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Aos trabalhadores da TYCO

Para a TYCO o COVID-19 tem as costas largas...
|AS FÉRIAS SÃO UM DIREITO DOS TRABALHADORES, NÃO DAS EMPRESAS!
Uma vez mais, a Direcção da TYCO vem servir-se dos direitos dos trabalhadores ao anunciar que irá encerrar a fábrica
Automotive de 7 a 15 de Junho e a afirmar, sem pudor, que os trabalhadores “deverão” agendar os “respectivos dias
de férias” para aquele período.
O SIESI opõe-se frontalmente a esta situação e entende que a TYCO tem
todas as condições para assegurar que aqueles dias não sejam
contabilizados como dias de férias, principalmente quando os motivos
invocados são da sua inteira responsabilidade, já que os trabalhadores
estiveram sempre disponíveis para trabalhar mesmo nas difíceis
circunstâncias em que vivemos actualmente.
As férias são um direito dos trabalhadores, para permitir o seu descanso e a
recuperação física e mental e devem ser marcadas por acordo e não para
fazer face às necessidades das empresas.

Atenção às alterações de horários!
O SIESI teve conhecimento que
estão a haver alterações nos
horários de trabalho.
Todos os trabalhadores devem estar
vigilantes e não permitir que,
também a pretexto do COVID-19, se
ataquem os seus direitos.

O SIESI está a analisar a situação e a avaliar as medidas a tomar.

|TRABALHO PRECÁRIO
A situação dos trabalhadores com vínculos precários também tem merecido atenção da parte do SIESI. Estes
trabalhadores não só não vêem o seu empenho, esforço e dedicação devidamente recompensado, como ainda vivem
numa permanente instabilidade no trabalho e nas suas vidas.
O SIESI opõe-se às vagas de contratação/despedimento que têm ocorrido e entende que a cada posto de trabalho
permanente tem de corresponder um vínculo de trabalho efectivo na TYCO e apela aos trabalhadores nesta
situação para contactarem o SIESI.

|A UNIÃO FAZ A FORÇA!
Os trabalhadores da TYCO têm contactado cada vez mais o SIESI para esclarecerem as suas dúvidas e para exporem
as situações que estão a ocorrer dentro da empresa. Dado que ainda não há estrutura sindical eleita dentro da
empresa, esta é a única forma de o SIESI poder agir e intervir em tempo útil.
O tempo que vivemos exige que os trabalhadores estejam
atentos e vigilantes e que continuem a contactar o seu
sindicato. A sindicalização de mais trabalhadores é
fundamental para garantir a defesa dos direitos e para limitar as
intenções da TYCO.
Contacta o SIESI para estares mais esclarecido e para saberes as
diferentes formas para te sindicalizares. Não podes ser
prejudicado por seres sindicalizado.

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