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CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA
A direção do Siticommm convida a todos os trabalhadores
desempregados para uma reunião no dia 19 de setembro de 2017, a
partir das 07Hs, próximo a canteiro da CONSTRUCAP, aonde
iremos dar alguns esclarecimentos sobre contratação. Antes de assinar
o contrato com a PETROBRAS, já era uma preocupação da direção do
Sindicato que não ocorresse, quando a empresa tocou o primeiro
contrato da obra de dutos de interligação ao COMPERJ, e que foi uma
reclamação geral dos trabalhadores desempregados que a empresa
estaria trazendo trabalhadores de outros estados e não contratando os
trabalhadores do estado do Rio de Janeiro. E naquela época, a direção
do Sindicato através de ofícios, solicitou uma reunião com o prefeito do
muncipio e o presidente da câmara de vereadores e sequer tivemos
qualquer tipo de resposta ou apoio do poder executivo do municipio e
do legislativo em defesa dos moradores da região. Todos sabem que o
papel do prefeito do município é sempre buscar a geração de renda
para o seu município e o papel da câmara de vereadores é fiscalizar o
prefieito e criar as leis em defesa dos moradores do seu município, e
nada disso aconteceu, que não é o papel do Sindicato. O papel do
Sindicato é fiscalizar as empresas em detrimento das leis e de
cumprimento de normas coletiva e de acordo coletivo em defesa dos
trabalhadores. Contamos com a participação de todos e que os
companheiros desempregados ajudem a divulgar esta reunião.
Vamos tratar também do assunto da empresa Friendspaire, que já
tem trabalhador que já fez exame a mais de 30 dias e até o presente
momento não teve contratação e ninguém fala nada se vai contratar,
ou não.
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