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Acordo põe fim à greve dos transportadores das Casas Bahia
Um acordo encerrou o dissídio coletivo envolvendo cerca de 130 trabalhadores do setor de transporte e
entregas da Via Varejo S.A., controladora das Casas Bahia. A solução foi alcançada em audiência na sede
do TRTPR.
Suscitado pela Via Varejo, o dissídio teve origem na decisão da empresa de demitir os 130 funcionários do
centro de distribuição em São José dos Pinhais e terceirizar o serviço de entregas de encomendas. Em
resposta à iminente dispensa em massa, os trabalhadores entraram em greve.
No acordo foi definido que o serviço de entregas de mercadorias das Casas Bahia será realizado por
empresa terceirizada, que destinará 104 postos de trabalho entre motoristas e auxiliares, respeitando o
princípio de continuidade das relações de trabalho. Tais trabalhadores não poderão ser dispensados pelo
prazo mínimo de 12 meses contados da contratação desta empresa. O acordo prevê que a administradora
das Casas Bahia custeará 26 vagas em um curso de operador de empilhadeira para os auxiliares que não
ocuparam vagas de reposição.
Outro ponto importante do acordo é a manutenção do plano de saúde e de auxílio cestabásica por seis
meses, nos moldes já praticados pela empresa. A ruptura dos contratos de trabalho ocorrerá em 30 de
julho de 2015, sem desconto dos dias de greve não trabalhados. Com isso, a Via Varejo S.A. também
fornecerá carta de recomendação aos funcionários dispensados.
Reunidos no plenário principal do TRTPR, os trabalhadores aprovaram em assembleia, de forma unânime,
a proposta de conciliação. Presidiu a audiência a vicepresidente do TRTPR, desembargadora Ana Carolina
Zaina.
Confira a ata de audiência na íntegra AQUI.
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