Informação | 7 de Junho 2021

Aos trabalhadores da EXIDE

A luta valeu a pena!
As lutas desenvolvidas em 25 de Março, de 22 a 28 de Abril, no 1º de Maio em Lisboa, e de 19 a 24 de Maio,
bem como a unidade, determinação e firmeza demonstrados pelos trabalhadores em todo o processo,
comprova não só que é possível lutar mas também que a luta traz resultados.
Foi a luta dos trabalhadores que levou a que a Direcção da empresa subisse a sua proposta de forma mais digna,
tendo-se chegado ao acordo para um aumento de 32,5€ para todos os trabalhadores. Foi ainda possível
conquistar:
•

Aumento das diuturnidades em 0,62€ (37,12€);

•

Aumento do subsídio de paternidade em 10€ (150€);

•

Aumento do subsídio de maternidade em 10€ (550€);

•

Aumento do subsídio para trabalhadores com filhos portadores de deficiência em 10€ (150€/mês);

•

Encerramento da fábrica no dia 31 de Dezembro.

Este aumento representa uma valorização dos salários dos trabalhadores da EXIDE, pelo que a maioria decidiu
aprovar esta proposta em plenários realizados no dia 7 de Junho.
Agora importa resolver os assuntos pendentes, nomeadamente: a necessidade de se realizarem obras no
balneário feminino, de melhorar as condições de trabalho, de melhorar o refeitório, entre outros assuntos
referidos pelos trabalhadores.
Os trabalhadores da EXIDE podem contar com o SIESI, o seu sindicato de classe, onde organizados defendem os
seus direitos e lutam pela melhoria das suas condições de vida.

|MOMENTOS DA LUTA DOS TRABALHADORES DA EXIDE
Alguns momentos da luta dos trabalhadores da EXIDE, quer as diversas concentrações em frente à empresa (à
esquerda), como os desfiles realizados até à rotunda da Castanheira do Ribatejo nos dias 27 de Abril e 24 de
Maio (à direita):

Unidade! A força dos trabalhadores!
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