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O

judicial, informando sobre os
pagamentos realizados e os
vincendos. Aguardaremos a
partir desta data trinta dias
para
termos
informações
concretas do cumprimento das
negociações.
No mesmo dia a comissão se
reuniu com advogados do
grupo INEPAR do escritório
FELSBERG ADVOGADOS, os
quais informaram que o grupo
INEPAR tem cerca de trezentos
e setenta e oito milhões de
reais em recebíveis e que
poderiam
efetivar
os
pagamentos e se possível até
antecipar os que finalizariam
em maio. Até então as
conquistas
do
SINTPICC
foram extremamente válidas,
porém devemos aguardar as
definições do judiciário.
Foto: Diogo Vieira

SINTPICC- Sindicato
de Pintura Industrial e
Construção Civil de
Macaé e região, esteve com sua
comissão
de
advogados,
presidente sr. João Rodrigues e
o diretor financeiro Jairo no
Tribunal de Justiça de São
Paulo, na primeira vara de
recuperações
judiciais.
A
comissão foi recebida pelo
excelentíssimo senhor Juiz
Daniel Carnio Costa, o qual
demostrou vontade de resolver
os problemas dos trabalhadores
da empresa IESA, e nos
informou que já foram feitos
vários despachos determinando
que a empresa (IESA) cumpra
com os vencimentos atrasados.
Por determinação a empresa
deverá enviar relatório semanal
através
da
administradora
Dr Leonardo à esquerda, Jairo ao lado, Sr João Rodrigues Presidente ao lado do Dr Rodrigo à direita

O

diretor financeiro do Sintpicc
JAIRO JOAO DOS SANTOS, visitou
o Aeroporto do Farol de Sao
Thome, onde aproveitou a
oportunidade para conversar com alguns
trabalhadores que estavam desembarcando, e
fazer a distribuiçao do jornal do SINTPICC,
com materias informativas e atualizadas para
deixar a categoria sempre a par do que esta
acontecendo. O Sindicato nao para de
trabalhar e esta sempre onde os
trabalhadores estao. O diretor Jairo ficou
satisfeito com a visita, e disse, que sempre que
possível estara repetindo essa açao que foi
produtiva, por estar se aproximando dos
trabalhadores e levando nossas informaçoes.

Diretor Jairo João dos Santos ao centro dos trabalhadores no aeroporto de Campos dos Goytacazes
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Foto: Jaqueline Marins

O

presidente do SINTPICC, João
Rodrigues,
recebeu
alguns
trabalhadores
da
empresa
AUTON, (empresa terceirizada
da ESANE), reclamando de salários e vale
alimentação atrasados. O Presidente então
convidou o representante da AUTON e da
ESANE, para esclarecerem o fato, e
convocou uma assembleia para ouvir as
partes, na primeira assembleia, esteve
presente um dos diretores da AUTON, Sr.
Fábio dos Santos, acompanhado de sua
advogada
Lívia
Guimarães,
e
um
representante da ESANE, o fiscal de
contrato Pablo Moreira e a advogada Gisele
Silva. Nesta assembleia ficou constatado
que o salário de fevereiro não tinha sido efetuado, a empresa
AUTON relatou que não teria recebido, porem a ESANE,
comprovou que, não efetuou o pagamento, pela falta de documentos
da AUTON, necessários para prestação de contas. O diretor Jairo
dos Santos, exigiu rapidez nas negociações, pois se trata de
trabalhadores, e com compromissos familiares, nessa assembleia o
representante da AUTON, efetuou no auditório do sindicato um vale
para os trabalhadores presentes na quantia de R$ 300,00
(Trezentos Reais), e se comprometeu que na semana seguinte
estaria efetuando os atrasados, entretanto não ocorreu, não foi
cumprida a promessa, por conta disso, foi marcada uma nova
assembleia. O presidente ouvindo as reclamações dos funcionários,
conversaram e resolveram então fazer greve a partir daquele
momento. Foi marcada mais uma assembleia, que aconteceu no dia

A

19 de abril no auditório do sindicato, mais uma vez, representantes
da AUTON e ESANE, compareceram e acenaram com vontade de
resolver, realizando o pagamento de fevereiro e o vale alimentação,
na ocasião a empresa AUTON, aproveitou e se cadastrou no
sindicato se comprometendo a seguir as cláusulas da convenção da
construção civil de Macaé. O presidente João Rodrigues, leu a
convenção aos presente na assembleia, e deixou claro que a
empresa tem o compromisso de cumprir urgentemente com a
Convenção Coletiva de Trabalho. Foram mais conquistas, o café da
manhã (café, com leite, e pão com manteiga), que é obrigação, e
não era cumprido. Foi marcada mais uma assembleia, para resolver
em tempo o salário de março , em tempo informamos que a
empresa quitou o mês de março, e abril, será pago até o 5º dia útil
doo mês de maio. Os trabalhadores saíram satisfeitos com o acordo.

