
O tribunal de Vila Franca de Xira sentenciou a EEXXIIDDEE a integrar nos quadros da
empresa um trabalhador ilegalmente despedido e deu razão ao SIESI no
entendimento de que não havia motivo justificativo para a contratação a termo
e que o trabalhador desempenhava tarefas "essenciais e inerentes à actividade
produtiva" da empresa, devendo ter um vínculo efectivo. O tribunal sentenciou
ainda a empresa a pagar as remunerações vencidas desde o despedimento até
à sua reintegração na empresa.
Na CCSSPP, o tribunal de Almada deu razão a 22 trabalhadoras que assim
recuperaram os dias de salário indevidamente descontados pela empresa, por se
recusarem a trabalhar em dias de descanso complementar.
Estas vitórias só são possíveis devido à unidade e empenho dos trabalhadores e
do SIESI.

77..000000€€

Valor que a CSP tem de pagar às 22 trabalhadoras e à Segurança Social

VViittóórriiaass nnaa EExxiiddee//TTuuddoorr ee nnaa CCSSPP

VViisstteeoonn:: AA pprreeccaarriieeddaaddee nnããoo éé ppaarraa aassssiinnaarr!!

CCaallllcceenntteerr ddaa EEDDPP//RRaannddssttaadd:: ppaarraa eelleess
mmiillhhõõeess,, ppaarraa nnóóss ttoossttõõeess
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SSiinnddiiccaalliizzaattee nnoo SSIIEESSII ee lluuttaa ppeellooss tteeuuss ddiirreeiittooss!!

UUnniiddaaddee,, aa FFoorrççaa ddooss TTrraabbaallhhaaddoorreess!!

Valor que António Mexia, presidente da EDP, ganha ppoorr ddiiaa..
Valor que os trabalhadores dos callcenters ggaannhhaamm nnuumm aannoo ddee ttrraabbaallhhoo

33..553311€€

A Visteon e a Kelly Services, empresa de trabalho temporário, têm ameaçado por
SMS trabalhadores que não têm qualquer vínculo contratual no sentido de assinarem
"contratos atrasados".
Numa das mensagens lêse que "hoje é a data limite para assinar os contratos em
falta" e que "caso não compareça está a pôr em causa a sua permanência" na
Visteon. Noutra a empresa informa que o trabalhador "está dispensado" e apela a
que "guarde o fardamento, pois pode tratarse de uma pausa".
O SIESI denuncia este comportamento. Os trabalhadores não estão a prestar um
serviço temporário, mas sim efectivo com pausa de uma semana. Para além disso,
face à ausência de contrato e passado o período experimental, é possível reclamar
a efectividade do vínculo.
O SIESI apela aos trabalhadores para resistirem e a não assinarem os referidos
contratos e que se dirijam ao SIESI para reclamar a efectividade do seu contrato.

Os trabalhadores dos callcenters da EDP, subcontratados à Randstad, irão realizar no
mês de Outubro plenários nos quais serão discutidas novas acções de luta. Os
trabalhadores e o SIESI exigem aumentos salariais de 1€/dia e opõemse à
precariedade ali existente, exigindo a passagem dos contratos à EDP.
A Randstad e a EDP insistem em aumentos de miséria de 1€/mês e jogam com a
instabilidade dos trabalhadores.
Desde o início do ano já foram realizados diversos plenários, concentração e greves
que contaram sempre com adesões superiores a 85%.
Das lutas travadas já se conseguiram vitórias: foi conquistado o aumento do subsídio
de alimentação para os 6€, valor mais alto ali praticado, para todos os
trabalhadores.
No entanto, o SIESI reafirma que é pela valorização dos salários e pelo fim da
precariedade que os trabalhadores vêem garantidas melhores condições de vida.

O SIESI modernizou
o seu site e tem

um novo
Facebook. Visita e

faz "gosto"!

600€ 4% DDeeffeennddeerr,, RReeppoorr,,
CCoonnqquuiissttaarr::

Salário Mínimo Nacional Mínimo de aumento salarial
ou 40€/mês

Redução e regulação dos horários de
trabalho; Defesa da contratação

colectiva; Combate à precariedade;
defesa das funções sociais do Estado.

O SIESI apela aos trabalhadores para assinarem, isso sim, a petição da
CGTPIN em defesa do trabalho com direitos e da contratação colectiva




