dos focos estão 

dentro  das  nossas casas, por  isso  a  importância de cada um fazer a sua   parte   

tirando 10   minutos   por     semana para verificar o quintal, o deposito da geladeira, 

pneus, ou qualquer recipiente que possa acumular água servindo como  aliado das 

larvas. Faça também  a  sua  parte, juntos podemos combater o Aedes Aegypti!  
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O  domingo ensolarado 
 do dia 05 de fevereiro foi  
marcado pelo sucesso da 

inauguração do FEST VERÃO, na 
sede campestre do SINTPICC em 
Córrego do ouro. A programação está 
apenas começando, o projeto conta 
ainda com LUAU DO SINTPICC, 
Torneio de Futebol  e muito mais.  

A piscina semi -

olímpica atrativo que atrai       

as pessoas em  dias de sol, a 

Cristiane Pimentel , moradora 

da Imbetiba, filha do senhor 

Arley Cirilo, funcionário da 

empresa UTC e associado ao 

sindicato, gostam de ir para a 

Sede Campestre, a Cristiane 

prefere piscina do que as 

praias, estava na sede desde 

sexta e passaram um ótimo 

final de semana em família. 

      Lucilene Santos                                                                                                           

(blusa branca),                                        

moradora do Horto  de                                 

Macaé é frequentadora                                               

da Sede Campestre,                                                

gosta da beleza do                                                

local e da tranquilidade                                             

para seus filhos e                                  

acompanhada de                                          

amigos.  

O evento que contou com uma deliciosa feijoada 

 e foi embalada pelo grupo “Samba de Todos os 

Tempos”, que colocou geral para dançar! 

O casal Evanir Alves e Marcelo dos 

Santos, ambos empresários em Córrego do 

Ouro, elogiaram as instalações, o local, e 

principalmente a comida do restaurante. 

 

Dióculos presidente 

da associação de 

moradores de Córrego do 

Ouro, junto a Jerry 

Adriane do conselho 

fiscal da associação e 

sua esposa, curtiram e          

aproveitaram o evento. 

Eloisa (em pé), aceitou  

 o convite do amigo e adorou o espaço.  

“Amei esse paraíso, gostei tanto que 

pretendo voltar outras vezes.” 


