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A empresa TEI do
Brasil, prestadora de
serviços da Peugeot
Ci t röen,  com mais
de 100 empregados,
estava toda desorga-
nizada.

Os trabalhadores
não recebiam contra
cheque, os salários es-
tavam atrasados, não
recebiam hora extra e
ad ic iona l  no tu rno,
não  t i nham C IPA ,
nem cartão de ponto.
As EPIs estavam ina-
dequadas , os traba-
lhadores que prestam
serviço na GEFCO e
na Magnetto ficavam
constantemente sem
refeição, a empresa
não faz o depósito do
FGTS, o repasse do
imposto de renda e
não pagava o INSS.

Vitória do Sindicato e dos
Trabalhadores

TEI do Brasil

AS IRREGULARIDADESAS IRREGULARIDADESAS IRREGULARIDADESAS IRREGULARIDADESAS IRREGULARIDADES A VITÓRIAA VITÓRIAA VITÓRIAA VITÓRIAA VITÓRIA
O Sindicato convocou

os trabalhadores e, jun-
tos, fizemos a greve para
obrigar a empresa a
cumprir a legislação. A
paralisação durou 4 dias
e a empresa  teve que re-
conhecer seus erros. On-
tem tivemos a 1ª vitória.

-----A empresa teráA empresa teráA empresa teráA empresa teráA empresa terá
que pagar os traba-que pagar os traba-que pagar os traba-que pagar os traba-que pagar os traba-
lhadores até o 5° dialhadores até o 5° dialhadores até o 5° dialhadores até o 5° dialhadores até o 5° dia
út i l  de cada mêsút i l  de cada mêsút i l  de cada mêsút i l  de cada mêsút i l  de cada mês
(Neste mês o 5° dia(Neste mês o 5° dia(Neste mês o 5° dia(Neste mês o 5° dia(Neste mês o 5° dia
útil será sexta-feira,útil será sexta-feira,útil será sexta-feira,útil será sexta-feira,útil será sexta-feira,
dia 9, e a empresadia 9, e a empresadia 9, e a empresadia 9, e a empresadia 9, e a empresa
terá que pagar e,terá que pagar e,terá que pagar e,terá que pagar e,terá que pagar e,
também, entregar otambém, entregar otambém, entregar otambém, entregar otambém, entregar o
contra cheque;contra cheque;contra cheque;contra cheque;contra cheque;

-----Será mantido oSerá mantido oSerá mantido oSerá mantido oSerá mantido o
vale quinzenal;vale quinzenal;vale quinzenal;vale quinzenal;vale quinzenal;

-A empresa terá até-A empresa terá até-A empresa terá até-A empresa terá até-A empresa terá até
o dia 9 para regulari-o dia 9 para regulari-o dia 9 para regulari-o dia 9 para regulari-o dia 9 para regulari-
zar as rescisões de con-zar as rescisões de con-zar as rescisões de con-zar as rescisões de con-zar as rescisões de con-
trato dos trabalhadorestrato dos trabalhadorestrato dos trabalhadorestrato dos trabalhadorestrato dos trabalhadores
que foram demitidos;que foram demitidos;que foram demitidos;que foram demitidos;que foram demitidos;

-----Até o dia 9 deAté o dia 9 deAté o dia 9 deAté o dia 9 deAté o dia 9 de
maio a empresa terámaio a empresa terámaio a empresa terámaio a empresa terámaio a empresa terá
que pagar as horasque pagar as horasque pagar as horasque pagar as horasque pagar as horas
extras, o adicionalextras, o adicionalextras, o adicionalextras, o adicionalextras, o adicional
noturno e as diferen-noturno e as diferen-noturno e as diferen-noturno e as diferen-noturno e as diferen-
ças de salários;ças de salários;ças de salários;ças de salários;ças de salários;

-----VVVVVamos começar aamos começar aamos começar aamos começar aamos começar a
negociar o Acordonegociar o Acordonegociar o Acordonegociar o Acordonegociar o Acordo
Coletivo dos trabalha-Coletivo dos trabalha-Coletivo dos trabalha-Coletivo dos trabalha-Coletivo dos trabalha-
dores, acompanhan-dores, acompanhan-dores, acompanhan-dores, acompanhan-dores, acompanhan-
do o acordo da Pdo o acordo da Pdo o acordo da Pdo o acordo da Pdo o acordo da Peu-eu-eu-eu-eu-
geot, para implantargeot, para implantargeot, para implantargeot, para implantargeot, para implantar
a CIPa CIPa CIPa CIPa CIPA, o cartão deA, o cartão deA, o cartão deA, o cartão deA, o cartão de
ponto, disponibiliza-ponto, disponibiliza-ponto, disponibiliza-ponto, disponibiliza-ponto, disponibiliza-
ção dos uniformes eção dos uniformes eção dos uniformes eção dos uniformes eção dos uniformes e
EPIs corretamente, re-EPIs corretamente, re-EPIs corretamente, re-EPIs corretamente, re-EPIs corretamente, re-
gularização do trans-gularização do trans-gularização do trans-gularização do trans-gularização do trans-
porte e das refeições,porte e das refeições,porte e das refeições,porte e das refeições,porte e das refeições,
e o que é fundamen-e o que é fundamen-e o que é fundamen-e o que é fundamen-e o que é fundamen-
tal, reajuste salarial atal, reajuste salarial atal, reajuste salarial atal, reajuste salarial atal, reajuste salarial a
partir de 1° de maio.partir de 1° de maio.partir de 1° de maio.partir de 1° de maio.partir de 1° de maio.

+ VITÓRIAS+ VITÓRIAS+ VITÓRIAS+ VITÓRIAS+ VITÓRIAS
Os trabalhadores que

participaram da greve
não terão seus dias des-
contados, não haverá
demissões, perseguições

ou retaliações e;
A Peugeot assinou o

termo de compromisso
e está de acordo com
essas vitórias conquis-
tadas pelo sindicato e
os trabalhadores.

Os trabalhado-
res da empresa TEI
que não participa-
ram da reunião
com o sindicato
devem procurar a
sede da entidade
em Resende para
analisar seus con-
tra cheques e
apontar possíveis ir-
regularidades nas
horas extras, etc.

O horário de fun-
cionamento da sede
de Resende é de 8h às
12h e de 13h às 17h.
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VEJA O TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELA EMPRESA TEI, PELAVEJA O TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELA EMPRESA TEI, PELAVEJA O TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELA EMPRESA TEI, PELAVEJA O TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELA EMPRESA TEI, PELAVEJA O TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELA EMPRESA TEI, PELA

PEUGEOPEUGEOPEUGEOPEUGEOPEUGEOT E PELT E PELT E PELT E PELT E PELO SINDICAO SINDICAO SINDICAO SINDICAO SINDICATTTTTOOOOO.....


