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Aos trabalhadores da Visabeira

Para onde vai o que me falta no salário?!!
O custo de vida não pára de aumentar: aumentam os combustíveis, os preços da comida, a electricidade, as rendas
de casa, etc. Aumenta tudo, mas os salários dos trabalhadores da Visabeira não acompanham estes aumentos. Para
agravar, aproximam-se cada vez mais do salário mínimo nacional, que em Janeiro irá para os 705€. Para além disso,
com o subsídio de refeição actual não é possível fazer uma refeição digna.
Paralelamente, os lucros da Visabeira, Viatel e Artifel entre 2017 e 2019 atingiram no conjunto mais de 44 milhões
de euros!

5,36€/dia para estar sempre de piquete?!!
Com a isenção de horário e com os regimes de piquete/disponibilidade, os trabalhadores da Visabeira fazem muitas
horas além das 40 horas semanais. Além de estas horas não serem remuneradas como trabalho extraordinário,
aqueles regimes são pagos a um valor baixíssimo. 37,5€/semana (5,36€ por cada dia de semana…) para estar
sempre disponível para trabalhar, é um valor irrisório. Além disso, não é pago qualquer subsídio de risco, nem os
trabalhadores TET recebem qualquer subsídio de TET como noutras empresas.
Trabalha-se cada vez mais, e parece que se recebe cada vez menos!

Os que entram hoje recebem o mesmo que eu!!
Os trabalhadores com mais antiguidade não são valorizados. Recebem muitas vezes o mesmo que um colega que
entre hoje ao serviço. Defendemos que para trabalho igual, salário igual, mas os trabalhadores mais antigos devem
ser valorizados: ter carreiras e progressão e ter um valor pago consoante os anos de serviço
(anuidades/diuturnidades).

Se isto te indigna,
trabalhadores!!

vem

às

reuniões

Ponte de Sor – 6 de Dezembro, 18h00 – IEFP (junto ao Pingo Doce de Ponte de Sor)
Santarém – 7 de Dezembro, 18h00 – União Sindicatos Santarém (Rua Álvaro Cunhal, 13 – Santarém)
Tojal – 10 de Dezembro, 18h00 – Clube União Recreativo de S. Julião do Tojal (Rua 1º de Maio, nº67)
Cacém – 14 de Dezembro, 18h00 – Delegação do SIESI em Mem-Martins (Rua Padre Manuel da Nóbrega, 1)
Portalegre – 15 de Dezembro, 18h00 – IEFP (Centro de Formação de Portalegre)

Não tem de ser assim!!
Unidade! A força dos trabalhadores!
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