Sindicato das Indústrias Eléctricas do Sul e Ilhas

COMUNICADO
AOS TRABALHADORES RANDSTAD II
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LDA.

GREVE
DIAS 30 NOVEMBRO e 1 DEZEMBRO
Os trabalhadores da Randstad II Prestação de Serviços Lda. votaram, em plenários
realizados nos Edifícios Xerox, América, Quinta do Lambert e Explorer, de 20 a 23 de
novembro, praticamente por unanimidade dos presentes, realizarem greve nos dias 30 de
Novembro e 1 de Dezembro (entre as 00:00 horas 30 Nov e as 01:00 do dia 02 Dez, para
quem é escalado a trabalhar no feriado por forma a abranger todos os turnos), em
reivindicação à exigência pelo respeito aos trabalhadores da empresa. Pela negociação e
diálogo com a empresa sobre as matérias dos Cadernos Reivindicativos apresentados
anualmente, pelo fim da instabilidade, pela reposição das normas gravosas praticadas, pelo
cumprimento da lei na empresa e nos locais de trabalho (por exemplo a matéria das férias.
Mapa de férias afixado e férias confirmadas a 15 de Abril de cada ano e não mensalmente à
lei do “capataz”), pelo respeito e urbanidade. Exigimos respeito pelo direito à greve, que não
haja coação e assédio antes ou depois da realização da greve. O aliciar de trabalhadores com
prémios para não realizarem e participarem na greve ou o premiar de quem não faz greve
constituem ilegalidades. Os responsáveis pela empresa devem ter e dar formação às chefias
e hierarquias sobre esta matéria de direito para que não haja incumprimento e infração da lei.

Houve trabalhadores da operação NOS que aderiram à greve entre 1 e 4 de Novembro, tendo
realizado a sua primeira greve em toda a sua vida laboral, participando pela primeira vez nas
ações desenvolvidas pelo SIESI, reconhecendo o trabalho desenvolvido e a necessidade
crescente de união e ação dos trabalhadores nos locais de trabalho. Sabem que a evolução e
melhoria faz-se pela mudança interior, pela mudança de consciência. Merecemos mais e é
preciso lutar mais, com firmeza e união.
BASTA de EXPLORAÇÂO! NÃO ACEITAMOS MAIS “PORCARIEDADE”!

30 NOVEMBRO:
10:00 - REUNIÃO SIESI / ADMINISTRAÇÃO RANDSTAD;
14:30 - CONCENTRAÇÃO e MANIFESTAÇÃO DOS
TRABALHADORES NA SEDE RANDSTAD – COM DESFILE
PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO, SINDICATOS SIESI
E SNTCT.
No próximo dia 30 de Novembro muitos trabalhadores estarão em greve, trabalhadores da Randstad II
Prestação de Serviços Lda. acompanhados pelo SIESI – Sindicato das Indústrias Eléctricas do Sul e Ilhas e pelo
SNTCT – Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios Telecomunicações, sindicatos de classe, que
defendem os trabalhadores e os seus direitos pelos princípios da CGTP – Confederação Geral dos
Trabalhadores Portugueses, Intersindical Nacional. Unidos somos mais fortes!
O SIESI tem reunião marcada pela administração Randstad pelas 10:00, convocada no passado dia 15 de
novembro e confirmada via email ao dia 16 de novembro. O SIESI convida os trabalhadores a concentrarem-se
à porta da sede da Randstad na Avenida da República, nº26 a partir dessa hora, e depois, pelas 14:30 a
participar na ação a desenvolver com concentração na sede e desfile para o Ministério do Trabalho.

1 DEZEMBRO – FERIADO NACIONAL É UM
DIREITO DE TODOS
Os motivos são claros:


A negociação efetiva das reivindicações salariais, subsídio de refeição, carreiras, discriminações e
outras apresentadas através de caderno reivindicativo apresentado à empresa e que a empresa
tenha abertura para discussão das matérias apresentadas;



Pelo fim da instabilidade e da tentativa de extinção/deslocalização de postos de trabalho, ações
que se inscrevem numa estratégia de recurso a empresas de prestação de serviços, com o único
objetivo de, através da precarização dos postos e condições de trabalho dos trabalhadores que
prestam um serviço imprescindível à atividade e obrigações das empresas que a elas recorrem
(EDP, VODAFONE, PT/MEO, NOS, NESTLÉ, L´OREAL, etc.), aumentarem os seus lucros em
milhões.



Pela reposição do pagamento em regime de trabalho suplementar para os trabalhadores que
sofreram corte do pagamento da prestação em dias de feriado.



Pelo cumprimento da lei nas matérias laborais.



Pelo fim da coação e do assédio aos trabalhadores antes e depois da realização das greves nos
locais de trabalho.

A empresa Randstad teve um lucro de “apenas” 586,1 milhões de euros, tendo uma faturação crescente de
“apenas” 11,8% nos primeiros 9 meses deste ano (1055,1 milhões de € na zona Ibérica). Nós “apenas” fizemos a
nossa obrigação. Queremos APENAS que essa contribuição se reflita na carteira de cada trabalhador. Não
colaboramos, trabalhamos, é mais que justo que haja um aumento salarial digno.
O SIESI advertiu que os trabalhadores não desistirão das suas reivindicações, a luta manter-se-á. Mantem- te atento.

Pedras no caminho? Construímos caminhos para trilhar
mais longe.
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