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Acções em curso para melhoria dos salários e condições de trabalho! 
 
A comissão negociadora sindical do SIESI (CNS) esteve na ultima quarta feira, dia 12 de Abril, reunida com a 
comissão negociadora patronal (CNP), na quarta reunião da revisão do Acordo de Empresa para 2017. 
 
O abaixo-assinado foi entregue à direcção da empresa, conforme decidido nos ultimos plenários realizados no dia 11 
de Abril, uma vez que a direcção não apresentou qualquer proposta. 
 
A insatisfação dos trabalhadores ficou bem expressa nas últimas lutas desevolvidas no passado recente, com 
tendência a prosseguir com uma maior amplitude e visibilidade, junto de todos, mas mesmo de todos, os envolvidos e 
com responsabilidade na situação.  
 

Participa nos plenários no próximo dia 20 de Abril, para definifir as formas de luta! 
Dar força ao SIESI é lutar para ser respeitado! 

  
Serão realizados plenários no próximo dia 20 de Abril, para deifnir as formas 
de luta a adoptar, uma vez que através da via negocial não foi possível 
alcançar nenhuma melhoria para os trabalhadores. Resta-nos a mobilização 
para lutar pelas reivindicações apresentadas.  
 
Foi pela luta que os trabalhadores conseguiram derrotar um governo que 

fazia do aumento das desigualdades e do empobrecimento a chave para 

a sua ação. Foi pela luta que conseguiu-se repor salário mínimo, alguns 

direitos e pensões. 

Será também pela luta que os trabalhadores do sector vão impor ao patronato uma alteração dos 

seus posicionamentos e de os obrigarem a considerar uma verdadeira melhoria dos salários e das 

condições de trabalho. 

 

Pela Unidade dos Trabalhadores! Sindicaliza-te nos Sindicatos da CGTP-IN!
  

A Direcção/Comissão Sindical do SIESI 

Abril 2017 
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