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RP B C, TOM É E TE CH NIP

Processo no Ministério Público
do Trabalho caminha para acordo
Caminhou muito bem a reunião da
diretoria, assessoria jurídica do sindicato e comissão de trabalhadores,
no Ministério Público do Trabalho, em
Santos, com a representatividade da
Technip e Tomé.
O encontro foi na tarde desta terça-feira (10) e nova audiência foi marcada para 23 de fevereiro, segunda-feira
após a semana de carnaval, às 14 horas, para assinatura de termo de ajustamento de conduta.
O representante da Technip destacou, na reunião, que o objetivo da
empresa é assegurar a todos os trabalhadores os seus direitos para a continuação das obras.
Segundo ele, a Petrobras exigiu do
consórcio que a Technip se responsabilizasse integralmente, inclusive fiscalizando a empresa Tomé. E que já
foi assinada alteração do consórcio.
Disse ainda que, para assumir
100% da responsabilidade, perante a mão de obra, houve celebração
de contrato de prestação de serviços
entre a Technip (tomadora) e a Tomé
(prestadora).
O representante da Technip também se propôs a assumir o pagamento
direto aos trabalhadores, em caso de
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Para ler na íntegra a ata da reunião no MPT, acesse o site do sindicato www.sintracomos.org.br

Comissão de trabalhadores da Tomé acompanhou
presidente do sindicato, Macaé Marcos, na reunião com
procuradoria do MPT e representantes das empresas

inadimplência da Tomé. Mas ponderou que esse compromisso ainda não
está formalizado.
Diante disso, o procurador do MPT
Augusto Grieco Sant’Anna Meirinho
sugeriu que as cláusulas já assumidas
entre as empresas façam parte de termo de ajustamento de conduta (tac).
Ele ponderou que essa medida
dará segurança aos trabalhadores
quanto ao recebimento de salários e
eventuais verbas rescisórias. E marcou a nova audiência para o dia 23.
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P UB L I CAÇÃO DE LUTA

Presidente do
Sintracomos,
Macaé Marcos
Braz, destaca
importância
do jornal
‘Construção
Operária’ na
organização,
mobilização
e lutas da
categoria por
melhores
salários e
condições de
trabalho

Presidente enaltece 200ª
edição do jornal do sindicato
Embora esta seja uma edição específica para o pessoal da Tomé Technip, data não poderia passar em branco
Nesta quinta-feira (12), Macaé
Marcos Braz de Oliveira completa
três anos na liderança da valiosa
diretoria do Sintracomos, certamente uma das mais combativas do
sindicalismo brasileiro.
Por outro lado, esta é a 200ª edição do jornal ‘Construção Operária’,
que é fundamental para transmitir à
categoria as informações e opiniões
necessárias às seguidas lutas pelas
quais somos reconhecidos.

Reconhecidos, sim, e com muita
ênfase, pelo sindicalismo local, regional, estadual e nacional, tanto dos
trabalhadores da construção civil,
montagem e manutenção industrial,
quanto de outras categorias.
Macaé aproveita para alertar
aqui os companheiros sobre as dificuldades que enfrentaremos neste
ano, diante de uma possível recessão e de ataques aos direitos dos
trabalhadores.

6 MIL EXEMPLARES

Vamos aproveitar estas duas
comemorações, uma dos 36 meses
de mandato da diretoria e outra da
edição de número redondo do sindicato, para refletir sobre a necessidade de melhor organização da
categoria.
Os parabéns principais, obviamente, são destinados aos companheiros e companheiras, em seus
locais de trabalho, que são o motivo e o motor do nosso sindicalismo.
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Apelamos às bases para que,
neste ano, exerçam suas atividades
sindicais com muito mais ênfase do
que nos anos anteriores, pois teremos problemas generalizados nos
próximos meses.
Tudo indica que teremos pela
frente uma recessão, a não ser que
o governo mude os rumos de sua
política econômica. E isso poderá
nos prejudicar em ganhos, postos
de trabalho e até acidentes.
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