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Aos Trabalhadores da Thyssenkrupp Elevadores 

 

Plenários: Pela estabilidade no emprego, por melhores salários e condições de trabalho! 
 

A Comissão Intersindical na empresa convoca todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, a 
participarem nos plenários que se realizarão conforme o calendário abaixo:  
 

 

 

 
 

Ordem de Trabalhos 
 

1. Alteração dos serviços centrais 
de Massamá; 
2. Segurança e Saúde no 
Trabalho; 
3. Negociação  salarial e 
reaproximação salarial;  
4. Sistema de localização e 
regulamento das viaturas;  
5. Negociação do Serviço 
Thyssen Mais; 
6. Comité Europeu de Empresa; 
7. Diversos. 

 
 
 
 

 
 

Não fiques na dúvida: Informa-te junto dos delegados sindicais! 

 Todos os trabalhadores podem participar nos plenários, sendo ou 
não sindicalizados.  

 Nos termos da Lei cada trabalhador dispõe de quinze horas por 
ano, remuneradas, para participar nos plenários dentro do horário normal 
de trabalho. 

 A melhoria das remunerações, dos direitos e das condições de 
trabalho passam pela participação activa de todos, pois todas as 
conquistas também são para todos!  

 
Sindicaliza-te! Sindicalizado/a estás mais protegido/a! 

 
 

Lembramos que os trabalhadores que estejam sindicalizados terão todo 
o apoio gratuito, sindical e jurídico no combate às injustiças nos locais de 
trabalho, para analisar a situação contratual individual e colectiva;  
salvaguardar todos os direitos referentes às condições de trabalho, bem 
como nos casos de acidentes de trabalho. 

Apelamos à unidade dos trabalhadores em torno desta e de outras matérias, 
igualmente importantes, e que em breve também vos informaremos! 

 
Comissão InterSindical da Fiequimetal  

na Thyssenkrupp Elevadores 

Outubro de 2017 

Local Data Hora 

Madeira 20 de Outubro (Sexta-feira) 09:00 

Algarve 02 de Novembro (Quinta-feira) 14:00 

Massamá 06 de Novembro (Segunda-feira) 14:00 

Setúbal 07 de Novembro (Terça-feira) 09:00 

Alvalade 07 de Novembro (Terça-feira) 14:00 

Santarém 13 de Novembro (Segunda-feira) 09:00 

Caldas 13 de Novembro (Segunda-feira) 15:00 

Castelo Branco 20 de Novembro (Segunda-feira) 14:00 

Coimbra 21 de Novembro (Terça-feira) 09:00 

Braga 22 de Novembro (Quarta-feira) 09:00 

Porto 22 de Novembro (Quarta-feira) 15:00 

Açores 24 de Novembro (Sexta-feira) 14:30 

                 ?      

S.S.T. 


