Aos Trabalhadores da TK Elevadores Portugal

É HORA DA LUTA!
GREVE / HUELGA / STRIKE / SCIOPERO / STREIK

30 de Julho: das 00:00hs às 24:00hs
Concentrações: Porto, Algarve, Açores e Madeira!
No dia 30 de Julho será realizada uma Greve em todo o país, das 00:00hs às 24:00hs, conforme decidido pelos
trabalhadores nos plenários, em resposta ao actual estado da negociação, da organização de trabalho, da falta de
pessoal, da sobrecarga de trabalho e do aumento dos objectivos.
Durante os últimos meses a situação na empresa não melhorou, na negociação do Caderno
Reivindicativo a direcção de Portugal e Iberia não trouxeram contraproposta, o controlo diário
através do Dataevo causa cada vez mais stress aos técnicos, aumenta constantemente a sobrecarga
das tarefas na assistência, bem como na área administrativa, em várias delegações do país. Além
disso, têm sido propostas várias rescisões de contrato sem haver contratação de pessoal.
Os objectivos financeiros foram atingidos, mesmo com a Pandemia, com o esforço e dedicação dos
trabalhadores. Como tal as reivindicações, são mais que justas. Os trabalhadores e suas famílias
merecem o reconhecimento do trabalho realizado!
Representantes dos trabalhadores de vários países (Holanda, França, Espanha), bem como a
Industriall Europe Trade Union já manifestaram solidariedade com a nossa luta.

Por isso, é hora de demonstrar a insatisfação e lutar pelo Caderno Reivindicativo 2021,
por melhores condições de vida e trabalho!
Direitos da Greve:
 Por Lei no subsector dos elevadores não existe serviços mínimos.
 Todos os trabalhadores da empresa poderão aderir, ao abrigo do pré-aviso de greve.
 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.
 No dia da greve o contrato é suspenso, assim como o dever de assiduidade.
 Lembramos que no período da paralisação não se devem utilizar as viaturas da empresa.
Para qualquer outro assunto ou esclarecimento deverão entrar em contacto com os respectivos representantes
sindicais ou sindicatos.
A Comissão Intersindical na
Thyssenkrupp Elevadores
Julho de 2021
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