COMUNICADO

Aos trabalhadores das Empresas em Portugal
Direitos, Segurança e Saúde dos trabalhadores têm de estar garantidos
A valorização dos salários e o reconhecimento das competências profissionais devem estar
no centro das preocupações das empresas, de modo a distribuir a riqueza e a reflectir os
ganhos de produtividade no sector.
Mas na maioria das Empresas em Portugal os
trabalhadores têm salários de miséria que não chegam
ao fim do mês e que se aproximam do salário mínimo.
Os ritmos de trabalho são elevados e as cargas horárias
excessivas retirando tempo para a família, o descanso e
o lazer. As condições de trabalho são duras, em muitos
casos e potenciam as doenças profissionais.
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TANTO TRABALHO, TÃO POUCO SALÁRIO!
Aquilo que se exige, pelo contrário, é a valorização das carreiras e das profissões de todas as
empresas. A situação que enfrentamos torna cada vez mais evidente que os trabalhadores
são altamente qualificados, realizam trabalhos de complexidade técnica e que são
imprescindíveis para o funcionamento das suas empresas.
Assim a responsabilidade que estes trabalhadores têm em mãos não correspondem com os
baixos salários com que vivem. Os ritmos de trabalho são elevadíssimos e muitas vezes não
são pagas horas extraordinárias, nem os pagamentos das ajudas de custo são transparentes
e fáceis de entender.
O SIESI exige a valorização dos salários e o cumprimento dos direitos.
É no sindicato que os trabalhadores se unem, organizam e intervêm para a resolução dos
seus problemas e para avançar nos seus direitos. Sindicaliza-te!
A sindicalização e a eleição de delegados sindicais nas empresas são cada vez mais
necessárias para dar resposta a estas e outras questões. Quantos mais trabalhadores
estiverem sindicalizados no SIESI e quanto melhor for a organização sindical na empresa,
maior será a força colectiva dos trabalhadores.
Para esclarecimentos contacta os dirigentes do SIESI datua empresa ou contacta diretamente
a Sede do SIESI – 218 161 630

Unidade! A força dos trabalhadores!
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