JUSTIÇA PUNE ROTA DAS BANDEIRAS

VITÓRIA DA AÇÃO
Depois de quase dois anos na Justiça,
o caso da “esperteza” da empresa Rota
das Bandeiras S/A tem um fim favorável ao Singuesp. A sentença final da Vara
do Trabalho de Itatiba deliberou que os
pedidos do Sindicato referente aos Guincheiros lesados pela ação da empresa sejam acatados, com prazo de até dez dias
para cumprimento da sentença e pena
de multa por dia de atraso.
RELEMBRE - Em março de 2016, a
Concessionária Rota das Bandeiras S/A
fez uma baita sacanagem com os trabalhadores de guincho e a entidade legítima que os representa, o Singuesp. Após
finalizar o contrato com a empresa anterior, a qual terceirizava os serviços, a
Rota das Bandeiras passou a atuar na
remoção de veículos e contratou os trabalhadores da antiga empresa.
ATÉ AÍ, TUDO BEM. O que aconteceu
que indignou os companheiros foi que a
concessionária reduziu os salários e mudou as funções de todos, mesmo fazendo
os mesmos serviços, para que o Singuesp
não os pudesse representar. Não deixamos barato! Nossos diretores se mobilizaram e realizaram forte protesto na épo-

Site do Sindicato repe
rcutiu luta que ocorre
u em
junho de 2016. Houv
e forte manifestação

ca. Posteriormente, acionamos a Justiça
e, após o caso perdurar por quase dois
anos, obtivemos a vitória.
CONFIRA TRECHO DA SENTENÇA:
“(...) Pelo exposto na fundamenta-

ção, que faz parte integrante deste
dispositivo para todos os efeitos legais, o juízo da Vara do Trabalho de
Itatiba rejeita as preliminares arguidas pela ré e julga procedentes
os pedidos deduzidos pelo sindicato
autor em face da ré (...)”.

Acesse nosso site - www.singuesp.org

Veja os principais pontos da sentença
Divulgamos abaixo alguns dos trechos principais da decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
Estamos felizes que justiça tenha sido feita e é bom que seja compartilhada em seus detalhes. Confiram!

Leia na íntegra - https://goo.gl/Em6KAz

