SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

AOS TRABALHADORES DA CIMPOR
Colegas,

Chegou ao fim o processo negocial para o ano de 2016, com um aumento salarial de 1%,
nunca inferior a 15€.

Este novo AE, para além do aumento conseguido, marca uma nova fase, em que o SITESE
passa a ser o interveniente direto nas negociações, assumindo a sua posição de relevo na
representação sindical e demonstrando a importância da filiação nesta associação sindical.

Por outro lado, foi abordada, nesta fase negocial, a problemática das atualizações das
pensões de pré-reforma. Na perspetiva da empresa, a Ordem de Serviço, que regula esta
matéria, limita a atualização das pensões, tendo por base o nível salarial do AE que o
trabalhador ocupava à data da saída.

Ora, para o SITESE, esta interpretação não faz sentido no que diz respeito aos trabalhadores
que, por acordo, recebiam com base nos Estatutos – que tinham uma tabela com
remunerações muito superiores. Relembra-se que, a adesão a esta tabela foi feita por acordo
e implicou um benefício para a empresa, que, agora, parece ignorar.

Nesse sentido, todos os associados que se sintam lesados por esta interpretação, sem
correspondência mínima com a letra da Ordem de Serviço e sem lógica na abordagem à
relação laboral existente, podem contar com o SITESE para os acompanhar pelos meios que
se mostrarem necessários.

O SITESE está sempre ao lado dos interesses e direitos dos trabalhadores.

Pela Defesa dos Direitos do Trabalhadores!
Pelo Acordo de Empresa!
Sindicalize-se.

Lisboa, 11 de Março de 2016
A Direção

DELEGAÇÕES
FARO - Av. da República, 166 - 2º. Esqº. 8000-080 Faro - Telf. 289 828 389
PORTALEGRE - Rua 19 de Junho, 31 - 7300-155 Portalegre - Telf. 245 202 651
PORTO - Rua Stª. Catarina, 391 - 3º. Frt.. 4000-451 Porto - Telf. 222 000 988
TORRES VEDRAS - Av. 5 de Outubro, 11- 3º. Drtº. - 2560-270 - T. Vedras - Telf. 261 323 764
VILA FRANCA DE XIRA – Rua Alves Redol, 75 – 3º. 2600-100 VFX – Telf. 263 110 400

