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Aos Trabalhadores da CelCat

INFORMAÇÃO
A CNS/SIESI, conforme mandatada pelos trabalhadores no último plenário, entregou o 
abaixo-assinado a direção da empresa, que não alterou  a sua posição, seguindo as 
orientações do plenário enviamos o abaixo assinado ao Sr. Ernesto, a resposta chegou 
ontem dia 16. Neste sentido informamos a empresa
para a realização de plenário, estamos a analisar a
forma de o fazer em segurança, cumprindo as
indicações da DGS e plano interno de contingência da
CelCat , pois este assunto não pode ser decidido
unilateralmente pois esta não é a postura do SIESI. O
mais rapido possivel iremos comunicar a data do
Plenário.

O SIESI reconhecendo a situação bastante complexa
que vivemos, face à epidemia provocada pelo COVID
19, e face aos contactos que nos têm chegado de
trabalhadores, e no sentido de podermos esclarecer as
dúvidas existentes, solicitamos informação à empresa
(enviada aos sócios por email), ainda não temos
resposta à totalidade do pedido, mas já nos respondeu que não vai completar o pagamento
aos pais que ficarem com os filhos em casa,(recebem 66%), não entendemos onde está a 
“FAMILIA CELCAT” numa altura em que todos vamos ter mais despesas, nas dificuldades é 
que nos devíamos apoiar e não” indiferença” entre uns e outros dentro da mesma 
empresa, pois uns estão a trabalhar na fábrica e outros fazem no  a partir de suas casas.

Nunca se poderia nesta fase, em que há dúvidas e tentativas de atropelos aos direitos, que 
os mesmos deixassem de ter a resposta necessária.

Divulga esta informação e faz-nos chegar as dúvidas, opiniões e propostas.  

Unidade! A força dos trabalhadores! 
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