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ERICSSON

Trabalhadores informados e unidos a melhor
forma de fazermos valer os nossos direitos.
Reunião Geral de trabalhadores do passado
dia 22 de Novembro de 2017.
Ocorreu no passado dia 22 de Novembro de 2017 uma reunião geral de trabalhadores que foi
extremamente participada, sendo que, o auditório cedido, para a reunião, foi pequeno para acolher
tantos trabalhadores, aos muitos trabalhadores ali presentes os Dirigentes do SINTTAV apresentaram o
sindicato e quais as melhores formas de defender os interesses dos trabalhadores da ERICSSON neste
período conturbado.

Problemas e anseios da comunidade laboral ERICSSON
Foram-nos transmitidos um conjunto de problemas que naturalmente vamos levar á Gestão da
empresa numa primeira fase á gestão local e se necessário for a outros fórum que entendermos
necessário para que sejam resolvidos os problemas que afetam os nossos associados e os
trabalhadores em geral exigindo o cumprimento do código de trabalho.
Chegou ao nosso conhecimento que estará a circular um documento interno com o Titulo “Internal
Cost Reduction Program - Company cars”, devem todos os trabalhadores visados enviar um mail ao RH
da empresa informando que entendem que essa retirada consubstancia uma diminuição ilícita da
retribuição que auferem, com a qual não concordam nem autorizam, a não ser que a empresa
encontre uma forma equivalente de os compensar.
Foi solicitada no dia 23 de Novembro, uma reunião com carácter de urgente á Gestão da ERICSSON,
aguardando o SINTTAV a marcação da mesma.

Trabalhador da ERICSSON juntos somos mais fortes
SINDICALIZA-TE
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
SINTTAV,, O MAIOR E MAIS REP
REPRESENTATIVO
RESENTATIVO SINDICATO NO SECTOR
SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR
CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL

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

