
AOS TRABALHADORES DA RENAULT CACIA

ESCLARECIMENTO

Tendo  em  conta  que  hoje  estão  no  distrito  de  Aveiro  representantes  da
Fiequimetal/CGTP-IN,  da  CGT (França)  e  das  CC.OO INDUSTRIA (Espanha),
membros da Federação Industrial  Europeia  e da Industriall  Global  Union e do
Comité Grupo Renault - CGR, os dirigentes do SITE CN e membros do CGR-
Cacia, Manuel Chaves e João Almeida, solicitaram à Comissão de Trabalhadores
-  CT a  realização  de  plenários  para  o  referido  dia,  assim como solicitaram à
Direcção uma visita às instalações da empresa por parte da referida delegação de
representantes dos trabalhadores antes dos plenários.

A CT comunicou formalmente o compromisso da convocação e realização dos
plenários, sugerindo apenas que antes dos mesmos se realizasse uma reunião
preparatória.

Por sua vez,  a Direcção da empresa solicitou os nomes dos componentes da
referida  comitiva  para  tratar  das  autorizações  de  entrada  assim  como  da
organização da visita, nunca tendo manifestado nada em contrário.

Os dados solicitados foram enviados em tempo oportuno assim como foi dada a
conhecer a O.T. dos plenários:

- Situação da empresa/grupo Renault

Estranho procedimento

No dia 04 de setembro (véspera dos plenários) e da visita, a direcção da empresa vem 
recusar a realização da visita.

Estranhamente, ou talvez não, a CT vem também dar "o dito por não dito" e decidiu por
maioria pela desconvocação dos plenários, o que é incompreensível  e lesivo para os
trabalhadores que perdem uma oportunidade de conhecer outras realidades do grupo
Renault.

Os membros da CT, João Almeida e Bruno Ferreira, que ao mesmo tempo são dirigentes
do SITE CN votaram contra esta posição da maioria da CT e lamentam que os mesmos
tenham tomado uma decisão que vai contra os interesses dos trabalhadores.

Para compor o ramalhete  veio  a referida  maioria  da  CT através de um comunicado
confuso e pouco claro informar que os plenários se realizarão a 12 de Setembro, só que
esquecem-se de  um pormenor,  nessa data  a  delegação  de trabalhadores de outros
países  já  não  se  encontra  cá  como  é  obvio,  pelo  que  a  oportunidade  de  dar  a
possibilidade a uma troca de ideias e realidades, perde-se.



                                                                                  ►

As atitudes ficam para quem as toma

Se a posição da empresa não surpreende, já a posição da CT é inaceitável pois
cada vez mais parecem interessados em agradar ao Patronato do que em discutir
com os trabalhadores soluções para resolver os seus problemas laborais.

O SITE CN enaltece a posição dos seus dirigentes, quer no CGR quer na CT.

Os membros da delegação oriundos de empresas do grupo Renault em França e
Espanha  lamentam  que  não  tenha  sido  possível  concretizar  esta  visita  e
intercâmbio de conhecimento, pois o único objectivo que os move é a troca de
experiências e de conhecimento de realidades diferentes. Pelo que consideram
ser necessário que numa futura oportunidade a posição da direcção da empresa
seja mais construtiva e aberta ao diálogo. Sendo certo que nos vários locais de
trabalho  irão  dar  conhecimento  da  arrogância  desta  direcção  e  manter  a
intransigência  na  defesa  dos  direitos  dos  trabalhadores  apelando  aos
trabalhadores para agirem em defesa dos seus direitos.

05 de Setembro/17                                                                                   A Direcção

No SITE CENTRO NORTE, estás do lado certo! 
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