Empresários de
concessionárias e farmácias
querem retirar direitos dos
comerciários de Porto Alegre

A categoria comerciária de Porto Alegre
está em Campanha Salarial e a diretoria do
Sindec tem se empenhado para fechar um
bom acordo que não retire os direitos já
conquistados na Convenção Coletiva.Já
avançamos na negociação com dezoito
sindicatos patronais, porém o SINCODIV
(Sindicato Intermunicipal dos
Concessionários e Distribuidoras de
Veículos do RS) e o SINPROFAR (Sindicato
do Comércio Varejista de produtos
Farmacêuticos do RS) estão dificultando a
situação.Claramente eles querem aplicar a
Reforma Trabalhista no setor. Estão
emperrando o fechamento da Convenção
em pontos onde o Sindec quer garantir a
manutenção de conquistas, como por
exemplo, a obrigatoriedade do sindicato
homologar a rescisão dos comerciários com
mais de um ano de empresa.A quem
interessa o Sindec não conferir se os
direitos dos comerciários serão assegurados
no momento da rescisão de contrato? Se as
empresas têm a intenção de cumprir o que
determina a lei, por que não querem esta
cláusula na Convenção?Precisamos da
categoria unida e mobilizada para barrar
qualquer retrocesso. Vamos continuar nossa
luta para garantir que nenhum direito seja
retirado e que a Reforma Trabalhista, que
veio para precarizar o trabalho, não seja
aplicada no comércio!

Mais notícias do período Outubro de 2017
* Ação na Justiça pede publicação da lista suja

* Brasil não cumpre meta de erradicar trabalho infantil até 2016, mostra relatório
* Sindec-POA tem vagas disponíveis no Grupo Maturidade Ativa Ipanema
* Centrais Sindicais lançam o site radiopeaobrasil.com.br
* STIMMME-BG tem ação de valorização a autoestima no Outubro Rosa

* Comerciários de Porto Alegre se solidarizam com metalúrgicos de Catalão
(GO)
* Sindnapi RS elege novos coordenadores e delegados para o Congresso
Nacional
* Senalba/RS garante acessibilidade universal à agencia de emprego
* Sindec Canoas recebe Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira
* Trabalhadores fazem Ato em solidariedade ao povo da Venezuela
* Fraude do FGTS atinge cinco milhões de pessoas
* Empregadores domésticos têm até hoje para pagar guia de setembro do
eSocial
* Comerciários de Porto Alegre iniciam negociação e Reforma Trabalhista já se
mostra um entrave na garantia de direitos
* Diretoria de Elvio de Lima é reeleita para o STIMMME-BG
* Temer promete a sindicatos regulamentar contribuição em 15 dias
* Em um ano, desemprego cresceu 9,25% no Brasil
* Desempregados são 13,1 milhões de pessoas FONTE: Subseção do Dieese
na Força
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