
AOS TRABALHADORES DA EURORESINAS

O SITE Sul saúda todos os trabalhadores da EURORESINAS pela unidade e decisão
que tomaram no plenário de trabalhadores realizado no passado dia 26 de maio de 2020,
ao decidirem avançar para a Luta (Greve) caso a empresa renovasse o lay-off  com cortes
nos salários.

O  sucesso  da  unidade  demonstrada  pelos  trabalhadores  foi  fundamental  para  a
Euroresinas  ter  decidido  não  renovar  o lay-off  e  ficou  demonstrado  que  a  Unidade,
Organização, a resistência e luta dos trabalhadores da EURORESINAS foi e continua a
ser um exemplo para todos os trabalhadores.

A decisão da Euroresinas não ter renovado o lay-off foi a mais acertada e imperou o
bom senso e a compreensão da sua Administração que a continuação da redução dos
salários dos trabalhadores não é solução, pelo contrário. O Sindicato valoriza que assim
tenha sido, mas não vamos esquecer a redução dos salários que aconteceu em Maio e os
dias de férias retirados.

Tendo  em  conta  o  recuo  da  empresa  indo  ao  encontro  das  reivindicações  do
trabalhadores, no plenário de dia 4 de Junho os trabalhadores decidiram não avançar com
a Greve.

 A Unidade de todos os trabalhadores foi fundamental para a Euroresinas não
ter renovado o lay-off e  voltar a reposição dos salários sem cortes

 Apresentaremos propostas na negociação do caderno reivindicativo de forma
a que consigamos encontrar uma solução que agrade a todos, trabalhadores
e empresa, no que respeita ao corte dos salários que aconteceu no mês de
maio.

 Os dias de férias retirados com a promessa de não haver  lay-off  também
serão  discutidos  nas  negociações  do  Caderno  Reivindicativo  e
apr1esentadas propostas para se encontrar uma forma de os trabalhadores
poderem gozar em pleno os dias de férias;

 O Sindicato vai continuar as negociações com a Administração da empresa
do Caderno Reivindicativo, referente às matérias que ainda não se encontram
negociadas e concluídas.

Mais  uma  vez  o  Sindicato  vem  demonstrar  que  a  Unidade  e  a  organização  dos
trabalhadores  é  fundamental  e  vai  continuar  a  ser  para  a  defesa dos seus  legítimos
interesses no futuro.

OS TRABALHADORES ESTÃO UNIDOS POR UMA EURORESINAS MAIS
FORTE!

ESTAMOS SEMPRE AO LADO DE TODOS OS TRABALHADORES!
ESTE É O TEU SINDICATO!

SINDICALIZA-TE!

Sines,  Junho de 2020                                                                    A COMISSÃO SINDICAL


