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Feliz Ano Velho
Novo ano, porém, as práticas gerencias da empresa, continuam
as mesmas, quando não, pioram. Dois assuntos estão
latejando junto a categoria: Pagamento de diárias e o PPR.
Em relação as diárias a
empresa vem sistematicamente
descumprindo
o
acordo.
Já
efetuamos várias notificações. Num
primeiro
momento
estavam
atrasando, e agora decidiram não
pagar mais a meia diária, pois,
segundo eles, há uma dupla
interpretação. Ora, essa afirmação é
no mínimo estranha, pois há anos a
cláusula é a mesma. Não houve
modificações em seu teor, e o ACT
tem validade de dois anos. O que
iremos discutir agora, são apenas
valores, tanto das diárias, quanto de
outros benefícios, vantagens e
salários.
A
continuidade
do
pagamento das diárias, conforme

costume, foi assegurado pelos
gerentes da empresa Luis Fernando
de Carvalho e Marcos Sá, na ultima
reunião sobre ACT,
ocorrida
em
06/12/18.
Ate o presente
momento, apesar de
nossa notificação, a
empresa não pagou
as
diárias,
aguardaremos
a
reposta nos prazos
do ACT e na falta
desta,
estaremos
adotando as medidas
cabíveis.

judiciais

PPR
Esta ocorrendo uma campanha difamatória da empresa,
alardeando que o PPR não será pago em virtude do nosso
Sindicato não ter assinado a proposta do mesmo. Na verdade,
esse discurso ela faz em todas as bases sindicais, pois o PPR é
discutido e assinado com todos os sindicato. Ou seja, ainda não
foi assinado pela maioria dos sindicatos. No verso tem
explicação detalhada sobre o tema, porém, é importante destacar
que a campanha de mentiras e terror desenvolvidas, em nossa
base, pelos coordenadores, notadamente de via, especificamente nas pessoas de
Rafael e Lingoski é criminosa. Esses, precisam entender que não são donos da
empresa e muito menos donos da verdade e que assedio moral continua sendo crime.
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