Basta de Horário Ilegais!

Basta de
repressão!
LUTAMOS PELO FIM DOS
6 DIAS DE TRABALHO E
PELO DIREITO A 30
MINUTOS DE PAUSA NA
JORNADA CONTÍNUA!

Maio 2017
A Administração da CELCAT
continua a fazer braço de ferro
com os trabalhadores, não
estando disponíveis para
discutir o que é proposto no
caderno reivindicativo
apresentado.
Os Trabalhadores da CELCAT
demonstrando uma grande
coragem fizeram 3 dias de
greves parciais na empresa,
tendo a greve tido um grande
impacto na produção na
Fábrica e deixado claro que
independentemente de
pressões por parte da
administração não irão baixar
os braços.

Junho 2017
A administração continua não
querer ouvir as reivindicações
dos trabalhadores.
Aumenta a pressão e as
ameaças aos trabalhadores na
fábrica.
Os Trabalhadores da CELCAT
uma vez mais demonstram
uma grande coragem e
unidade.
fazem 3 dias de greves parciais
na empresa, tendo esta acção
de luta tido um grande impacto
na produção na Fábrica e
deixado claro que
independentemente de
pressões por parte da
administração os trabalhadores
estão unidos para continuar a
luta.

A administração vê-se
obrigada a reunir com a
Comissão Sindical fruto da
intensa luta desenvolvida, e
em vez de aproveitar para
apresentar uma proposta
séria aos trabalhadores,
apresenta unicamente a
promessa de obras no
refeitório e o dia 21 de
Dezembro em contrapartida
de os trabalhadores
desistirem das suas
reivindicações…

“por tudo e por nada, levantar
processos disciplinares aos
trabalhadores, acabando a maior
parte por cair por não ter
fundamentação legal”,
uma forma de intimidar e reprimir que
constitui “uma atitude ilícita”.
Arménio Carlos, CELCAT Agosto 2017.

Agosto 2017 Setembro2017 Outubro 2017
Administração continua a não
mostrar disponibilidade para
chegar a um acordo em relação
aos salários, reposição dos
subsídios e alteração dos
horários.
Acresce ainda a tentativa por
parte da administração de
culpar os trabalhadores pela
redução da produtividade na
empresa esquecendo-se de
que nos anos anteriores a
situação foi idêntica a este ano.
Em unidade, os Trabalhadores
afirmaram que não admitem
pressões por parte da
administração e demonstraram
uma vez mais através de 3 dias
de greves parciais a sua
disponibilidade para continuar
a luta.

Administração justifica agora o
não aumento dos salários pelo
facto de estes não estarem
orçamentados, que não deixa
de revelar a estratégia de não
considerar os aumentos dos
salários como factor de
motivação e produtividade dos
seus trabalhadores.
Trabalhadores não desarmam e
recorrem à Greve nos mesmos
moldes das anteriores, com a
mesma elevada adesão, e com a
exigência de os seus direitos
sejam respeitados e o seu
trabalho valorizado!

É hora de dizer basta!
Exigimos que a empresa uma vez
por todas tome medidas para se
sentar à mesa de negociações com
a Comissão Sindical para que
possamos chegar a um acordo.
A vitória que obtivemos em relação
a um colega que havia sido
injustamente penalizado dá mais
força para continuar a luta contra a
prepotência da administrarão.
Continuaremos a luta por salários
dignos e pela revisão do nosso
Acordo de Empresa a fim de se
repor aquilo que nos foi retirado
nos últimos anos.

Exigimos que a empresa uma vez por
todas tome medidas para se sentar á
mesa de negociações com a Comissão
Sindical para que possamos chegar a um
acordo que tenha em conta as seguintes
reivindicações:

»»Pelo fim da pressão e
repressão sobre os
trabalhadores, com formação;
das chefias tendo em vista o
respeito pelos direitos laborais
dos trabalhadores e pelo
direito ao respeito pela sua
dignidade e personalidade;

»»Atualização dos salários

»»Subsídio de Natal;

»»Retribuição e descanso do
trabalho suplementar;

»»Renumeração por
antiguidade

»»Duração do período de
férias

»»Compensação por laboração
contínua;

»»Subsídio de refeição, no
valor de 6,83 euros;

»»Os horários Ilegais do 1º
turno;

Reafirmamos a nossa vontade
de começar um novo ciclo, em
que possamos ser valorizados
pelo trabalho que efetuamos.
Para isso, basta que a empresa
analise se quer manter o clima
de conflito laboral que está
instalado ou opte pela
negociação séria de todas as
matérias apresentadas.
A luta Continua!

Historial da Luta
persistente dos
trabalhadores da
CELCAT pelo
direito ao
aumento dos
salários e pela
reposição dos
direitos.

Março 2017
A comissão sindical do SIESI entregou à
administração da CELCAT um parecer
jurídico fundamentado pelos juristas do
Sindicato a denunciar a ilegalidade da
prática do trabalho ao Sábado por
parte do 1º turno juntamente com a
ausência do período de
descanso\refeição.
Administração continuou a negar este
direito aos seus trabalhadores!

Administração recusou-se a
sentar-se á mesa de
negociações com a comissão
sindical!
Os trabalhadores na sua
esmagadora maioria
subscreveram um abaixoassinado a exigir da parte da
administração que se sente à
mesa de negociações no sentido
de se chegar a um acordo a nível
dos aumentos salariais e das
restantes matérias a serem
revistas no A.E.
Entretanto continua-se
a investir na Ibéria e
dos investimentos no
valor de 5,2 M, a
fábrica de Morelena
recebeu para aumento
da capacidade de
comunicação de
dados, enrolador
concêntrica (ENEL),
cerca de 1,3 M e para
salários 0 de
aumento!

Abril 2017
Administração continuou a não
querer negociar com a
comissão sindical alegando ser
“inoportuno e não ter
capacidade para praticar
aumentos” mesmo após a
Comissão Sindical constatar a
existência de aumentos para
“alguns” trabalhadores muito
acima do que exigido pela
maioria.
A atitude da administração não
deixou alternativa aos
trabalhadores da CELCAT a não
ser de recorrerem à Greve no
dia 28 de Abril, Greve esta que
teve uma adesão esmagadora e
que deixou bem claro o seu
repúdio pela atitude anti
negocial e conflituosa por parte
da administração.

