
Informação aos trabalhadores da Aptiv

Foi  entregue no  passado  dia  17  de  Fevereiro  de  2021  o  Caderno
Reivindicativo à Administração da empresa .

Ontem  a Comissão Sindical do SITE CSRA reuniu-se com a Adminis-
tração para esta nos comunicar que não aceita negociar o caderno e que
essas negociações só irão existir na associação patronal de que faz parte. Ou
seja, informou-nos da posição que tem tido nos últimos anos e que se traduz
em aumentos de salário miseráveis.

É urgente a resposta aos problemas concretos que os trabalhadores estão a
sentir.

Após vários anos de aumentos insuficientes,  os trabalhadores da Aptiv
sentem-se desmotivados, descontentes e exaustos. A falta de condições de
trabalho, aliada ao desrespeito pela profissão, põe em causa a nossa dignidade
como profissionais.

A falta de resposta por parte da Administração às justas reivindicações dos
trabalhadores  exige  uma  resposta  firme  de  contestação  por  parte  dos
trabalhadores. 

Pela  resposta  às  reivindicações  do  Caderno,  informamos  todos  os
trabalhadores que no próximo dia 25 de Fevereiro de 2021 irá decorrer
uma greve de 24 horas.

É urgente inverter o rumo de desvalorização do trabalho e dos trabalhadores
e  romper  com o  modelo  de  baixos  salários,  trabalho  precário,  ataque  aos
direitos dos trabalhadores.

Para responder aos problemas é necessário que os trabalhadores melhorem
as suas condições de vida, esse é o caminho para defender a economia e o
emprego, está nas nossas mãos reverter esta situação.

Nós não fazemos greve pela greve, neste momento é uma necessidade.
A Aptiv de Braga no ano de 2020 realizou dois dias de greve pelas mesmas

reivindicações.
Caso a Administração da empresa aceite negociar o Caderno Reivindicativo,

a greve poderá ser desmarcada.

Está na altura de batermos o pé, basta de migalhas, o nosso futuro está
nas nossas mãos.

Merecemos aumentos de salário dignos.

Dia 25 de Fevereiro vamos fazer greve!

Juntos somos mais fortes. Sindicaliza-te!

19.02.2021
A Comissão Sindical 
(email: castelobrancositecsra@gmail.com)


