
AOS TRABALHADORES DA VW AUTOEUROPA

No passado dia  11 de Julho a FIEQUIMETAL (CGTP-IN),  o  SITE-SUL e a

Comissão  de  Trabalhadores  reuniram  para  discutir  a  actual  situação  na

empresa  relativa  à  questão  da  alteração  dos  horários  de  trabalho  que  a

administração anunciou pretender aplicar.

Por parte dos representantes sindicais foi  reafirmado, mais uma vez,  que o

horário deve ser de Segunda a Sexta e todo o trabalho extraordinário deve

ser pago como tal.

Tendo em conta a necessidade manifestada pela Administração relativamente

ao volume acentuado de produção esperado a partir do próximo ano, entende

o  Sindicato que  durante  o  presente  processo  negocial  interno  foi

apresentada pela Comissão de Trabalhadores uma solução exequível que

pode passar pela introdução de um turno de fim-de-semana com adesão

voluntária  e  novas  contratações,  modelo  de  turno  este  que  dá

perfeitamente resposta  ao  referido  volume  de  produção,  sem  pôr  em

causa os direitos e as garantias dos trabalhadores.

NÃO ACEITAMOS QUAISQUER CLIMA DE CHANTAGEM 

COM O PROPÓSITO DE PREJUDICAR OS TRABALHADORE  S  

Ao  longo  dos  últimos  anos  os  trabalhadores  corresponderam  sempre  às

exigências de produção que lhes foram colocadas, dando o melhor das suas

competências e empenho, e rejeitam todo o tipo de chantagem por parte da

Administração  com  o  propósito  de  lhes  agravar  os  horários  de  trabalho  e

consequentemente as condições de trabalho. 

Sabemos que no presente momento existe no seio dos trabalhadores da VW

Autoeuropa,  de forma generalizada,  um grande sentimento de protesto e

indignação,  como  de  rejeição  à  intenção  da  Administração  e

disponibilidade  para  realização de  acções de luta  na  defesa  dos  seus

direitos,  o  Sindicato  garantiu  à  Comissão  de  Trabalhadores  a

disponibilidade  para  realizar  plenários  conjuntos  e  discutir  com  os

trabalhadores  todas  as  iniciativas  adequadas  à  defesa  dos  seus

interesses.



Assim, tendo presente a actual ofensiva que a Administração está a levar a

cabo sobre os trabalhadores com o objectivo de alterar os horários de trabalho,

a  FIEQUIMETAL  (CGTP-IN)  e  o  SITE  Sul  continuarão  a  acompanhar

permanentemente e com a devida atenção o desenrolar deste processo, no

sentido de encontrar formas de defender os direitos dos trabalhadores da VW

Autoeuropa  e  estarão  sempre  ao  seu  lado  nas  decisões  que possam

tomar. 

Finalmente  a  Administração  da  VW  Autoeuropa  respondeu  ao  pedido  de

reunião feito pelo Sindicato em Junho, indo a mesma realizar-se no próximo

dia 26/7/2017 pelas 10,00 horas.

SINDICALIZA-TE, DEFENDE OS TEUS

DIREITOS!

TODOS JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

Palmela, 17 de Julho de 2017                                                A DIRECÇÃO


