
À população em geral 
e aos clientes da Thyssenkrupp Elevadores

Trabalhadores da Thyssenkrupp Elevadores
em GREVE dias 24 de Fevereiro e 10 de Março!

Por aumentos salariais justos! 

Os trabalhadores da multinacional alemã Thyssenkrupp Elevadores,
que emprega em Portugal mais de 430 trabalhadores, estarão em
Greve nos dias 24 de Fevereiro e 10 de Março por aumentos salariais
justos, com um mínimo de 37,00€ para todos, entre outras rubricas
do Caderno Reivindicativo para 2017, apresentado pelos Sindicatos
da Fiequimetal na empresa.

A empresa obteve em 2016 lucros superiores a 6 milhões de euros,
no  entanto  a  administração  tenta  impor  uma  política  de  baixos

salários  e  condicionados  a  avaliações  de  desempenho,  onde  também  existe  a  tentativa  de  iludir  os
trabalhadores com valores médios, o que aumenta o fosso salarial. Os trabalhadores e os Sindicatos estão
manifestamente contra esta situação.

As concentrações que hoje se realizam em Lisboa, no Campo Mártires da Pátria, e no Porto, na Avenida dos
Aliados, são uma demonstração do descontentamento pelo facto de a administração não querer reflectir os
lucros obtidos nos salários dos trabalhadores, que constituem a parte fundamental para a obtenção dos
mesmos. 

Solidariedade além-fronteiras
Os  representantes  dos  trabalhadores  da  empresa,  na  Alemanha  e  em  Espanha,  juntamente  com  os
representantes dos trabalhadores no Comité Europeu de Empresa, manifestaram solidariedade e apoio às
acções de luta desenvolvidas por melhores salários e condições de trabalho.

No dia 10 de Março, os trabalhadores voltarão a manifestar-se à porta dos serviços centrais da empresa,
em  Massamá,  caso  a  postura  intransigente  da  administração  se
mantenha.

Os trabalhadores também reivindicam que sejam negociadas melhorias
nas  carreiras  profissionais,  conteúdos  funcionais  e  progressões,  que
actualmente são impostos pela administração.

Desde já apelamos à compreensão e solidariedade da população, em geral, e dos clientes, em
particular. 

 Fiequimetal
24 de Fevereiro de 2017
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