


ESTAMOS DISPONÍVEIS PARA NEGOCIAR UM ACORDO 

QUE PERMITA DE FACTO A EVOLUÇÃO NAS CARREIRAS

O consenso entre as partes é possível, sim, mas nunca de forma parcial. O maior capital deste

grupo  é,  como  diversas  vezes  afirmado,  os  seus  trabalhadores  que,  de  uma  forma  ordeira,

interessada e competente, contribuíram para os louros que todos os dias se lê na comunicação

social que a THE NAVIGATOR COMPANY a-nge. Deverá ser através do novo Plano de Carreiras que o

seu trabalho seja finalmente reconhecido.

Neste momento a Administração, mais uma vez, quer fugir da negociação iludindo o seu maior

capital  com  meios  acordos  que  não  existem  para  além  dos  princípios.  Apelamos  à  UNIÃO  DE

TODOS, porque quem tem o saber de pôr a NVG nos mais altos patamares do mundo, também quer

ser justamente recompensado por isso, evoluindo da mesma forma.

As ORT também terão a elevação de o demonstrar  na mesa  negocial,  em nome de todos os

trabalhadores  de  todo  o  grupo,  assim  haja  vontade  da  primeira  Linha  das  Unidades  Fabris  e

Corpora-vas. 

QUALQUER  ACORDO  QUE  VENHA  A  EXISTIR  SERÁ  SEMPRE  FEITO

SOMENTE APÓS A APROVAÇÃO DOS TRABALHADORES EM PLENÁRIO!

SIM À NEGOCIAÇÃO, NÃO À IMPOSIÇÃO!

A  Administração  lançou  recentemente  mais  dois  comunicados,  um com  o  Regulamento  dos

Operadores Facilitadores na Transformação e outro com o Regulamento para atribuição das Bolsas

de Estudo, verificando-se que, mais uma vez, a empresa despreza as propostas dos trabalhadores

procurando intransigentemente impor por acto de gestão a sua aplicação.

Concretamente, em relação às bolsas de estudo, são matérias que os trabalhadores reivindicam

tanto na proposta de revisão do AE, como nos Cadernos Reivindica-vos, aplicando a empresa, antes

de  a  negociação  se  iniciar  e  por  ato  administra-vo,  um regulamento  muito  aquém das  nossas

propostas reivindica-vas, demonstrando uma total e inqualificável postura an-negocial. 

Os trabalhadores não confundem actos administrativos com negociação e saberão dar a

resposta necessária.

POR MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA E DE TRABALHO,

A LUTA CONTINUA!
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As ORT: Fiequimetal, SITE CSRA, SITE Centro-Norte, SITE Sul, Comissão Sindical da Soporcel, CT da Navigator

Paper Setúbal, Comissão Sindical da Navigator Paper Figueira, CT da Navigator Brands, Comissão Sindical da

Navigator Pulp Figueira e CT da Navigator Company


