Aos trabalhadores da Delphi/Seixal
Comunicado
Sindicato das Indústrias Elétricas do Sul e Ilhas

Reunião com empresa confirma a organização
como determinante para o futuro!
O SIESI tinha dado nota de que a reunião com os RH da empresa se realizaria no dia 3
de Setembro, após um adiamento da parte da empresa.
Nesta, foi confirmado que a partir de 1 de Outubro será alterada a designação da
empresa, adoptando o nome do comprador. No entanto, não existirão num futuro
próximo alterações de métodos e estilos de trabalho, muito menos de horários.
Da empresa, ficou, ainda, a garantia de que modificações que possam existir como
possibilidades , embora sem nada em concreto pensado, serão previamente
informadas, permitindo a sua análise e posição dos trabalhadores.

Balneários - Insistimos na necessidade de serem criadas as condições de os
trabalhadores guardarem os seus pertences, colocando a forma actual como
completamente desajustada. A Delphi afirmou estar a procurar resolver rapidamente
o problema, criando outra forma que possa minimizar os efeitos do não acesso aos
balneários.

Aumentos Salariais - O SIESI insistiu na necessidade de se proceder a aumentos
salariais, pois considera existir margem para esse efeito e em valor superior a um
“acordo divulgado” onde, mais uma vez, alguém se limitou a dar a mão a outros
interesses que não os dos trabalhadores.
Admitindo um ano complexo, o facto é que ele também o é – e será, muito - para os
trabalhadores, dado que só nos bens essenciais há subidas de 12%.
Vamos estar atentos aos próximos desenvolvimentos, esperando que a capacidade
demonstrada por esta unidade seja aproveitada e que o futuro reforce o quadro
laboral, não apenas como um facto de crescimento da empresa, mas de uma
alteração substancial para os que sempre contribuíram para os bons resultados.
A empresa assumiu a posição de nos dar uma decisão até ao final deste mês quanto
aos aumentos salariais e da abertura para podermos manter uma via para se abordar
toda a matéria que possa criar dúvidas, pelo que apelamos aos trabalhadores que
contactem as Delegadas Sindicais e o Sindicato, evitando a circulação de
“informações” que não nos beneficiam, bem pelo contrário.
Com uma intervenção permanente, o SIESI está cada vez mais e melhor posicionado
na procura de contribuir para a defesa dos postos de trabalho e direitos dos
trabalhadores.

Junta-te a nós. Sindicaliza-te!

A Direcção

Marcamos o tempo com a luta de quem trabalha!
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