
                                            Aos trabalhadores da Randstad II  

Comunicado 
Sindicato das Indústrias Elétricas do Sul e Ilhas 

 

Contra os “Super´s” da administração 

 Greve: 24,25,26 e 31/12 e 1 e 2/1 
              (todos os Projetos) 

Esta é a resposta dos 
verdadeiros heróis da luta 
contra práticas de salário 

mínimo nacional  
E não: 

 valoriza o trabalho que desempenhamos, a riqueza que criamos e muito menos, 
nos paga com um valor justo. 

 deixa a Randstad e os clientes de todos os anos apresentarem lucros que são 
escandalosos, muito por força das práticas de trabalho a pataco. 

Todos ganham – e muito! Clientes e Randstad enchem bolsos e milhares de 
trabalhadores que realizam e asseguram as actividades são alvo de tentativas sucessivas 
de lhe esmifrarem o pouco que ganham. 

Esta é uma verdade incontornável e que tem vindo apenas a sofrer alterações com os 
aumentos do salário mínimo nacional. 

No caso do Projeto EDP, se tivermos como comparação os valores recebidos em 2011 e a 
diferença para o SMN da altura, o crescimento proporcional levaria a que os salários hoje 
fossem no mínimo de mais 850 euros. 

Confrontada com as nossas propostas de aumentos salariais e outras melhorias nas 
condições de trabalho, a resposta foi a já habitual: o silêncio do desrespeito e afronta. 

Isto tem de acabar! 
Se dúvidas existissem para alguém, elas estão desfeitas: do céu só cai água e 2023 tem de 
se constituir numa luta pela mudança definitiva no nosso futuro. 

A greve dos dias 24, 25, 26 e 31 de Dezembro e 1 e 2 de Janeiro tem de se constituir 
como a demonstração inequívoca dessa determinação! 

 
A todos um Bom Natal e um Feliz 2023! 

 
A Comissão Sindical do SIESI 

14 de Dezembro 2022 
 

Marcamos o tempo com a luta de quem trabalha!   
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