SAUDAÇÃO AOS TRABALHADORES
EM LUTA NA LEGRAND
Após o plenário de dia 23 de Outubro e por decisão dos trabalhadores que nele
compareceram, entregámos o abaixo-assinado nos Recursos-Humanos.
Foram 40 (quarenta) os trabalhadores que com firmeza e convicção deram força ao
abaixo-assinado promovido pelo SIESI, o sindicato de classe que representa os sócios
trabalhadores da LEGRAND, reforçando como justa as reivindicações por que lutam.
O custo de vida aumenta e quando a empresa decide não promover espaço aos
aumentos para todos, tendo em conta o resultado liquido de 2019 quase 5 milhões de
euros, refugiando-se apenas ao ajuste salarial aprovado na ANIMEE, assim aquilo que
estão a fazer é a ESTAGNAR a vida da maioria dos trabalhadores.
Lá porque na ANIMEE é fixado e determinado esse misero aumento, não quer dizer
que a LEGRAND não tenha autonomia para atribuir os justos aumentos aos seus
trabalhadores!! Nada os impede de fazer, não somos trabalhadores da ANIMEE mas
sim da LEGRAND.
Não podemos admitir e aceitar que nos seja negada a justa compensação, que se
devia refletir em aumento salarial, pois fomos nós que criámos a mais valia dando
lucro à empresa com a força do nosso trabalho.
Mesmo em tempo de pandemia arregaçamos mangas, trabalhamos mais horas,
jornadas de 12 em 12 horas, horas extraordinárias e sábados, assim a empresa não
parou!
É a nós, os trabalhadores, que a LEGRAND devia atribuir um aumento real dos salários
e dar retroactividade desde Janeiro de 2020.
A luta pelos aumentos não pode parar, temos de manter a convicção que é possível!
A empresa só não aumenta se não quiser, virando as costas aos trabalhadores que
estão sempre prontos para dar tudo pela empresa.

Unidade! A força dos trabalhadores!
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