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O DIÁLOGO ENTRE SINTTAV E JCDECAUX
JÁ TEVE MELHORES DIAS
SINTTAV AGUARDA RESPOSTA DA EMPRESA AO PEDIDO DE REUNIÃO
Vamos dar o benefício da dúvida à Gestão da JCDecaux e perceber se a mesma está disponível para o
diálogo sério.
O SINTTAV solicitou à JCDecaux a realização de uma reunião, com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Corte no valor do subsídio de alimentação em Abril de 2012;
É a segunda vez que solicitamos à empresa discutir este assunto.
2. Imposição do pagamento do subsídio de refeição através de cartão;
3. Não pagamento do subsídio de refeição aos trabalhadores, nos dias em que estes gozam o tempo
acumulado por trabalharem fora do horário de trabalho.
4. Duodécimos dos Subsídios de férias e de natal;
5. Alterações na tipografia;
6. Outros.
Pela importância e urgência na resolução dos temas a discutir nesta reunião, esperamos que a mesma seja
agendada com carácter de urgência. Por este motivo entendemos que 15 dias são suficientes para a
empresa se prenunciar.
Posteriormente à realização da reunião com a empresa ainda que a mesma não dê resposta favorável à sua
realização, o SINTTAV dará a conhecer aos trabalhadores as conclusões da mesma, para tal realizará nas
instalações da Empresa uma Reunião de Trabalhadores, que será previamente convocada.
Trabalhador da JCDecaux, não esperes facilidades, é tempo de diálogo sério, e o SINTTAV tudo fará para
resolver os problemas laborais através do mesmo, mas a Gestão da empresa parece assim não entender,
e quando assim é, só lutando unidos e organizados podemos exigir respeito pelos teus direitos.
Não é tempo de limpar “armas”, estamos no meio de uma “guerra” declarada pelo poder político e
patrões aos trabalhadores, para a mesma nada contribuíste, mas metido na mesma tens que lutar com
as armas que tens à mão.

DÁ FORÇA AO SINTTAV, PARTICIPANDO ACTIVAMENTE NA REUNIÃO DE
TRABALHADORES QUE IREMOS CONVOCAR AINDA ESTE MÊS, FICA ATENTO, DAREMOS
INFORMAÇÃO SOBRE O DIA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO MESMO.
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