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REDITUS

VERGONHA LABORAL NA REDITUS
DIA 6 DE NOVEMBRO, TRABALHADORES SEM SALÁRIOS
O SINTTAV VAI DAR DIMENSÃO AO PROTESTO DOS TRABALHADORES

CONCENTRAÇÕES DIA 6 EM:
* PARQUE DAS NAÇÕES ÀS 10H00

* RUA SOEIRO PEREIRA GOMES ÀS 14H00

REDITUS REINCIDENTE. A Reditus volta a falhar com pagamentos a todos os trabalhadores, situação em que já é reincidente.
Factos. As dificuldades financeiras remontam a Setembro de 2016 quando um grupo de ex-trabalhadores apresentou um pedido
de insolvência no Tribunal de Comércio de Lisboa.
A empresa rapidamente desmentiu a situação e indicou não ter conhecimento deste pedido de insolvência. Contudo, além deste
grupo de ex-trabalhadores houve várias operações com ordenados e subsídios de alimentação em atraso.
As notícias do ano de 2016 diziam o contrário, ao ser divulgado que a Reditus passava de lucro a perdas de 2.9 milhões de euros.
Em Novembro de 2016 a Reditus vende a Roff para poder, segundo explicado aos trabalhadores, "tapar o buraco financeiro",
havendo a garantia de que a situação não se voltaria a repetir.
No entanto, os atrasos de pagamento no subsídio de alimentação, que é feito em cartão de refeição, tem sido uma constante,
ficando a maior parte dos meses disponível entre o dia 1 e 3.
No último dia útil de Outubro de 2017 a Reditus voltou a falhar com os pagamentos a toda a Empresa, impactando as operações
de diversos clientes na área das Telecomunicações, Banca, Energias, etc.
No dia 3 de Novembro a empresa continua a não avançar com a data prevista de pagamento, escudando-se em desculpas de
mau pagador, sem qualquer respeito pelos trabalhadores, nem qualquer preocupação com os compromissos que estes têm.
Porém, os Clientes pagam os contratos a tempo e a primeira prioridade que a Reditus devia ter era pagar a quem trabalha para
manter os clientes satisfeitos.
No dia 3 de Novembro o SINTTAV exerceu pressão sobre um dos Clientes da Reditus , porque é também a sua imagem que está
em causa, mas nem isso foi suficiente para que esta resolvesse a situação.
A Reditus está a pensar que os Clientes mantenham os contratos com uma Empresa que não respeita os seus compromissos com
os trabalhadores?
Para além de não pagar os salários a tempo, a Reditus decidiu avançar com um corte parcial nos prémios de produtividade em
algumas operações, sem aviso prévio e com efeitos retroactivos, o que é revelador do respeito que a Gestão da Empresa tem por
quem nela trabalha.
As queixas sobre a empresa Reditus estão espalhadas por toda a internet, desde a página do facebook, portal da queixa, no site
precarios.net. Em toda a internet há queixas sobre a precariedade laboral e os falsos recibos verdes na Reditus.
Mas a denúncia tem que ir mais além, tem que sair para a opinião pública e o SINTTAV como representante Sindical dos
trabalhadores, vai dar dimensão à luta e conjuntamente com estes avançará até onde a situação o justificar.
ACÇÕES IMEDIATAS: Para já decidiu-se realizar dois protestos públicos, marcando duas Concentrações junto às instalações de um
dos clientes da Reditus, a "NOS".
* Dia 6 às 10h00, no Parque das Nações.
* Dia 6, às 14h00, na Rua Soeiro Pereira Gomes.
Após estas duas Concentrações, conjuntamente com os trabalhadores, será analisada a situação e decididas as medidas que se
venham a justificar.
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

