Aos Trabalhadores da TK Elevadores Portugal

Sem contraproposta às revindicações dos trabalhadores

GREVE / HUELGA / STRIKE / SCIOPERO / STREIK
30 de Julho: das 00:00hs às 24:00hs
Concentrações: Porto, Algarve, Açores e Madeira!

A Comissão Intersindical informa que, conforme decidido pelos trabalhadores nos plenários, devido à
ausência de contraproposta por parte da direcção da empresa na reunião de negociação do Caderno
Reivindicativo para 2021, do passado dia 19 de Julho, será realizada GREVE no dia 30 de Julho, das
00:00hs às 24:00hs, em todo o país.
Lamentamos que desde a última reunião de negociação, realizada no mês de março, passaram-se mais de
quatro meses sem que houvesse qualquer alteração da posição, muito menos uma contraproposta, para
discutir e apresentar para votação junto dos trabalhadores.
Exigimos uma contraproposta:


Pela redução do horário de trabalho, das 40hs para 35hs de forma gradual, sem perda de
retribuição;



Pelo pagamento do complemento do salário líquido em caso de baixa médica;



Pela aplicação do descanso compensatório aos trabalhadores que realizam trabalho
suplementar;



Pelo pagamento do cartão de saúde ao agregado familiar;



Pela aplicação de um dia de férias por cada dez anos de antiguidade na empresa.
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Os trabalhadores que estejam disponíveis a aderir à concentração do Porto devem informar os
representantes sindicais para organização dos transportes adequados.
Existem outros temas preocupantes na empresa como a pressão sobre os trabalhadores com os tempos,
quer das manutenções quer das tarefas de escritório, com a sobrecarga de trabalho, a redução de pessoal
sem que exista novas contratações, o Piquete e outros.

Direitos da Greve:


Por Lei no subsector dos elevadores não existe serviços mínimos.



Todos os trabalhadores da empresa poderão aderir, sem excepção.



Quem estiver na escala de Piquete poderá aderir no dia 30 de Julho, entre às 00:00hs e às 24:00hs .



Ninguém é obrigado a informar às chefias se participará antecipadamente.



O dia é justificado, mas não é remunerado.

Caso não sejam satisfeitas as reivindicações, com contrapropostas para ser discutida e votada entre os
trabalhadores, e caso não sejam assumidos compromissos para resolução dos outros problemas existentes
dentro da empresa, outras acções de luta poderão ser marcadas.
Conforme já aconteceu no passado, por várias vezes, foi com a luta que foi possível manter e melhorar
direitos e remunerações na empresa. Por isso, nesta fase, é essencial a participação de todos pela melhoria
das condições de vida e de trabalho!
Para qualquer outro assunto ou esclarecimento poderão entrar em contacto com os respectivos
representantes sindicais ou sindicatos.

Sindicaliza-te! Defende os teus direitos! A luta vale sempre a pena!
Os trabalhadores sindicalizados estão mais protegidos, têm apoio sindical, jurídico e em casos de acidentes
de trabalho. Também podem usufruir dos protocolos existentes. Para saber mais contacta os delegados
sindicais de cada região.
A Comissão Intersindical na
Thyssenkrupp Elevadores
Julho de 2021
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