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FISCHER AMÉRICA,
ALQUIMIA e GREEN TREE

dão calote nos funcionários
O nosso Sindicato recebeu, de empregados, denúncias
graves contra as agências desse grupo econômico que não
cumprem o contrato de trabalho, o que vem ocorrendo desde 2017. As denúncias são:
a) 1 (um) ano sem recolhimento do FGTS;
b) 3 (três) meses sem pagar o salário integral ou seja,
desde março passado. Somente em 28/05/2018 foi
pago R$ 1.000,00. O empregado, portanto, está pagando para trabalhar recebendo apenas o vale
transporte e vale refeição;
c) Não recolhem o Imposto de Renda;
d) Não recolhem o INSS.
O Sindicato dos Publicitários está fazendo pedido de fiscalização no Ministério do Trabalho para apuração dessas denúncias. Mais ainda: vai cobrar o pagamento imediato dos salários
atrasados.
Além disso, individualmente, cada empregado, pode entrar na
Justiça do Trabalho para cobrar os seus direitos e o Departamento Jurídico do nosso Sindicato está à disposição de todos.
Entre em nosso site, na aba “Departamento Jurídico” e confira os
horários de plantão dos advogados.

As perguntas que fazemos:
a) Porque a FISCHER AMÉRICA alterou o seu quadro social?
b) Qual a relação dessa crise que passa com essa mudança
na estrutura social do grupo econômico?
c) Qual a participação efetiva da “GREEN TREE PARTICIPAÇÕES (a nova sócia) nessa sociedade com a FISCHER
AMÉRICA?

Saiba como ficaram as sociedades:
a) O capital social total da FISCHER AMÉRICA é R$ 600.000,00.
a.1) O primeiro sócio da FISCHER AMÉRICA é: “GREEN TREE PARTICIPAÇÕES com valor de participação na sociedade de R$ 581.400,00.”
a.2) O segundo sócio da FISCHER AMÉRICA é: “Quotas em Tesouraria, documento 88888888888 endereço não informado com valor de participação na sociedade de R$ 18.600,00.”
b) “EDUARDO FISCHER é sócio majoritário e administrador da GREEN
TREE PARTICIPAÇÕES Ltda com valor de participação na sociedade de
R$ 14.432.856,00.”
Nota importante: informações obtidas no site da JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo – www.jucesponline.sp.gov.br

A Palavra da Diretoria
É de extrema importância que essas questões e dúvidas sejam esclarecidas, do ponto de vista financeiro e de patrimônio, a fim de que
possamos garantir os direitos trabalhistas dos empregados, como
pagamento de salários, recolhimento do INSS, IRRF, FGTS e outros,
além dos haveres legais de possíveis demissões. Pergunta-se: A FISCHER AMÉRICA e demais empresas do mesmo grupo econômico estão
realmente em crise? A Diretoria do Sindicato está oficiando as agências para exigir o imediato pagamento dos direitos dos empregados,
principalmente dos salários e solicitar todos os demais esclarecimentos
abordados anteriormente.
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