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CAMPANHA SALARIAL 2016 / 2017
Companheiros e companheiras a direção do Siticommm vem informar a todos que já
começamos a preparar a Convenção Coletiva, e assim que estiver pronta dar conhecimento
aos sindicatos patronais para ter o de acordo e em seguida encaminhar para o sistema do
mediador, para que possamos entregar uma cópia completa para cada trabalhador.

ROUBOS NO ESTACIONAMENTO DA REDUC
No último dia 03 de junho, um trabalhador sofreu no estacionamento um sequestro
relâmpago, e esse trabalhador obteve um prejuízo de entorno de R$7.000,00. A direção do
Siticommm após tomar conhecimento das denúncias que os trabalhadores fizeram dos roubos
de carros e de motocicletas, no estacionamento ao lado da passarela da REDUC, aonde a
maioria dos companheiros terceirizados param os seus carros e suas motos, encaminhou
ofícios no dia 08 de junho de 2016, ao comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar,
solicitando viaturas para dar uma garantia a vocês trabalhadores. Encaminhamos para a
REDUC, aos cuidados do Coordenador de Segurança da Petrobras e a nova Gerente Geral
da REDUC, um oficio solicitando que eles possam cercar todo o estacionamento com grades
como é nos outros estacionamentos no entorno da REDUC. Vamos aguardar, se haverão as
devidas providencias que solicitamos.

O QUE VAI PELAS EMPRESAS
MISEL – Informamos a todos os trabalhadores demitidos no mês de fevereiro, que está marcada
outra audiência no dia 15 de junho de 2016, a partir das 15:00Hs, na 6ª Vara do Trabalho de
Duque de Caxias, dando continuação através da juíza sobre liberação do pagamento. Portanto
convocamos os companheiros para estarem no dia 16 de junho de 2016, às 07Hs, no
estacionamento da REDUC, ao lado da passarela para darmos todas as informações desta
audiência. Convocamos também novamente todos os 780 trabalhadores que foram demitidos no
mês de março, para estarem também neste dia 16 de junho de 2016, às 07Hs, para darmos
informação da audiência do dia 07 de junho, por que no dia 08 de junho infelizmente por conta do
tempo chuvoso compareceram poucos trabalhadores. Solicitamos que os companheiros ajudem
a divulgar esta informação.
AUTVALE – Todos vocês trabalhadores e trabalhadoras estão convocados para estarem na
assembleia no dia 16 de junho de 2016, às 07Hs, no estacionamento da REDUC. Esta assembleia
está sendo convocada por edital publicado como a lei determina no jornal. Os representantes da
empresa tiveram, no dia 08 de junho de 2016, na sede do Siticommm, e fizeram propostas. Iremos
tratar com todos vocês e ouvir todos se concordam ou não, com a proposta apresentada pela
empresa. Companheiros, a empresa já está comunicada da assembleia, então não há por que a
companheirada não participar! As horas serão abonadas!
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ELOS – Compareceu no dia 08 de junho de 2016, na sede do Siticommm um representante da
empresa para tratarmos do assunto de contratação da mão de obra. Esta reunião foi
acompanhada por uma comissão de trabalhadores desempregados. O representante da empresa
ao ser indagado de ter contratado um encarregado da Bahia, o mesmo disse que o encarregado
é morador de Piabetá, embora tenha o sotaque que Baiano, mas já mora a mais de 15 anos aqui
na região. E que hoje tem um efetivo de 26 pessoas e o mesmo assumiu o compromisso que os
currículos já enviados dos caldeireiros, mecânicos, soldadores, pintores, encarregados de
caldeiraria, encarregados de elétrica, instrumentistas e eletricistas, que assim que a Petrobras for
iniciando as liberações do trabalho, ele estará fazendo as contratações, e assumiu também de
usar o espaço do Sindicato para fazer treinamento, palestras e até dar um teste para avaliação
para a contratação. O mesmo afirmou que o efetivo total neste contrato por enquanto é de 60
trabalhadores.
ESTRUTURAL - Segundo denúncias dos trabalhadores voltou novamente o sumiço de pertences
dos trabalhadores dentro do vestiário, e segundo os trabalhadores a lata está comendo solta! Alô
direção da ESTRUTURAL, contratar sim! Demissão jamais!
CONSORCIO ENFIL DEGREMONT – A direção do Siticommm reitera a convocação de todos os
trabalhadores e trabalhadores para uma assembleia especifica para este Consorcio no dia 15 de
junho de 2016, às 07Hs, no estacionamento da REDUC, para ouvirmos todos vocês das diversas
reclamações que tem chegado a direção do Siticommm. Queremos informar a todos que a
empresa já foi oficializada da realização desta assembleia e o tempo que vocês permanecerem
na assembleia o Consorcio tem que abonar, como está previsto na clausula da Convenção
Coletiva, então não há por que neste dia os companheiros terem pressa para entrar.
HAMON – Os representantes da empresa compareceram a sede do Sindicato, ontem dia 09 de
junho de 2016, para reunião onde tratamos junto com a comissão de trabalhadores
desempregados que fizeram o movimento em frente a TERMORIO. Nesta reunião foi esclarecido
para todos os presentes que a empresa está com efetivo de 20 trabalhadores de diversas funções,
e que irá precisar para o contrato que vai até dezembro de 2016, tão somente das funções de
montador de andaime e ajudante, sendo um total de 15 montadores de andaime e 06 ajudantes,
e que essas contratações dependem da Petrobras para as liberações das frentes de trabalho nas
torres de resfriamento e material. Eles já alegam que o serviço já está com atraso de 02 meses
por conta disto. Foi encaminhado para a empresa para fazer a seleção que a mesma assumiu de
fazer dentro do Sindicato as entrevistas dos trabalhadores das funções acima selecionadas.
Foram encaminhados 58 currículos de montadores de andaime e 27de ajudante. Segundo a
empresa o total do efetivo até o termino da obra será no máximo de 40 trabalhadores, já somando
com o que estão trabalhando hoje.

INFORME SITICOMMM
A Direção do Sindicato informa que na próxima 2ª feira, dia 13 de junho de 2016, não haverá
expediente no Sindicato, devido ao feriado de Santo Antônio, (Conforme a deliberação nº 1543,
de 16 de abril de 1970, publicada no Boletim Oficial nº 517, de 27 de abril de 1970).
Solicitamos aos associados e dependentes que antecipem as renovações de suas carteirinhas.

CENTRO SOCIAL DE FORMAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Estão abertas as inscrições, para os cursos de SOLDA, ELÉTRICA RESIDENCIAL/PREDIAL,
ELÉTRICA INDUSTRIAL e CALDEIRARIA. As inscrições estarão sendo feitas direto na sede do
Siticommm. Traga 01 foto 3x4 suas ou do seu dependente que queira fazer o curso, a carteira de
associado do Siticommm e seu último contracheque, a idade é a partir dos 16 anos. O horário de 2ª a
5ª das 08:00 às 19:00, 6ª feira das 08:00 às 18:00Hs, sábado das 08:00 às 12:00Hs.
Diretoria
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