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ERICSSON

INFORMAÇÃO AOS ASSOCIADOS DO
SINTTAV
Reunião SINTTAV / Gestão ERICSSON
Caros Colegas
Finalmente o SINTTAV conseguiu agendar uma reunião com a Gestão da Ericsson, a qual se realizará,
no próximo dia 02 de Fevereiro às 10h30.
Objectivos do SINTTAV. Nessa reunião vamos exigir um completo esclarecimento das questões
relativas:
* À existência ou não de um programa de redução de efetivos, de um programa de redução de
“Benefits” e de um programa de redução remuneração acessória (Ex ADA).
O SINTTAV solicita aos seus associados que nos façam chegar eventuais questões, que necessitem de
ser esclarecidas, para que nessa oportunidade as possamos esclarecer.
Igualmente o SINTTAV solicita aos seus associados o empenho para a constituição de uma Delegação
Sindical, composta por um ou mais Delegados Sindicais, porque isso é fundamental dentro de uma
Empresa, é o suporte da nossa intervenção sindical, para o levantamento dos problemas, para marcar
Plenários, para participar nas reuniões com a Gestão.
Realidade. Os tempos não estão fáceis mas os trabalhadores e o seu sindicato duma forma organizada
e responsável vão transmitir à gestão da Ericsson, que tipo de diálogo o SINTTAV defende e pratica,
dizer à Empresa que tem que negociar connosco se quer paz laboral e social, comunicar-lhe que o
SINTTAV recusa o tipo de gestão de postura autoritária e agressiva e se persistirem nela, saberemos
responder em conformidade.
Outros passos. Porque sabemos que esta questão não é exclusivamente de âmbito nacional , já foram
feitos contactos internacionais que serão utilizados caso se entenda necessário.
Sacudir o medo. Sabemos que um responsável da Ericsson de Espanha esteve em Portugal ameaçando
trabalhadores duma forma inaceitável, utilizando formas de pressão que não são destes tempos, pelo
que. o SINTTAV quer transmitir-vos confiança, não se deixem intimidar, sacudam o medo porque:
* Juntos seremos mais fortes que os opressores.
Trabalhador da Ericsson, o SINTTAV está atento, não estamos resignados, estamos sim bem motivados
na defesa dos interesses dos trabalhadores e todos juntos vamos construir o baluarte da vossa defesa e
dos vossos direitos.
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

