
SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS,
ENERGIA E ACTIVIDADES DO AMBIENTE DO NORTE

                                                     

EXIGIR   JUSTIÇA LABORAL NA EMPRESA ADIRA 

AUMENTO SALARIAL PARA OS SEUS TRABALHADORES!

RESOLUÇÃ0

Os representantes dos trabalhadores,  dirigentes,  delegados sindicais  e  membros de
comissões de trabalhadores, concentrados junto da empresa ADIRA – Metal Forming
Solutions, SA, reclamam uma resposta positiva à reivindicação sindical apresentada à
administração.

Seis anos sem qualquer actualização salarial é de mais! 

Não é  por  falta  de condições  económicas  que a  empresa  tem razões  para  recusar
actualizar  os  salários,  pois  em  2013,  apesar  da  austeridade  imposta  sobre  os
trabalhadores  e o país,  a  ADIRA obteve em vendas  quinze milhões e oitocentos e
dezassete mil  e quatrocentos e noventa e dois euros,  quase duplicando as vendas
verificadas em 2012, que se situaram muito perto dos nove milhões de euros.

Ao não actualizar os salários há mais de seis anos, o que é profundamente injusto,  a
ADIRA  está  a  contribuir  de  forma  directa  para  o  empobrecimento  dos  seus
trabalhadores; revela desprezo absoluto pela generosa dedicação daqueles que trazem
prestígio à empresa; e fere a dignidade de todos os seus trabalhadores.

Só  entendemos  esta  atitude  como  mera  estratégia  para  continuar  a  bloquear  as
negociações do Contrato Colectivo de Trabalho (CCT) em relação às matérias salariais.
Assim, reclamamos também da ADIRA, empresa com responsabilidades directivas na
associação patronal (AIMMAP):

        Que oriente  a  sua  Associação  Patronal  a  dar  prioridade à  actualização  da
tabela  salarial,  pondo  fim  ao  vergonhoso  boicote,  que  leva  ao
empobrecimento os que contribuem para o crescimento das empresas.

LUTAR PELA DIGNIFICAÇÃO DO TRABALHO, IMPERATIVO NACIONAL!

PELO DIREITO À CONTRATAÇÃO COLECTIVA!

MAIS E MELHOR EMPREGO, SALÁRIOS JUSTOS!

A LUTA VAI CONTINUAR!
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