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Aos trabalhadores do SICMAN, ACE
Sobre a reunião de dia 14 de Outubro
|REINTEGRAÇÃO DOS TRABALHADORES
O SIESI reuniu com os representantes do SICMAN no dia 14 de Outubro, na sede do sindicato, para acompanhar
a reintegração dos trabalhadores que estavam abrangidos pelo despedimento colectivo e para apurar as
condições em que esta reintegração estava a ser realizada pela empresa.
A empresa referiu que está a integrar os trabalhadores nas secções e a cumprir com o dever de ocupação dos
trabalhadores, atribuindo tarefas e trabalhos que precisam de ser realizados, e que a integração nos trabalhos
anteriores não será automática nem imediata, mas não está esquecida.

|ASSUNTOS PENDENTES
Há algumas matérias que estão pendentes e que o SIESI irá analisar daqui
em diante com a empresa:
Meias horas: o SIESI e o SICMAN irão promover uma reunião entre os
advogados das duas partes, em data ainda a definir, para analisar este
assunto e tentar encontrar soluções que não passem pela via júridica,
evitando-se custos acrescidos e perdas de tempo.
Carreiras: as duas partes irão começar a analisar as situações em que se
verifica um desenquadramento nas carreiras e procurar encontrar uma
forma de corrigir as situações que devem ser corrigidas. Os trabalhadores que se encontram nestas situações
devem dar nota disso aos delegados sindicais do SIESI.
Avenças do parque de estacionamento: O SIESI levantou novamente a questão de haver trabalhadores que não
têm avenças de parque de estacionamento. A empresa referiu que as avenças não estão dependentes do
SICMAN mas que se irá tentar encontrar uma solução.

|CADERNO REIVINDICATIVO 2021
Dia 6 de Novembro, entre as 14h-15h e as 15h-16h o SIESI irá promover plenários de trabalhadores para discutir
e aprovar o caderno reivindicativo para 2021.
Os trabalhadores podem e devem propor, neste plenário, as suas reivindicações para a melhoria dos seus
salários e condições de trabalho para ser apresentado posteriormente à empresa.

Unidade! A força dos trabalhadores!
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