Aos Trabalhadores da Thyssenkrupp Elevadores
SEM Acordo Salarial: Participa nos plenários!
A Comissão Intersindical e os Sindicatos da Fiequimetal têm conhecimento de que a direcção da empresa se prepara para aplicar
os aumento salariais no mês de Janeiro, por acto de gestão. Apesar de alguns princípios da nossa proposta estejam presentes
nesta aplicação do aumento, embora insuficientes, NÃO existe nenhum Acordo, quer para as rúbricas, quer para os montantes.
A Comissão Negociadora Sindical irá reunir com a administração da empresa no dia 25 de janeiro por isso as nossas exigências
são: eliminação da discriminação salarial, garantias de valores salariais mínimos aceitáveis para todos, níveis salarais adequados,
progressão salarial na carreira para todos, indepentemente da categoria profissional, a curto, médio e longo prazo (mencionado
nos nossos comunicados de 07 e 22 de Dezembro). Como tal remetemos mais explicações para os plenários!
Relembramos que, pela intenção da administração e pela ausência de contraproposta oficial da administração, não foi possível
chegar a nenhum acordo, após várias reuniões de negociações. Por isso foi solictada uma reunião com o Responsável pelos
Recurso Humanos da Unidade Operacional Ibéria. A seguir podem ver a Proposta apresentada pelos Sindicatos da Fiequimetal.
Como tal convocamos todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, a participar nos plenários que se realizarão nas seguintes
datas.
Local

Data

Hora

Local

Data

Hora

Setúbal

14 de Fevereiro (Quarta-feira)

14:00

Caldas

20 de Fevereiro (Segunda-feira)

09:00

Coimbra

15 de Fevereiro (Quinta-feira)

14:00

Alvalade

20 de Fevereiro (Terça-feira)

14:00

Porto

16 de Fevereiro (Sexta-feira)

09:00

Castelo Branco

21 de Fevereiro (Quarta-feira)

09:00

Braga

16 de Fevereiro (Sexta-feira)

14:00

Madeira

21 de Fevereiro (Quarta-feira)

14:00

Massamá

19 de Fevereiro (Segunda-feira) 09:00

Loulé

22 de Fevereriro (Quinta-feira)

09:00

Santarém

20 de Fevereiro (Terça-feira)

Açores

22 de Fevereiro (Quinta-feira)

14:00

Rúbrica
Aumento do Salário base
Subsídio alimentação
Diuturnidades
Subsidio de risco
Subsídio de salubridade
Subsídio de Insularidade
(Açores e Madeira)
Salário Mínimo

Carreiras, Níveis salariais
Progressão

09:00

Proposta dos Sindicatos na Thyssenkrupp
Elevadores para 2017
30,00 € para todos, sem discriminação em 2017,
com retroactivos a Janeiro de 2017.
8,00€
31,00€
0,10€ por hora de trabalho
0,10€ por hora de trabalho
1% do salário base.

Negociação
da TKE
Sem acordo

 Estabelecer valores mínimos para todas as
categorias.
 Redução de 34 desníveis salariais, beneficiando,
imediatamente, 79 trabalhadores.
Máximo de 3 níveis para todas as categorias.
Para todas as categorias, de 3 em 3 anos.
Máximo de 8 anos.

Sem acordo

Sem acordo
Sem acordo
Sem acordo
Sem acordo
Sem acordo

Sem acordo.
Sem acordo.
TKE Portugal = 8 Milhões €

Para qualquer esclarecimento adicional poderão entrar em contacto com a Comissão Intersindical na empresa.

Sindicaliza-te! Defende os teus direitos!
Comissão InterSindical da Fiequimetal
na Thyssenkrupp Elevadores
23 de Janeiro de 2018

