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                                          SINDICALIZA-TE! Somos o teu Sindicato!

                  OS trabalhadores da VW Autoeuropa merecem mais! 

Os resultados do grupo VW falam por si! Nos primeiros nove meses de 2019 o grupo VW obteve

14,6 mil  milhões de euros de lucros antes de impostos,  um aumento de 16,9% face ao mesmo

período do ano anterior. As receitas aumentaram 6,9%, para 186,6 mil milhões de euros. São dados

divulgados na imprensa. Certamente a VW Autoeuropa em Palmela deu um grande contributo para

estes  valores.  Face  a  estes  números,  entendemos  que  o  Prémio  de  Reconhecimento  no  valor

anunciado pela Administração, de 300 euros sujeito aos descontos legais, fica muito aquém do valor

justo que cada trabalhador merece pelo esforço exigido diariamente. Os trabalhadores de Palmela

mereciam mais pelo seu contributo para estes resultados.

Cabe agora à Administração, através do prémio de objectivos, reconhecer o esforço e empenho dos

trabalhadores, fazendo com que o valor pago seja um valor justo, onde estes se revejam. Face aos

resultados e à produção alcançada, entendemos que terá de ser um valor sempre superior ao pago

no ano de 2018, de maneira a não defraudar as expectativas nesta matéria.  Exigimos uma justa

distribuição da riqueza produzida pelos trabalhadores!

                              4º Congresso da   FIEQUIMETAL em Palmela  

 No passado dia 29 de Novembro realizou-se o 4º Congresso da FIEQUIMETAL no Cinema S. João em

Palmela.  Os  delegados  de  todo  o  Pais  presentes  em  Congresso  aprovaram  vários  documentos

essenciais para a acção sindical, entre eles o programa de acção e elegeram também a nova Direção

Nacional para os próximos quatro anos. A luta pela redução progressiva do horário de trabalho para

as 35 horas semanais para todos, o aumento do salário mínimo no sector para os 850 euros a curto

prazo, o aumento geral dos salários em 3 euros por dia com o mínimo de 90 euros por mês para

todos  os  trabalhadores  são  algumas  das  reivindicações  aprovadas  para  levar  às  empresas.  

A  Comissão  Sindical  apela  à  união  e  luta  dos  trabalhadores  em  torno  destas  reivindicações.  

É possível torná-las uma realidade para um futuro melhor!  

                                                  Agendas para 2019

As agendas do SITE Sul para 2019 já estão em distribuição aos trabalhadores. Pede a tua agenda ao

Dirigente ou Delegado Sindical do SITE Sul da tua área. As merecidas férias de Natal estão a chegar,

a Comissão Sindical do SITE Sul deseja a todos os trabalhadores da VW Autoeuropa, das empresas

do parque e restantes fornecedores um Bom Natal e um Próspero Ano Novo na companhia das suas

famílias. 
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