Comunicado | Maio 2020

Aos trabalhadores da CelCat
AS FÉRIAS SÃO UM DIREITO DOS TRABALHADORES, NÃO DAS EMPRESAS!
Uma vez mais, a direcção da CelCat vem servir-se dos direitos dos trabalhadores ao anunciar que irá encerrar a
empresa parcialmente dos dias 8 a 12 de Junho e a afirmar, sem pudor, que os trabalhadores “deverão” agendar os
“respectivos dias de férias” para aquele período ou “flexibilidade de horário”
O SIESI opõe-se frontalmente a mais este ataque aos direitos dos trabalhadores e irá analisar e se preciso denunciar
e intervir junto das entidades competentes para que aqueles dias não sejam contabilizados como dias de férias, e a
“flexibilidade de horário” não é mais do que um banco de horas camuflado.
Para a direcção da CelCat o COVID-19 tem as costas largas, já que vê neste problema sério o pretexto para atacar os
direitos dos trabalhadores e a oportunidade para aumentar os seus resultados.
As férias não servem para fazer face às necessidades das empresas, servem sim para permitir aos trabalhadores o
descanso e recuperação física e mental e devem ser marcadas por acordo entre trabalhadores e empresa.
Como poderão os trabalhadores recuperar e descansar, ao gozarem férias fora dos períodos que pretendem?
Quem irá assumir os encargos dos trabalhadores que já tinham férias marcadas para mais tarde?
Como irão os trabalhadores conciliar as suas férias com as da sua família?
O banco de horas, figura que não faz parte integrante do nosso Acordo de Empresa, não é aplicável aos seus
associados.
Quanto à diminuição na produção não concordamos que sejam utilizados o vínculo precário de vários trabalhadores
como arma de arremesso. Também não existem dados que comprovem que a redução da produção seja necessária.
Os trabalhadores não são máquinas nem peças de xadrez ao serviço da direcção da empresa, e podem contar com
todo o apoio do SIESI para contrariar esta intenção. Por isso, exigimos que o vínculo dos trabalhadores seja
efectivo!
Faz-se necessário um esclarecimento: não há staff e restantes trabalhadores! Que há trabalhadores e exploradores já
sabemos. Mas todos os trabalhadores merecem respeito!
Aguardaremos que todos saibam quais são os trabalhadores que, na comunicação da direcção, estão a mais: se são
cargos de direcção ou chefias, pois, com certeza são os que representam um encargo maior anualmente.

|A UNIÃO FAZ A FORÇA!
São cada vez mais os trabalhadores que contactam o SIESI para esclarecerem os seus direitos e dúvidas e para
exporem as situações que estão a ocorrer dentro da empresa.
O tempo que vivemos exige que os trabalhadores da CelCat estejam atentos e vigilantes, que continuem a contactar
o seu sindicato de classe e se sindicalizem. A sindicalização de mais trabalhadores
é fundamental para garantir a defesa dos direitos e para limitar as intenções da
CelCat em atacar mais direitos.
Contacta o SIESI para te informares dos teus direitos e para saberes as diferentes
formas para te sindicalizares.

OS TRABALHADORES PODEM CONTAR COM O SIESI!
Unidade! A força dos trabalhadores!
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