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A GREVE É UM DIREITO SOBRE O QUAL
NÃO PODEM EXISTIR DÚVIDAS
As empresas e os responsáveis pela gestão dos serviços têm a obrigação de conhecer a legislação
laboral, neste caso, no que respeita ao capítulo da Greve.
Adotar procedimentos contrários ao previsto na lei sobre o Direito à Greve, é uma atitude irresponsável,
que pode configurar coação aos trabalhadores, punível por lei.
TRABALHADORES DA MANPOWER EM COIMBRA AMEAÇADOS DE FALTA INJUSTIFICADA

ATO MUITO GRAVE PUNIDO POR LEI
Esta nossa observação resulta de um alerta que nos chega dos trabalhadores da Manpower, em serviço
no call center da PT em Coimbra, onde a Coordenação está a exigir uma listagem dos trabalhadores que
fizeram greve para efeitos de justificação.
Avisamos que este procedimento é ilegal e considerado muito grave, que pode ser entendido como
forma de condicionar o direito à Greve através de informação incorrecta por parte dos serviços ou
chefias sobre os procedimentos a adoptar numa adesão à Greve.
A adesão à Greve não carece de autorização nem de comunicação prévia nem posterior. Assim como
também não pode ser feito algum tipo de levantamento ou listagem nominal de adesão à greve para ser
entregue à empresa, situações que são expressamente proibidas, por isso sujeitas a punição, por
constituírem grosseiras violações da lei e da própria Constituição da República Portuguesa.
Os serviços são obrigados a presumir a adesão à greve de quem, tendo faltado, não tenha justificado a
falta ao abrigo de qualquer outro motivo.

AVISO
No cumprimento do previsto na Legislação do Trabalho e da Constituição da República Portuguesa, deve
a Manpower intervir junto dos seus Coordenadores em serviço nos Call Centers/Backoffices, para que o
dia 30 de Junho de 2017 seja justificado como dia de greve a todos os trabalhadores que estiveram
ausentes do serviço, salvo se algum trabalhador, por iniciativa própria, justifique a falta ao abrigo de um
outro motivo que não a greve.

SINTTAV – O MEU SINDICATO
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

