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N O S S O  J O R N A L  M E N S A L

As principais ações coletivas do SINTEC
CONFIRA A SEGUIR:

conhecendo
meus direitos
com o pessoal

do forbrig,
véio!

O que estás
fazendo,
dorinha?

Ser assaltado no caminho do trabalho é
considerado acidente de trabalho? 
Saiba mais.

Novembro azul: não deixe o
preconceito tomar conta da sua vida.

https://api.whatsapp.com/send?phone=5551997005857


AÇÕES COLETIVAS COM MOVIMENTAÇÃO
Quer saber sobre as últimas movimentações dos processos 
coletivos movidos pelo SINTEC? Confira abaixo:

Processo por Antiguidade 3% (segunda turma)
Andamento: Processo aguarda o julgamento do Agravo de Instrumento

proposto pela empresa no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília,

atualmente, iniciamos a execução provisória.

EMPRESA CEEE

Ação de cumprimento
Andamento: Ação remetida para a 13° Vara do Trabalho de Porto

Alegre, onde fora determinada o imediato e integral cumprimento da

sentença normativa proferida nos autos do processo coletivo de n°

0020760-02.2021.5.04.0000, com o pagamento, em parcelas

vincendas, a todos os empregados substituídos (representados) pelo

Sindicato, do reajuste salarial e de todas as cláusulas econômicas, bem

como o cumprimento de todas as obrigações de qualquer natureza lá

previstas, com prazo de 15 dias,  para atendimento e comprovação nos 

CEEE-D

Processo sobre Ações de Cumprimento /Dissídio Coletivo
Andamento: Após a publicação da decisão pelo Tribunal, foram

ajuizadas ações de cumprimento com pedido liminar em face do Grupo

CEEE. Num primeiro momento, como ocorreu no Tribunal, houve as

intenções de que as ações poderiam tramitar conjuntamente, o que foi

indeferido pelos Juízes.

Assim, atualmente as ações de cumprimento dos técnicos tramitam

em duas varas dos trabalho distintas, abaixo transcritas:



Ação de Cumprimento
Andamento: No processo de Ação de Cumprimento movido na 27° Vara

do Trabalho de Porto Alegre acerca do cumprimento do dissídio

coletivo contra a CEEE-GT, informamos que o mesmo ainda não

foi analisado pois a Juíza concedeu o prazo de 15 dias para a empresa

responder e, após, análise da liminar.

Em relação tal ação, o Forbrig Advogados está em constante contato

com a Vara do Trabalho para análise do pedido, bem como a

certificação do prazo da empresa, com a juntada da defesa e após a

manifestação da sentença.

CEEE-GT

autos, sob pena do pagamento de multa diária no valor correspondente

a um salário-dia para cada empregado substituído que tenha o direito

violado, por dia de descumprimento. Atualmente, a CEEE-D fez um

pedido de desconsideração, o qual não foi apreciado pelo Juízo, após,

seremos notificados para responder a defesa da empresa e após

sentença.

Processo sobre Base de Cálculo da Periculosidade
Andamento: Iniciada a fase de execução, atualmente estamos

aguardando a liberação dos valores incontroversos, os quais nós e a

empresa reconhecemos como devidos. Após, o processo seguirá na

discussão do restante dos valores junto ao Tribunal Regional do

Trabalho.

EMPRESA TRENSURB



Processo de Sobreaviso
Andamento: Iniciada a fase de execução, atualmente, a Juíza

determinou que a empresa junte novos documentos ao processo para

confecção dos cálculos, tendo em vista a diferença de valores

apresentados pelo Sindicato e pelo CGTEE.

CGTEE

Processo de Alteração de Jornada
Andamento: Iniciada a fase de execução, atualmente, solicitamos ao

Juízo para que a empresa junte os documentos solicitados pelo

Sindicato para a elaboração dos cálculos a serem apresentados.

CORSAN

Processo de Banco de Horas
Andamento: Iniciada a fase de execução, atualmente, a empresa alega

divergência de critérios de cálculos, sendo assim, o Forbrig,

representando o sindicato, solicitou prazo para análise junto ao

contador os cálculos devidos.

