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Dia 23 MAIO
Greve no Call Center da NOS em Campanhã

Trabalhadores da RHmais
só desarmam quando sentirem
justiça no aumento salarial
A RHmais 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 RHmais continue focada numa política de baixos salários. EXIGE-SE AUMENTO SALARIAL.

SINTTAV ENTREGA AVISO PREVIO DE GREVE E A RHMAIS INFORMALMENTE FAZ
CIRCULAR INTENÇÃO DE REVER SALÁRIOS OU TENTATIVA DE TRAVAR A GREVE?
Assim que a RHmais tomou conhecimento da greve marcada para o próximo dia 23 de Maio, a 5ª greve na empresa
num curto espaço de tempo, percebeu que os trabalhadores estão a levar a luta muito a sério, porque as greves não
são por conveniências extra-laborais, mas sim, por reivindicações muito concretas, logo a RHmais tratou de forma
informal fazer circular de que “lá para o mês de Julho” iria haver revisão dos salários, isto numa clara tentativa de
desmobilizar os trabalhadores em continuar com a luta.

SENTIR JUSTIÇA NOS SALÁRIOS PARA CRER, É A POSIÇÃO DOS TRABALHADORES
Os trabalhadores não desistem da defesa das suas reivindicações e em matéria salarial exigem conhecer em
pormenor qual a proposta da RHmais para a revisão salarial. Os Delegados, representantes dos trabalhadores,
solicitaram à Gestão uma reunião, um Direito que a Lei lhes confere, no sentido de esclarecer a fidelidade da notícia
e conhecer pormenores dos termos em que a RHmais iria proceder ao suposto aumento salarial. A Gestão recusou
com o argumento de que não tinha disponibilidade para reunir, posição que reforça ser intenção em travar a greve.

OS TRABALHADORES NÃO VÃO EM PROMESSAS E A GREVE MANTEM-SE PARA O DIA 23 MAIO
.No dia da greve marcação de uma concentração entre as 10h e as 12h junto ao edifício da NOS

SE LUTAS PODES PERDER
SE NÃO LUTAS, ESTÁS PERDIDO

