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INFORMAÇÃO AOS TRABALHADORES DA RANDSTAD
COM DIÁLOGO SÉRIO
OS PROBLEMAS LABORAIS RESOLVEM-SE
POR PROPOSTA DO SINTTAV
O SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO FOI UNIFORMIZADO PARA 6€

Relembrar. Depois da reunião realizada em 26 de Maio com a RANDSTAD, o SINTTAV divulgou um
comunicado aos trabalhadores com os temas discutidos nessa reunião e suas conclusões.
Um dos temas foi exactamente a reivindicação da Uniformização do Subsidio de Alimentação, tendo a
Gestão assumido compromisso de analisar a situação e voltarmos a abordar o tema.

Reunião realizada em 13 de Setembro.

Nesta

reunião

foram

abordados

fundamentalmente os seguintes temas:

1. Uniformização do Subsídio de Alimentação.
A Gestão tinha assumido o compromisso de analisar a situação de cerca de 450 trabalhadores e nesse
sentido transmitiu ao SINTTAV que foi decidido uniformizar o referido subsídio de refeição de 5,25€
para 6€ com efeitos retroactivos a Julho de 2017, cuja confirmação nos seria enviada.
Assim aconteceu, a resposta recebida confirma que a reivindicação do SINTTAV foi aceite, a
uniformização ia ser processada no vencimento de Setembro, com efeitos a Julho.
Decisão importante que o SINTTAV valoriza. O SINTTAV tem a sua forma de intervir na defesa dos
trabalhadores, critica construtivamente quando tem que criticar, defende os direitos dos trabalhadores
com toda a firmeza e valoriza as decisões das Empresas quando considera que o deve fazer.
Neste caso concreto da uniformização do Subsídio de Alimentação, o SINTTAV reconhece a justeza da
decisão que certamente os trabalhadores também valorizarão, porque é com toda a justiça que se
resolveu uma situação que não devia sequer ter existido.
Uma boa Gestão a nosso ver, é aquela que se preocupa em ter a população trabalhadora satisfeita e
decisões deste género ajudam a paz social que é fundamental para um bom e saudável ambiente de
trabalho.

2. Contratação colectiva.
Nesta reunião o SINTTAV voltou a abordar este tema, pela importância que o mesmo tem para todas as
partes envolvidas – Empresas – Sindicatos – Trabalhadores.

A Randstad ainda não teve resposta, porque a decisão passa pelo topo da hierarquia, mas o SINTTAV
não desiste e sabendo que há outros caminhos que se podem seguir, tudo faremos para que a situação
se resolva em diálogo directo entre os dois Parceiros Sociais, Empresa- Sindicato.

Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e saúde no Trabalho . O
tema da Segurança e Saúde no Trabalho assume cada vez mais importância nas Empresas e por isso é
hoje tema de debate em muitos fóruns nacionais e internacionais.
É um tema que não pode ser politizado, porque se trata de prevenir a Segurança e Saúde dos
trabalhadores.
O SINTTAV teve conhecimento da convocatória publicada no BTE de 29.01.2017, solicitada pelo SIESI,
para a eleição dos representantes dos trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho, na
Randstad.
Nesse contexto, o SINTTAV solicitou uma reunião ao SIESI com o objectivo de se constituir uma Lista
única, na medida em que o nosso Sindicato, ao nível da Randstad, é o Sindicato com associados em mais
locais de trabalho e provavelmente o Sindicato mais representativo na Empresa .
O SINTTAV percebeu que o SIESI pretendia avançar sozinho, como de facto veio a acontecer e assim
foram "eleitos" trabalhadores através duma votação que não traduz nada da realidade da Empresa,
porquanto esta no Global, tem cerca de 30.000 trabalhadores, tendo votado cerca de 200 e em apenas
cerca de meia dúzia de locais de trabalho, houve mesas de voto.
Os próprios trabalhadores que através de uma tal votação foram “eleitos”, não se devem sentir bem,
porque sabem que não podem ser representativos no sentido global da Randstad.
O SINTTAV, para além da sua já grande e crescente representatividade não se revê em tais
procedimentos, não procuramos “camisolas amarelas”, nem nos arvoramos em únicos representantes
dos trabalhadores da Randsatd porque sabemos que não somos os únicos.

Impugnação. Era possível e fácil impugnar um acto tão absurdo, mas o SINTTAV, Sindicato filiado na
CGTP, nunca enveredaria por um acto desses contra outro sindicato filiado na mesma Central Sindical
porque praticamos e prezamos muito a ética.

Objectivos. O SINTTAV tem como objectivo, que nas Empresas onde se procede à eleição dos
representantes dos trabalhadores para a Segurança e saúde no trabalho, estes processos sejam limpos e
transparentes, que se verifique uma grande votação, para envolver os trabalhadores e dar mais força
aos eleitos.

Essa realidade também se verificará um dia na Randstad.
Este é o nosso compromisso.
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