empresa MCE ENGENHARIA S.A, fechou sua matriz
na Bahia e a sua filial em Macaé, deixando
aproximadamente 120 funcionários sem seus empregos.
A empresa estava há dois anos em Macaé, sua base situada na
Avenida do Sol, 227 Novo Cavaleiros, e prestava serviços para a
Petrobrás. No dia da homologação no Sintpicc, o funcionário
Pedro Batista confessou estar triste com o fechamento, ele estava
trabalhando pela segunda vez nesta empresa, a primeira foi a
trinta anos atrás na matriz Bahia, na época sua função era
encarregado de tubulação, já neste contrato na filial em Macaé,
estava há um ano e agora com a função de caldeireiro.
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Por meio da Ação Cautelar Coletiva
proposta pelo SINTPICC de número
0006959.56.2014.501.0482, foram
bloqueados cerca de Dois milhões de
reais pelo juíz da 2º Vara do Trabalho,
cujos valores serão utilizados para
pagamento do acordo celebrado entre a
empresa MPE e o SINTPICC, com a
devida aprovação em assembleia por
parte dos ex colaboradores que estão
representados por esta entidade sindical
nos autos do processo supracitado. Com
efeito, as partes envolvidas apenas
aguardam a homologação do acordo por
parte do Juiz da 2º Vara do Trabalho para
que seja então liberado o valor, e
consequentemente, se iniciem os
pagamentos aos trabalhadores.
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E

mpresa Odebrecht informou o sindicato no dia (18/03/2016), o
acidente ocorrido na unidade da Petrobras (P48) por volta das
13h30min, onde havia cerca de 350 integrantes embarcados da
Odebrecht e Subcontratadas desenvolvendo atividades de construção e
montagem e residindo no Flotel UMPI acoplado na unidade. Informou
também que não houve nenhum tipo de lesão nos funcionários da
Odebrecht e nem nas subcontratadas, onde todos tiveram o apoio possível
de Assistente Social bem como seus familiares. A Odebrecht e a Petrobras
se colocaram a disposição do SINTPICC para contribuir com a análise do
evento e na identificação das causas do incêndio.

O

presidente João Rodrigues, foi procurado por funcionários
da TECDRY (empresa terceirizada), pela CALPER,
responsável pela obra do conjunto NEXUS, no Vale das
Palmeiras, os trabalhadores reclamaram de salários atrasados. O
presidente foi ao local com diretores, advogados e ouviram os
trabalhadores, não conseguindo contato com representante da
empresa TECDRY, resolveram então deflagrar a greve a partir do 20
de abril. Com a obra parada, a empresa fez contato com o sindicato
informando que na semana seguinte seria efetuado o pagamento. No
dia 27 de abril teve uma assembleia com representantes da empresa
e funcionários. A responsável pelo departamento pessoal Alessandra
Fernandes, levou os cheques para efetuar o pagamento perante aos
advogados do Sintpicc e do presidente. Os trabalhadores que
estavam desanimados, saíram agradecidos com a força e agilidade
do Sintpicc. Essa foi mais uma conquista do sindicato.
----- --------------------------------------------------------------------- -------- -----------------------

FICHA DE REGISTRO DE ASSOCIADO
Nome:_______________________________________________________________Cargo/Função:_____________________________________
RG:______________________________CPF:____________________________________Data de Nascimento: ______/_______/____________
PIS:________________________________ Estado Civil:_____________________________Nacionalidade:_____________________________
Endereço:________________________________________________________________________________Bairro:_______________________
Cidade:_________________________________Estado_____________________________________CEP:_______________________________
Telefone Residencial:__________________________________________________Telefone Celular____________________________________
Email:____________________________________________________________Empresa: ____________________________________________

AUTORIZAÇÃO
Eu,______________________________________________________________________________ acima identificado (a), abaixo assinado, sócio
(a) do Sindicato dos Trabalhadores de Pintura Industrial e Construção Civil de Macaé - SINTPICC a partir desta data, autorizo o desconto da taxa
de custeio (mensal) no meu holerite-de-pagamento, ao % (percentual) de 1% (um) por cento calculado sobre o valor do meu salário base mensal.
Nestes termos, firmo a presente autorização.
Macaé (RJ), _________de _____________________de 20________.

_______________________________________________
Assinatura do Trabalhador

____________________________________________________
Diretor Sindical
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Saiba mas sobre?

CERTIDÃO
NEGATIVA

DE DÉBITOS


Lei 12.440 de 07 de julho de 2011

V

ocê sabia, que no site
do TST - Tribunal
Superior do Trabalho,
o trabalhador pode
verificar se a empresa tem
Processos Trabalhistas? Basta
digitar o CNPJ da empresa em
que vai trabalhar ou que
trabalha e verificar se a
empresa é isenta de Processos
Trabalhistas. A certidão é
emitida automaticamente.
www.tst.jus.br/certidao

Cerca de 150 atendimentos por dia já foram realizados
no setor de homologação e no departamento jurídico
do SINTPICC neste primeiro trimestre de 2016.

PREENCHA E ENTREGUE NO SINTPICC
----- --------------------------------------------------------------------- -------- -----------------------

Venham se unir à família SINTPICC

