
 Informação                          

Aos trabalhadores da Hanon

Lamentável!

A administração da Hanon convive mal com a Cons�tuição da República Portuguesa, par�-

cularmente com os ar�gos que se prendem com os direitos dos trabalhadores!

Os dirigentes do SIESI e do SITE Sul foram impedidos de entrar na empresa para realizar os

plenários no dia 5 de Novembro das 14h30, 16h45, 18h00 e 01h15. 

Confrontados com esta situação ilegal, só possível de se enquadrar no desespero da adminis-

tração da Hanon face à unidade e luta dos trabalhadores em defesa das suas reivindicações, foi

chamada ao local pelos dirigentes sindicais, a GNR. Os agentes levantaram o respec2vo auto e

foi apresentada par2cipação junto da Autoridade para as Condições do Trabalho.

As direcções do SIESI e do SITE Sul saúdam a postura dos trabalhadores que não baixaram os

braços, não abdicaram do seu direito de reunião e par2ciparam nas reuniões agendadas, mes-

mo com os dirigentes sindicais fora das instalações da empresa.

Por isso e, ainda, com mais força:

Greve de 9 a 13 de Novembro 2020 

Nestes Plenários foram aprovadas paralisações de duas horas por Turno de 9 a 12. 

A 13 de Novembro a greve será de 8 horas.

1.º Turno    Segunda a Quinta (9 a 12/11) 14,30 às 16,30 horas

Sexta (13/11 Todo o dia (8 h.)

2.º Turno Segunda, Terça e Quinta (9, 10 e 12/11) 16,30 às 18,30 horas

Quarta (11/11) 17 às 19 horas

Sexta Todo o dia (8 h.)

4.º Turno Sexta 01 às 07 horas

Este foi o caminho que a empresa escolheu, independentemente do muito tempo decorrido, 

ao não dar resposta às justas reivindicações dos trabalhadores.

DO CÉU SÓ CAI CHUVA, O RESTO É A LUTA!

Junta a tua voz à nossa e...

Participa nas greves de 9 a 13 de Novembro!
Por aumento de salários e melhores condições de trabalho!

6 de Novembro de 2020


