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LL ENGENHARIA: Convenção Coletiva e Lei de Periculosidade
Na manhã desta segunda-feira, a direção do Steet esteve reunida com a direção da LL
Engenharia para entender o procedimento adotado pela empresa em relação ao cumprimento
da Convenção Coletiva de Trabalho.
Desde a última sexta-feira o sindicato recebeu diversas reclamações de que a empresa não
teria pago o retroativo do ticket alimentação no valor de R$ 100,00, e que o salário teria sigo
pago sem o retroativo referente ao mês de janeiro.
De fato a empresa reconheceu que teve problema junto a administradora do cartão o que
impossibilitou o pagamento dos R$ 100,00, no entanto, se comprometeu em regularizar o
pagamento e que o valor estará disponível aos empregados na próxima sexta-feira.
Quanto ao salário, verificamos que a empresa efetuou o pagamento considerando o reajuste de
6,4%, inclusive o retroativo em relação ao mês de janeiro. Como existem dúvidas em relação a
esse pagamento, o sindicato solicitou e a empresa se comprometeu em enviar o mais
rapidamente possível os contra cheques para que os trabalhadores possam conferir o cálculo
do valor pago.
Adicional de Periculosidade
O adicional de periculosidade aos trabalhadores que utilizam motocicleta havia sido suspenso,
no entanto, desde janeiro o direito ao adicional foi restabelecido através de portaria do
Ministério do Trabalho e Emprego.
Tínhamos a confirmação da LL Engenharia de que o pagamento da periculosidade seria
retomado já na folha de pagamento de fevereiro, porém, isso não aconteceu. Na reunião desta
segunda-feira a direção da empresa se justificou alegando que o pagamento da periculosidade
depende da anuência da Celtins, o que deverá ocorrer em um aditivo ao contrato que está
sendo negociado. Assim, se comprometeram a efetuar o pagamento logo após a assinatura do
aditivo, inclusive o retroativo.
O Steet entende que está havendo descumprimento da legislação e espera que a LL
Engenharia regularize a situação o quanto antes, sob pena de termos necessidade de medidas
mais duras para que haja o cumprimento da legislação em vigor.

Juntos somos um sindicato mais forte!

