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REDITUS

OS TRABALHADORES ORGANIZADOS VENCEM
FOI REPOSTA A LEGALIDADE LABORAL NA REDITUS
OS TRABALHADORES COMEÇARAM A RECEBER OS SEUS
SALÁRIOS NO DIA 6 DE NOVEMBRO.
Factos:

Como o SINTTAV denunciou oportunamente, na Reditus aconteceu uma situação
inadmissível nas relações laborais, que é os trabalhadores chegarem ao fim do mês e não
receberem salário.
Os trabalhadores, organizados no seu Sindicato, SINTTAV, prepararam a resposta, a situação
foi denunciada a um dos Clientes da Reditus e à Comunicação Social e o Sindicato envolveu os
trabalhadores na preparação do protesto que se seguiria caso o problema não fosse
rapidamente resolvido.

Normalização da situação.

Neste contexto, no dia 6 durante a manhã, a Reditus
contactou com o SINTTAV para transmitir que os salários seriam pagos entre o dia 6 e 7 e de
facto começaram a ser pagos.

Algumas interrogações.

A Reditus não sabe que os trabalhadores têm compromissos
na sua vida e chegam ao fim do mês a contar com o salário para os honrar?
Se a Reditus conseguiu disponibilizar o dinheiro no dia 6, não podia ter tido a preocupação de
o disponibilizar no fim do mês?

Futuro.

Os trabalhadores e o seu Sindicato, o SINTTAV, esperam que esta situação não se
repita, que a Reditus se organize em termos de honrar os seus compromissos com quem
trabalha honestamente dando a cara pela Empresa e honrando os compromissos que esta tem
com os Clientes.
O SINTTAV é um Sindicato que faz tudo para resolver os problemas pela via do diálogo sério,
mas quando este falha a resposta é a luta com a dimensão que as situações exigem.
Esperemos que esta situação na Reditus não se repita para não termos que voltar à luta,
deixando o desafio público à gestão da Empresa para um diálogo sério e construtivo, base
fundamental para as boas relações laborais e a paz social nas Empresas.

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

