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REUNIÃO NA PROLAGOS DISCUTE
COMPENSAÇÃO DE DEMISSÕES E ACT
A diretoria do STIPDAENIT, representada pelos diretores Sérgio Freitas e Ronie dos Santos, se reuniu no escritório da Prolagos no Centro do Rio de Janeiro nesta quarta-feira 07
com as representantes da empresa Liriane Celante e Andrea Debortoli. O sindicato entregou uma proposta de medidas compensatórias das demissões em massa realizadas pela
empresa, conforme combinado previamente em audiência no Ministério Público do Trabalho (MPT) – o órgão instaurou um inquérito civil para apurar o caso e sugeriu uma negociação prévia entre Prolagos e STIPDAENIT.
Os diretores do sindicato propuseram as seguintes medidas alternativas:
1)
Pagar a cada trabalhador dispensado o correspondente a 12 meses de salário;
2)
Conceder e/ou estender, a cada trabalhador dispensado, os planos de saúde e odontológico pelo prazo de 12 meses ao empregado e seus dependentes;
3)
Fornecer a cada trabalhador dispensado, pelo período de 12 meses, cestas básicas
e/ou vale alimentação e refeição no valor correspondente ao Acordo Coletivo vigente;
4)
Promover cursos de qualificação profissional aos trabalhadores dispensados pelo
período de seis meses, a serem ministrados no prazo máximo de 30 dias;
5)
Compensação financeira individual no valor equivalente a 3 (três) salários mínimos,
adicionada de um salário mínimo por cada ano trabalhado;
6)
Garantir a preferência na contratação em caso de reativação dos postos de trabalho.
A empresa garantiu, mediante assinatura no documento, que irá se manifestar dentro de
dez dias úteis.
ACT
Também foi apresentado pelo STIPDAENIT um termo de manutenção da data-base, o qual
foi assinado pela empresa. Este documento é importante para garantir a retroatividade do
pagamento de reajustes a serem firmados no termo aditivo do acordo coletivo. Mas, em
relação a novas propostas, não houve qualquer avanço: Liriane disse que a empresa não
tem outra proposta além da rejeitada em assembleia pelos trabalhadores.

FILIE-SE AO STIPDAENIT.
FORTALEÇA A LUTA PELOS SEUS DIREITOS.
Preencha a ficha de filiação em nosso site, com um membro da diretoria
ou na sede do sindicato: Rua São João, 392 - Centro - Niterói (RJ).