ELETROSUL

Mande  seu nome
completo e empresa que

trabalha para
encaminharmos os

processos coletivos que
você faz parte.

forbrig@forbrig.adv.br

51 3225 7570              

51 99700 5857
Converse
conosco!

tel:5132257570
tel:5132257570
tel:51997005857


PREPARA O CAFÉ E
CONFERE ESSA
CURIOSIDADE:
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Fui assaltado indo para o trabalho
Será que tenho direitos trabalhistas?
Acidente de trabalho é tudo o que ocorre pelo exercício do
trabalho, como situações que geram lesão corporal, perda ou
redução da capacidade de exercer atividades. Mesmo sem estar
em horário do expediente, situações ocorridas no trajeto de ida ou
volta, podem ser considerados acidente de trabalho, garantindo
assim, indenização, afastamento e estabilidade ao trabalhador.
Porém, quando o assunto é assalto, a resposta é: depende!

Gostou dessa curiosidade? Se liga nas
nossas redes sociais, por lá postamos
outras dicas úteis para o seu cotidiano.        
             Clique aqui e nos siga.

Contudo, se o empregador envia o funcionário para uma área de
risco, sem oferecer para ele a segurança necessária e lá ocorre o
assalto, neste caso cabe indenização, além de afastamento e
estabilidade.

Não há direito trabalhistas previstos para a
situação do assalto em si. Porém, se houver lesão
corporal, há de ser considerado como acidente de
trabalho, cabendo afastamento, mas sem
indenização prevista ao trabalhador.

https://www.instagram.com/forbrigadvogados/
https://www.instagram.com/forbrigadvogados/
https://www.instagram.com/forbrigadvogados/


Por que adotamos a campanha?

NOVEMBRO
AZUL

Acreditamos que

conversar é a melhor saída.

Porque muitos homens
deixam de fazer o exame
de próstata por vergonha
e preconceito, mesmo que
o exame dure menos de
10 segundos e seja
totalmente seguro.

9 5% dos casos de câncer de próstata
só   são  diagnosticados  quando

atingem o estágio mais grave e irreversível da doença,
porém, mesmo nesse estágio, é possível interromper a
progressão do câncer. Você cuida da saúde de todos
aqueles que ama, seja o herói da sua própria vida.
Exercite o autocuidado, você é muito importante para
nós.

Vamos ter um momento de cuidado?



SEU GARIBALDI 
NÃO DEIXE O PRECONCEITO TOMAR
CONTA DA SUA VIDA

em
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Parece que foi ontem que tirei essa foto.
Os anos passaram, mas eu continuo jovem
porque cuido da minha saúde, afinal esse é o
meu bem mais precioso.
Falando nisso, 2021 está acabando, 
vou aproveitar para fazer meus exames 
anuais e começar 2022 novinho em folha.

Alô! Dr. Cláudio!
Quero agendar uma consulta
para conferir como anda a
minha saúde, mas estou com
medo do tal do Exame de
Próstata. 
O exame é tranquilo mesmo?



Oi, Seu Garibaldi. Fica tranquilo.
Para muitos homens, falar sobre autocuidado
ainda é um tabu, mas não deveria, sabe por quê?

• Porque a saúde é o bem mais valioso que
podemos ter.
• Porque 95% dos casos de câncer de próstata
são diagnosticados em estágio avançado.
• Porque realizar o exame periódico é a única
maneira de descobrir e iniciar o tratamento ainda
no estágio inicial.
• Porque o diagnóstico precoce salva vidas.
• Porque o SUS fornece gratuitamente a consulta
e, se houver suspeita, o tratamento é uma das
prioridades.
• Porque o exame de toque dura menos de 10
segundos e é totalmente seguro.

Seja o herói da sua própria vida e da vida
daqueles que você ama: agende o seu exame
preventivo e passe este recado adiante.

DR. CLÁUDIO



@forbrigadvogados

Forbrig Advogados Forbrig Advogados 

Forbrig Advogados 

Nossa equipe está à disposição no whatsapp.

Clique aqui, ficaremos felizes em lhe ajudar.

Clique nos sublinhados abaixo e nos
acompanhe nas redes sociais

https://www.instagram.com/forbrigadvogados/
https://www.youtube.com/channel/UC_LcVDjJRIWGt49laT3S6uQ
https://www.youtube.com/channel/UC_LcVDjJRIWGt49laT3S6uQ
https://www.facebook.com/Forbrigadvogados/
https://www.facebook.com/Forbrigadvogados/
https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fforbrig-advogados-associados%2Fabout
https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fforbrig-advogados-associados%2Fabout
https://api.whatsapp.com/send?phone=5551997005857

