SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

AE CARRIS
Colegas,

Finalmente, depois de muita pressão junto das mais variadas entidades com responsabilidades tutelares, ou gestoras, dos transportes de Lisboa, a administração da Carris retirou a denúncia com que os seus antecessores terminaram o mandato, em tentativa
clara de causar um prejuízo aos trabalhadores.
Desde o surgimento dessa situação que o SITESE afirmou que esta tentativa de destruição da contratação coletiva no setor era
ilegal, por incumprimento de regras formais e materiais.
Agora sim, podemos negociar.
O SITESE está disponível para, sem aumentar os sacrifícios – que já ultrapassaram, há muito, qualquer limite – rever o acordo de
empresa. Poderá haver ajustamentos funcionais a fazer, mas sem esquecer que as categorias profissionais devem ser respeitadas e os limites do tempo de trabalho têm que ser cumpridos.
Os representantes da empresa, para além dos ajustamentos à atual legislação laboral, apresentaram várias propostas, que merecem uma enorme ponderação:
a.

A alteração das condições de entrada na empresa – com o alargamento dos contratos a termo e do período
experimental, bem como o afastamento aos novos trabalhadores das regras relativas à pensão de sobrevivência
e ao complemento de reforma.

b.

Uma maior flexibilidade horária.

c.

A alteração do regime das férias, nomeadamente quanto à duração.

d.

A alteração do regime das faltas.

O SITESE nada fará que ponha em causa direitos adquiridos, nem negociará um acordo que prejudique os seus associados, pelo
que se adivinha uma negociação complicada e demorada, que se espera termine na celebração de um acordo de empresa a vigorar por um período alargado.

Pelo Acordo de Empresa!
Sindicalize-se. Garanta os seus direitos.

Lisboa, 09 de junho 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
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TORRES VEDRAS - Av. 5 de Outubro, 11- 3º. Drtº. - 2560-270 - T. Vedras - Telf. 261 323 764

