Sindicato das Indústrias Eléctricas do Sul e Ilhas

Informação
Aos trabalhadores das Lojas EDP/Comercial

Defender os direitos e os postos
de trabalho
Reunião, via Zoom
Hoje (2/3), 18 horas
Com cartas já enviadas a trabalhadores, embora não se saiba se
todos, a situação do processo decorrente do concurso das lojas
conhece uma fase que tem de ser encarada por todos com a
tranquilidade própria de estarem informados e unidos na
defesa dos direitos e interesses.
É sempre uma altura propícia ao surgir de muito ruído, com opiniões e versões que não podem ser, por si só,
consideradas como válidas, importando uma análise coletiva que responda às questões e que permitam um
quadro de esclarecimento global.

Não faltes, a participação de todos é um passo para defender o presente
e preparar o futuro!
Como entendem a realização de uma reunião desta importância por uma plataforma eletrónica carece que
nos centremos nas questões fundamentais, pelo que aconselhamos a que as tenham presentes, bem como se
façam acompanhar dos documentos (contratos, cartas, recibos, etc.) que possam ajudar no seu
enquadramento.
Por outro lado, é natural que se possam encontrar situações que divergem entre trabalhadores, ao nível das
condições remuneratórias e outras, que devem ser olhadas como referências, embora exista a necessidade
imperiosa de valorizar o trabalho nas Lojas, afastando a colagem ao salário mínimo nacional, utilizando
depois objetivos e práticas para aliciar vendas.
O link de acesso é:
https://us02web.zoom.us/j/88601287551?pwd=aHJ6ZTdGeFVuMDl0RExHZmhjMXEvdz09

Sindicalizados e organizados!
Destas reuniões terá de resultar um reforço da ligação entre todos os trabalhadores, pois é necessário
continuar a procurar alcançar outras condições de vida e de trabalho. A maioria dos trabalhadores só tiveram
aumento quando o salário mínimo a isso obrigou. Basta referir que os valores praticados em 2011 se
tivessem acompanhado aquele na progressão proporcional levaria a salários superiores a 900 euros nos dias
de hoje.
Por fim, há um novo ciclo que se tem de abrir e que altere esta situação urgentemente. Este é um objetivo
de todos para todos.
2 de março de 2022
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