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NEGOCIAÇÕES DO AE DA INCM
EM TERMOS NEGOCIAIS ACABAMOS MAL O ANO
Última reunião.

No passado dia 22 de Dezembro realizou-se a última reunião negocial

protocolada para 2016 da INCM.
Discutiram-se as Cláusulas da 56ª à 62ª e apenas a cláusula 58ª, de somenos importância
ficou acordada, face à atitude diferente para pior da Administração.
O SINTTAV, tal como os restantes Sindicatos, centraram boa parte das suas intervenções na
necessidade da revisão salarial.
O SINTTAV reafirmou o que já outras vezes tem dito, que todas as matérias constantes de um
AE são importantes, embora umas muito mais que outras.
É verdade que importa, adaptar o AE à vida real da Empresa, mas o SINTTAV reafirmou que
na INCM, tanto os trabalhadores como a Gestão, convivem bem com o actual AE, mas que
os trabalhadores não convivem bem com salários e movimentos profissionais congelados,
pelo que, se não houver disponibilidade da INC M para se negociarem estas duas matérias Salarial, Carreiras e descongelamento profissional, para que vai servir a revisão do AE?
Ficou o recado à Administração, para que faça a sua parte, exerça a pressão que lhe
compete, para que da parte governamental venha a orientação que dizem ser necessária.

Próxima reunião.

A próxima reunião ficou agendada para o dia 17 de Janeiro e

esperamos que até lá a Administração encontre condições de desbloquear o entrave às
negociações.

Suspensão da Greve. Como é do conhecimento dos trabalhadores, o SINTTAV também
meteu o Pré-aviso de Greve para a INCM, mas como a mesma foi suspensa, o SINTTAV
acompanha os outros Sindicatos e assim, no dia 26 também suspendeu a mesma.

O SINTTAV DESEJA UM PRÓSPREO ANO NOVO AOS TRABALHADORES E FAMILIARES.
A HISTÓRIA MOSTRA, QUE SÓ VENCE E CONSEGUE OS SEUS OBJECTIVOS, QUEM NÃO CEDE NOS SEUS PRINCÍPIOS

A sindicalização sempre foi muito importante, ela é mesmo determinante para o reforço da ferramenta de defesa dos trabalhadores.

SINDICALIZA-TE NO SINTTAV
PARA ESTARES MAIS E MELHOR DEFENDIDO
SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL

