Aos Trabalhadores da
Schindler Elevadores
Em defesa do emprego, dos direitos e retribuições.
Não pode valer tudo!
A Direcção do SIESI tem conhecimento que está em curso a
intenção da direcção da empresa na suspensão dos contratos de
trabalho e na redução temporária do período normal de trabalho de
vários trabalhadores, por facto respeitante ao empregador, mais
conhecido como lay-off.
Nesta fase crítica, para o país e para o mundo, a direcção da empresa entrega um presente de Páscoa
envenenado aos seus trabalhadores, aqueles que criam a riqueza ano após ano, pois sabemos que a
empresa tem vindo a dar lucro. Onde estão os princípios, responsabilidade e ética que apregoam quando,
de uma forma surreal, enviam comunicações aos trabalhadores num feriado?(!)
Mesmo assim, o SIESI estará ao lado dos trabalhadores para os apoiar, informar, organizar e defender o
emprego, os direitos e retribuições. Não pode valer tudo. Não pode haver qualquer forma de
aproveitamento da situação, da pandemia, da economia, à custa dos trabalhadores, e dos apoios do
Estado. Como tal defenderemos o interesse dos trabalhadores e o cumprimento da Lei.
Pelos factos até agora conhecidos não compreendemos como é possível ser aplicado tal regime quando,
ao mesmo tempo, a organização de trabalho a implementar garante que as manutenções sejam realizadas
na totalidade. Enquanto os trabalhadores, no espaço de quinze dias, realizarão todo o trabalho de um
mês, sem que exista a possibilidade de haver rescisões contratuais por parte dos clientes. Porque os
trabalhadores têm que pagar?
Neste momento é muito importante que os trabalhadores tenham em conta que a eleição de
delegados sindicais na empresa, o mais rápido possível, permitirá que, assim, sejamos em
conjunto parte integrante do processo.
Por isso apelamos que, os trabalhadores interessados entrem em contacto connosco. Quanto mais
trabalhadores se sindicalizarem, e maior a organização na empresa, maior será a força que o SIESI terá, e
melhor será a defesa dos interesses colectivos.
SINDICALIZA-TE no SIESI! EXIGE OS TEUS DIREITOS!
O direito à filiação sindical está previsto na lei, qualquer tentativa no sentido de impedir, reprimir,
discriminar ou marginalizar os trabalhadores que entendam defender os seus direitos comete crime grave
punível por lei.
Todos os esclarecimentos necessários poderão ser obtidos através dos dirigentes sindicais do Siesi: Igor
Oliveira 918 210 830, Paulo Rodrigues 918 210 844, Luis Santos 917 000 727.
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