COMUNICADO DE CARTAS DE OPOSIÇÃO
EMPRESA RED BULL DO BRASIL LTDA

O Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro, comunica
que, de acordo com o deliberado em assembleia realizada no dia 22 de
Outubro de 2018 e diante da assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho
firmado com a empresa Red Bull do Brasil Ltda, depositada na
Superintendência Regional do Trabalho no dia 13 de Novembro de
2018, foi aprovada a contribuição negocial a ser dividida em 07 (sete)
parcelas, cada uma no valor de R$ 31,42 (trinta e um reais e quarenta e
dois centavos) nos meses de novembro e dezembro de 2018 e janeiro,
fevereiro, março, abril e maio de 2019. Os(as) trabalhadores(as) do
comércio recepcionados(as) por este Acordo Coletivo de Trabalho que
desejarem se opor à referida contribuição deverão comparecer
pessoalmente com a seguinte documentação: duas vias da carta de
oposição, sendo que pelo menos uma escrita de próprio punho, e
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Na ausência da CTPS
deve ser apresentado o contracheque com a data do mês de outubro e
cédula de identidade original. O prazo para o recebimento da carta de
oposição será de 13 de Novembro de 2018 a 22 de Novembro de
2018, de segunda a quinta-feira, das 9h às 16h. Não haverá o
recebimento das cartas nos dias 15 de Novembro de 2018 (feriado
nacional), 16 de Novembro de 2018, 19 de Novembro de 2018 e 20
de Novembro de 2018 (feriado nacional).O local de recebimento da
carta será: sede do sindicato à Rua André Cavalcanti, 33, Centro.
Informamos que, findo o prazo acima, não será aceita qualquer oposição
à contribuição mencionada. Frisa-se que o incentivo patronal à
apresentação de carta de oposição é prática antissindical e que a
contribuição dos(as) trabalhadores(as) é que mantém o sindicato na luta
em defesa de mais respeito, salário e direitos para toda categoria. A
empresa deverá depositar a contribuição nos meses mencionados,
devendo repassá-las ao Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio
de Janeiro até o dia 05 (cinco) dos meses subsequentes aos descontos.
Rio de Janeiro, 13 de Novembro de 2018. Marcio Ayer Correia Andrade.
Presidente.

