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VAMOS TODOS FAZER

GREVE GERAL
27 JUNHO
SERÁ QUE É PRECISO IRMOS TODOS A LISBOA?
MOÇÃO APROVADA EM PLENÁRIO DE TRABALHADORES
Os trabalhadores da Manpower em prestação de serviço nas instalações da PT, afectos aos locais de
trabalho em Castelo Branco, Santo Tirso e Coimbra, reunidos em plenário nos dias 12, 17 e 18 de
Junho de 2013, respectivamente, decidem delegar competências no SINTTAV, seu legítimo
representante, em organizar e/ou diligenciar todas as formas de luta que visem por uma melhor
conduta laboral, em que o respeito pela dignidade e direitos dos trabalhadores passem a ser um
compromisso sério da Manpower.
Considerando que há cerca de dois anos após a Manpower ter assumido a posição de Entidade
Empregadora dos trabalhadores da ex-CRH, se tem registado constantes perturbações no dia-a-dia
laboral, resultantes de atitudes prepotentes e de intimidação, acrescido de sistemáticos atropelos e/
ou violações aos mais elementares direitos dos trabalhadores;
Considerando que a referida perturbação laboral incutida nos trabalhadores e alargada aos seus
representantes sindicais, atingem as mais diversas distorções ao disposto na legislação laboral,
nomeadamente:


Os infundados processos disciplinares com intenção de despedimento;
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A tentativa de condicionar o legítimo direito legal de os trabalhadores com cargo de
delegado ou dirigente sindical do SINTTAV de exercerem a sua função como tal;



Horas extras transformadas unilateralmente em Banco de Horas para desta forma não
pagarem todo o tempo trabalhado para além do horário normal de trabalho;



A dispensa unilateral dos trabalhadores do cumprimento do seu horário normal de
trabalho, ficando estes devedores dessas horas, compensando-as quando a coordenação
assim decide, nomeadamente em dias de folga;



Marcação e gozo das férias, unilateralmente alterados pelas coordenações;



O método discriminatório utilizado para convocação do trabalho em dia feriado;



A recusa no respeito pelo Estatuto do Trabalhador Estudante, com aplicação de faltas
injustificadas a quem não abdicar de legalmente o utilizar;



A imposição e discriminação na implementação da substituição do pagamento em
numerário do subsídio de alimentação por carregamento num cartão refeição.



Pagamento imediato do subsídio de refeição aos trabalhadores que não têm cartão
refeição, que junto da empresa manifestaram a intenção de continuar a receber o
referido subsidio em numerário, que estão sem receber o subsídio até agora.

Consideraram ainda, que é preciso pôr fim a este governo e às suas políticas, que no caso dos
trabalhadores dos Call Center e em geral, pretende instituir a precariedade e a exploração laboral
como regra, promove os baixos salários e as más condições de trabalho, os trabalhadores por
unanimidade decidiram:

1.

FAZER GREVE DIA 27 DE JUNHO;

2.

CASO A EMPRESA TEIME EM NÃO RECUAR NAS SUAS POSIÇÕES E ATITUDES,
DELEGARAM NO SINTTAV A ORGANIZAÇÃO DA DESLOCAÇÃO A LISBOA DE
TODOS OS TRABALHADORES DA MANPOWER, PARA UMA CONCENTRAÇÃO
JUNTO ÀS INSTALAÇÕES DA PT COMUNICAÇÕES E ZON MULTIMÉDIA.

TRABALHADOR DA MANPOWER,
HÁ SOLUÇÃO PARA TUDO ISTO E EXISTEM PROPOSTAS.

LUTA POR ELAS.
SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL
SINTTAV, O SINDICATO QUE TE DEFENDE. SINDICALIZA-TE NO SINTTAV.
Consulte

a

nossa
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