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Dia 23 MAIO
Greve no Call Center da NOS em Campanhã

Trabalhadores da Manpower
Lutam por aumento salarial
e melhores condições de trabalho
Os

trabalhadores

continuam

determinados

em

Porém,

nenhuma

das

empresas,

incluindo

a

continuar a lutar enquanto a Manpower se mantiver

Manpower, acusou interesse em aceitar abrir um

indisponível para a necessidade de ajustamento

diálogo sério e construtivo que proporcionasse o

salarial compatível com o nível de responsabilidades e

respeito pela aplicação na prática de um compromisso

qualidade espelhado nas funções que desempenham.

de equilíbrio nas condições laborais, com prioridade

Os call centers é uma actividade em crescimento, na

na valorização do trabalho qualificado, como é o caso.

Manpower o volume de negócios aumenta e os lucros

Com esta atitude, e tendo em conta que as

multiplicam-se por muitos milhões de euros.

reivindicações dos trabalhadores dos call centers são

A Manpower não tem argumentos para continuar a
justificar-se com a crise económica, porque a actual
realidade demonstra que a economia cresce com as
empresas a terem mais lucros e neste quadro
favorável, não é admissível que a Manpower continue

comuns, independentemente da empresa onde se
encontram, a luta contra os baixos salários e a
precariedade vai continuar em Unidade com a
convicção de que, para além dos sacrifícios exigidos,
vale sempre a pena lutar.

focada numa política de baixos salários.

DIA 23 DE MAIO OS TRABALHADORES EM GREVE VÃO

O SINTTAV, com o contributo e aprovação dos

ESTAR CONCENTRADOS FRENTE AO EDIFICIO DA NOS

trabalhadores, apresentou um Caderno Reivindicativo
a todas as empresas ETT e Outsourcing, como ponto
de partida para uma negociação de um Instrumento

No dia da greve, entre as 10h e as 12h, junto ao
edifício onde se encontram os serviços da NOS, os

que regulasse por igual matérias de âmbito salarial e

trabalhadores mais uma vez vão manifestar o seu

melhores condições de trabalho.

descontentamento e passar a mensagem à Manpower
de que é preciso e urgente ouvir os trabalhadores.

SE LUTAS PODES PERDER
SE NÃO LUTAS, ESTÁS PERDIDO

