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INFORMAÇÃO (25)
Realizou-se no passado dia 13 de novembro uma reunião com a responsável pelo RCH a
pedido do Sindem, para esclarecimento de algumas matérias de importância a todos os
trabalhadores do ML.
O Sindem agora como no passado sempre primou por resolver os problemas dos
trabalhadores, levantando em primeiro lugar á Empresa, a sua resolução e só depois de não
ser possível passar ás instâncias superiores.
Nesta reunião o Sindem levantou várias questões:
1 - Assistência á família no ML, o Porquê da alteração de procedimento da Empresa?
2 – Continuação de incumprimento da cláusula 20ª-A, Eventos especiais alínea a) e b) do
nosso AE I.
3 – A reclassificação para a entrada no AE II dos trabalhadores com formação superior?
4 – As vagas em falta dos trabalhadores que se reformaram, não está a ser cumprido o
acordado com os trabalhadores com mais antiguidade.
5 – Contabilização do tempo gasto pelos membros representantes das ORTs ao serviço das
mesmas, como falta, não respeitando o que está na Lei?
6 – Descriminação promovida pela Empresa ao não cumprir com o pagamento do subsídio
de telefone aos trabalhadores que estão integrados nas escalas de Prevenção?
7 – Pedidos de transferência entre trabalhadores?
Após tomar nota das nossas questões a responsável do RCH respondeu:
1. A Empresa vai saber a forma de pagamento nas diversas áreas, se cumpre a LEI, para ver
se há alguma disparidade de acordo com a segurança social.
2. Não tem resposta(nim).
3. Está a analisar as possibilidades… (possivelmente concurso interno).
4. Marcação de reunião com o Diretor da Área…
5. Tem parecer jurídico!?
6. Vai indagar a área em questão…
7. Vai analisar…(possibilidade quando da entrada dos 30 trabalhadores).
Em conclusão o Sindem transcreve as respostas dadas por a responsável do RCH, mas não
pode concordar com algumas explicações, por isso tudo fará para a defesa dos seus
associados e trabalhadores em Geral, pelo cumprimento do AE e Código de Trabalho!
NÃO VAMOS DESISTIR!

PELA DEFESA DOS TEUS DIREITOS!
ADERE AO SINDEM
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