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NOWO

NA NOWO, O DIÁLOGO SOCIAL
CONSOLIDA-SE COM RESULTADOS PARA OS TRABALHADORES
DRH DA NOWO E SINTTAV REUNIRAM EM 20 DE NOVEMBRO E
TRATARAM FUNDAMENTALMENTE DOS SEGUINTES TEMAS
ASSINATURA DE UMA DECLARAÇÃO CONJUNTA SOBRE IGUALDADE DE GÉNERO.
O mundo avança e a percepção da sociedade em relação a problemas que há anos eram tabus também
evolui. Assim, a luta pela Igualdade de Género entre homens e mulheres deixou de ser tabu, passou a
discutir-se em todos os fóruns próprios para isso e os parceiros sociais têm hoje abertura para abordar este
tema. Foi neste contexto que o SINTTAV propôs ao DRH da NOWO a assinatura conjunta sobre a Igualdade
de Género, o que foi aceite e o acto da referida assinatura teve lugar no passado dia 20 de Novembro.
Neste comunicado divulga-se o texto completo da referida Declaração, que é um passo importante para se
irem esbatendo as desigualdades que ainda persistem (Ver verso).

NOVA ABORDAGEM SOBRE OS
TRABALHADORES COMERCIAIS.
Na NOWO os trabalhadores da área Comercial
distribuídos pelas 17 Lojas, devido às características
específicas do serviço, têm um horário que abrange
todos os dia da semana e tanto podem entrar às
8h30, como sair às 23h30 ou mesmo 24h00.
É evidente que este serviço tem uma penosidade e
incomodidade, que deve ter uma contrapartida
salarial.
É isso que o SINTTAV está a discutir com o DRH da
NOWO.

NEGOCIAÇÃO DE UM ACORDO DE EMPRESA.
Como o SINTTAV já divulgou em informação
anterior, um Instrumento de Contratação Colectiva
é uma ferramenta fundamental para a Paz Social
nas Empresas, porque consagra e regula direitos e
deveres das duas partes (empregador e
trabalhador) e é com esse objectivo que temos
vindo a dialogar com o DRH sobre o tema, porque
além do mais, o Sindicato necessita de dados que
só a Empresa tem.
Estamos confiantes que em 2018 se alcançará
esse objectivo, com o qual todos ganharão.

Acto da assinatura de Declaração conjunta sobre Igualdade
de Género, Dr. Vasco Fernandes, DRH da NOWO e Manuel
Gonçalves, Presidente do SINTTAV.

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, o seu Sindicato.
Sindicaliza-te no SINTTAV para estares mais e melhor defendido.

SINTTAV, O MAIOR E MAIS REPRESENTATIVO SINDICATO NO SECTOR
SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR
CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL

SINTTAV, O SINDICATO QUE TE DEFENDE
SINDICALIZA-TE NO SINTTAV

