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Mais uma vitória:
Trabalhadores da Risotherm são
enquadrados na Convenção Coletiva
do setor de Montagem

A

diretoria do Sindicato cumpriu
o compromisso em atender a
reivindicação de enquadramento dos trabalhadores da
Risotherm Refratários e Isolantes
Térmicos Ltda na Convenção Coletiva
da Montagem. A reunião ocorrida no
dia 25/09, às 10h30, na Gerência
Regional do Trabalho e Emprego de
Volta Redonda, solicitada pela nossa
entidade, encerrou definitivamente
esse impasse que já se arrastava por
meses.
No decorrer desta mediação, a
empresa comprovou o pagamento das
diferenças salariais, referente à 1º de
fevereiro de 2014, como também se
comprometeu em pagar a diferença da
cesta básica, equivalente ao período
de oito meses, em três parcelas, que

serão efetuadas no 5º dia útil de novembro, dezembro de 2014 e janeiro
de 2015. Os demitidos estão incluídos no pagamento deste benefício.
O pagamento da PLR de 2013 será
efetuado até 31 de dezembro, conforme determina a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do setor de
Montagem. Quanto a PLR de 2014, a
empresa informou que implementará
o programa, após discussão com os
trabalhadores e o Sindicato, num prazo
máximo de 90 dias.
A conquista de mais essa reivindicação para os trabalhadores representa a determinação da nossa diretoria em sempre defender e lutar pelos
interesses da categoria. Vamos manter
a nossa organização. Categoria unida,
sindicato forte. Juntos, rumos a novas
vitórias!

