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Vitória no Ministério
Público do Trabalho!

TOMÉ TECHNIP

O ‘tac’ está disponível, integralmente, com a ata da reunião, no site do sindicato, www.sintracomos.org.br

A tarde desta segunda-feira 
(23) entrou para a história das lu-
tas sindicais nas empreiteiras que 
prestam serviços às refinarias da 
Petrobras em nível nacional.

Em audiência no Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT), em San-
tos, das 14h15 às 15h30, o nosso 
Sintracomos, o departamento jurí-
dico e a comissão de trabalhadores 
chegaram à vitória.

Por nossa pressão, os represen-
tantes da empresa Technip assina-
ram um termo de ajustamento de 
conduta (tac), que garante o recebi-
mento de direitos trabalhistas e ver-
bas rescisórias dos empregados da 
Tomé na refinaria de Cubatão.

Dessa forma, a Technip, que 
substitui a Tomé nos serviços da 
RPBC, garante os salários, horas 
extras, férias, vale-refeição, 13º e 
todos os direitos do contrato cole-
tivo de trabalho.

Se não garantíssemos esses 
direitos por meio de ‘tac’, no MPT, 
teríamos que mover ações individu-
ais ou coletivas, na Justiça do Tra-
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Diretoria do sindicato, assessor jurídico 
e comissão de trabalhadores da Tomé na 

reunião desta segunda-feira no MPT Santos 

balho, cujo desfecho poderia levar 
muitos anos.

O ‘tac’, por sua vez, tem cumpri-
mento imediato. Se a empresa des-
respeitá-lo, imediatamente o MPT 
acionará a Justiça do Trabalho e 
ela bloqueará verbas para garantir 
o pagamento aos trabalhadores.
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Sede:  ........................(13) 3878-5050

Cubatão: ....................(13) 3361-3557

Guarujá: .....................(13) 3341-3027

São Vicente:...............(13) 3466-8151

P. Grande: ..................(13) 3471-8556 

Bertioga: ...................(13) 3317-2919

3 MIL EXEMPLARES

Construção Operária. Publicação do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, 

Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de 
Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, 
Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Rua: Júlio 

Conceição, 102, Vila Mathias, Santos (SP), CEP 11015.906. 

CINCO ESTADOS

Vitória inédita em
nível nacional 

Resultado da nossa luta 
na Tomé Technip é um 
dos mais importantes 
acontecimentos 
envolvendo a Petrobras 

A ação conjunta do Sintraco-
mos, do departamento jurídico e 
da comissão de trabalhadores da 
Tomé, no Ministério Público do 
Trabalho (MPT), terá repercussão 
nacional.

E não é pra menos. Afinal, mais 
de 50 mil trabalhadores de emprei-
teiras de refinarias da Petrobras, 
nos estados do Paraná, Rio de Ja-
neiro, Bahia, Pernambuco e Mara-
nhão, não tiveram a mesma sorte.

Nosso sindicato foi o único 
agraciado com a ação do MPT, 
que foi por nós procurado ime-
diatamente, assim que soubemos 
da substituição da Tomé pela Te-
chnip.

A lucidez do presidente Macaé 
Marcos Braz e da diretoria do sin-
dicato, aliada à eficiência do as-
sessor jurídico Marco Antônio Oli-
va e à bravura desses guerreiros 
da Tomé foram fundamentais. 

Até onde sabemos, nosso sin-
dicato conseguiu o primeiro ‘tac’ 
a garantir os direitos dos trabalha-
dores de empreiteiras que prestam 
serviços à Petrobras.

Presidente Macaé lidera 
categoria em diversas lutas, 

sempre amparado pelo trabalho 
incansável da diretoria e 

combatividade dos trabalhadores
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