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EX-FUNCIONÁRIOS DA RCM
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA

 Continua a novela do pagamento das verbas rescisórias para os ex-funcionários da RCM.

 No último dia 07.08.2013, ocorreu audiência na Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª 
Região, sem que houvesse um acordo. O SAESP esclareceu que desde novembro de 2012 estava 
se empenhando para fazer uma composição, de forma que os ex-funcionários da RCM recebessem 
os seus direitos. Desde a primeira reunião, a INFRAERO, tomadora dos serviços, se negou a 
assumir a sua responsabilidade, preferindo levar o caso para a discussão judicial. O sindicato deixou 
claro que os trabalhadores estão numa situação de penúria, pois não receberam as respectivas 
verbas rescisórias e não tem condições de aguardar mais tempo.

 No entendimento do SAESP, a INFRAERO deveria se sensibilizar, por conta que foi tomadora 
destes serviços por meio da RCM, sendo beneficiada pela mão de obra desses mesmos                    
trabalhadores, atualmente empregados na empresa COSMO. Para que não restasse qualquer 
dúvida, o SAESP ficou de informar os trabalhadores sobre o impasse, convocando uma assembleia 
específica para tal fim.

 A procuradora do trabalho, Dra. Carolina Hirata Zedes, perguntou à INFRAERO se                  
necessitava de prazo para apresentar eventual proposta de pagamento, sendo que a empresa 
respondeu negativamente. Da parte da COSMO, a empresa esclareceu que a sua responsabilidade 
não abrange os efeitos de uma sucessão trabalhista, tendo os empregados sido orientados de que 
trata-se de um novo contrato de trabalho.

Diante dos fatos, o SAESP decidiu convocar os ex-funcionários da RCM, para o seguinte:

ASSEMBLEIA NO DIA 16.08.2013
INDICATIVO DE GREVE!

EM DOIS HORÁRIOS:
. 11h00 às 13h00
. 17h00 às 18h00
COMPAREÇAM!


