Sindec garante na justiça
pagamento de salário de
comerciários de concessionária

O Sindicato dos Empregados no Comércio
de Porto Alegre ingressou com uma ação na
14ª Vara do Trabalho, contra o Grupo SHC
Participações S.A, revendedor das marcas
Citroën e Jac Motors na capital, exigindo o
pagamento dos salários em atraso dos
trabalhadores.O pedido foi deferido pelo
Juiz do Trabalho, Daniel Souza de
Nonohay, que determina o pagamento no
prazo de um dia sob pena de multa no valor
equivalente a R$ 100,00, a incidir por
empregado e dia de trabalho.Conforme o
advogado responsável pelo caso, Sílvio
Mauro Ribeiro Jr., os trabalhadores vinham
desde novembro com os salários em atraso.
Por duas vezes o sindicato notificou a
empresa e como não houve retorno recorreu
à justiça."A decisão contempla o desejo do
Sindec de assegurar a dignidade dos
comerciários. Também reforça que, mesmo
diante de entraves que tentam boicotar a
atividade sindical, nossa luta é contínua e
faz uma diferença enorme na vida dos
trabalhadores", completa o Presidente Nilton
Neco.

Mais notícias do período Março de 2018

* Assembleia Legislativa do RS aprova por unanimidade reajuste de 1,81% no
mínimo regional
* Sindec é destaque na pesquisa “Marcas de Quem Decide”
* Força define ações na área de saúde e segurança
* Ganho salarial diminui pelo segundo mês, aponta Fipe
* Sindec lança aplicativo para smartphone
* Ministério do Trabalho assegura que contribuição sindical pode ser definida em
assembleia geral
* Central participa de reunião em Lima para discutir a Cúpula das Américas
* Último lote do Abono Salarial 2016 começa a ser pago nesta quinta-feira

* Chapa da Central concorre à direção do Sindicomerciários de Erechim
* 'Indústria 4.0' terá crédito de R$ 8,6 bi
* Funcionários dos Correios entram em greve a partir desta segunda-feira
* Comerciários de Pelotas elegem nova diretoria do sindicato
* Cresce o nº de mulheres vítimas de homicídio no Brasil; dados de feminicídio
são subnotificados
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