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Ofício nº 173/2021 Bauru-SP, 24/03/2021

Assunto: OF - CDD Tropical - Justiça do Trabalho concede liminar, com o fechamento da unidade

Processo Referência: 004001.000139/2021-37

 

Ilma Sra. 
Juliana Barroso Pais Nogueira 
Gerente de Relações do Trabalho 
Representante do Departamento de Relacionamento Organizacional – DEREO/DIGEP 
Edifício Correios Sede, Quadra 1, Bloco A, 2º Andar, Asa Norte 
Brasília/DF- CEP 70002-900
 

Prezada Senhora,

Vimos através desta dar ciência à esta Deparamento, para que tome as medidas cabíveis, com relação a
acatar Decisão Liminar (ANEXO), proferida no Processo 0010185-66.2021.5.15.0019 - Ação Civil Coletiva,
movida por este SINDECTEB em favor da saúde de todos os empregados lotados e/ou localizados e/ou que
prestaram serviço no CDD Tropical, a saber; 
 

1 - Afaste do trabalho presencial, imediatamente, os seus colaboradores que atuaram no Setor CDD-
Tropical, situado na R. Vereador Aldo Campos, 105, que, nos últimos 15 dias, tiveram contato com
empregados contaminados ou que trabalharam no setor no mesmo período que algum deles,sem prejuízo de
suas remunerações, facultada a determinação para que eles realizem o trabalho remoto ou curso EAD; 
2 - Realize, através de empresa especializada, a imediata desinfecção do Setor CDD-Tropical; 
3 - Que nenhum colaborador preste serviço presencial no Setor CDD-Tropical até que seja realizada a
desinfecção; 
4 - Que seus colaboradores afastados somente retornem a trabalhar no Setor CDD-Tropical após testar
negativo para o Coronavírus, através e exame médico custeado pela requerida, ou após cumprir a
quarentena de 15 dias. 
 

O descumprimento dos itens supra determinados ensejará a aplicação de multa de R$100.000,00 para cada
colaborador, que se reverterá em benefício do combate ao Covid-19, conforme posterior indicação do
Ministério Público do Trabalho.
 

Agradecendo a atenção que a DEREO/DIGEP dará a este Ofício, despedimos-nos com protestos de estima e
elevada consideração. 
 

C/C CORREIOS/CS/DIGEP/SUGEP/DEREO/CORG/São Paulo Interior

C/C VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO

C/C MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA/SP

 

Atenciosamente, 
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 Assinatura(s)

Documento assinado eletronicamente por Vinicius Marion de Oliveira, em 24/03/2021 às 20:21:02, conforme horário oficial de Brasília.

Vinicius Marion de Oliveira - Dirigente Sindical /Técnico de Segurança do Trabalho - SINDECTEB

 
Documento assinado eletronicamente por José Aparecido Gimenes Gandara, em 24/03/2021 às 20:21:33, conforme horário oficial de Brasília.

José Aparecido Gimenes Gandara - Presidente - SINDECTEB

 

As assinaturas eletrônicas constantes deste documento, tem como fundamento: Lei nº 14.063 de 23 de setembro de 2020; Artigos
107 e 219 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 que Institui o Código Civil; Artigo 10º, §2º da Medida Provisória nº 2.200-
2/2001 de 24 de agosto de 2001.  

A autenticidade deste documento pode ser conferida no endereço:  
https://sindecteb.sgdd.com.br/api/document/verify/173/139/a2a33bd36acdb11d2ee14afc040aefaf5d05f2958f01e27d3fe030076f8f263c
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