Aos Trabalhadores da Schindler Elevadores
Dia histórico de luta!
Valorizamos
a
participação
de
centenas
de
trabalhadores na luta no dia 08 de Julho, em todo o país,
em reivindicação de melhorias salariais, pela resposta ao
abaixo-assinado e pela negociação de um regulamento
de Piquete a nível nacional.
Com uma participação louvável na concentração em
Lisboa, do Saldanha ao Parque Eduardo VII, e também
nas Ilhas, onde os trabalhadores demonstraram que não
estão para brincadeiras na exigência de uma
contraproposta que permita um acordo razoável para
recuperarem o poder de compra.
Na concentração em Lisboa vários representantes sindicais de outras grandes empresas de elevadores também
estiveram presentes. Foram várias as mensagens da solidariedade internacional de sindicatos e trabalhadores da
Schindler em outros países, América Latina, Europa, Índia, África do Sul, em reconhecimento de que a luta é mais do
que justa, e de que os trabalhadores organizados podem sempre atingir seus objectivos.

Vale sempre a pena lutar!
Conforme muitos outros exemplos em outras empresas é
possível, necessário e urgente lutar por melhores salários e
condições de trabalho.
É preciso dizer basta ao facto das grandes multinacionais,
principalmente no subsector dos elevadores, continuarem a ter e a
aumentar seus lucros, e depois virem com um discurso de miséria
na altura das negociações para que os trabalhadores continuem a
pagar uma crise que está apenas do lado de quem trabalha.
Não é preciso ir ao Centro comercial ver este filme: “A crise tem costas largas!”. Já foi o FMI, já foi a Pandemia (na
qual os trabalhadores pagaram uma factura elevada com o lay-off), agora é a Guerra, amanhã será a inflação e
depois outra coisa qualquer. E a empresa continuou a dar lucros! Isto é inadmissível.

A luta continua! A união faz a força!
Continuaremos a exigir uma resposta por parte da administração da empresa e, para tal, utilizaremos todos os canais
que estejam ao nosso alcance sempre que necessário. Inclusive a direcção da Schindler Holding AG na Suíça.
Conforme já existem em outras empresas, a acção sindical é constante, para defender, melhorar direitos, salários e
condições de trabalho. Por isso serão organizados novos plenários de trabalhadores para dar continuidade a este
grande momento na vida dos trabalhadores da Schindler.
Foi um passo importante a constituição da Comissão intersindical na empresa, onde os trabalhadores do norte e sul
passam a estar bem representados, organizados e possam, cada vez mais, defender os seus direitos.
É muito importante a eleição de delegados sindicais na zona centro do país, bem como nas Ilhas.
Quanto mais trabalhadores sindicalizados, maior a força nas negociações e melhores serão os resultados para os
trabalhadores.
Por isso sindicaliza-te e defende os teus direitos!
Contacto os delegados sindicais:
 Filipe Henrique (Lisboa) 914 440 257;
 Pedro Domingues (Algarve) 914 871 809;
 José Fonseca (Porto) 919 027 767 e
 Pedro Amaral (Braga) 914 627 633.
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