
UNIDOS E DETERMINADOS NA DEFESA 
DOS INTERESSES E DIREITOS DOS TRABALHADORES

Sempre ao lado dos trabalhadores, a Direcção do SITE Sul e a sua Comissão
Sindical na Autoeuropa reafirmam o seu propósito de defender intransigentemente
os  direitos  dos  trabalhadores,  responsabilizando  a  Administração  e  os  seus
serviçais externos pelo clima de confusão que se vive no interior da fábrica.

A  postura  de  prepotência  da  Administração  em  não  satisfazer  algumas  das
propostas  dos  trabalhadores,  designadamente  sobre  as  condições  e  regras  do
designado «horário da fase de transição», só poderia resultar no surgimento de
linhas de descontentamento e confusão que penalizam ainda mais os trabalhadores
e a sua saúde e vida familiar e pessoal.

Reafirmamos a exigência da continuação das negociações, no sentido de
se encontrar uma solução que responda às propostas dos trabalhadores. 

Dando  sequência  à  linha  de  trabalho  do  Sindicato  na  procura  da  unidade  e
convergência de vontades das várias estruturas representativas dos trabalhadores,
vai  realizar-se  hoje  (22  de  Dezembro)  uma  reunião  com  a  Comissão  de
Trabalhadores. 

O Sindicato tem também marcada para o próximo dia 9 de Janeiro uma reunião
com a Administração, onde irá reafirmar as propostas dos trabalhadores, dando
assim o seu contributo para a resolução do conflito. 

A confusão apenas serve os propósitos da Administração!

A postura da Comissão Sindical e do Sindicato tem sido de reivindicar junto da
Administração condições de trabalho que correspondam à vontade e interesses dos
trabalhadores  e  será  isso  que  continuaremos  a  fazer,  sem  condicionalismos
externos, demagogia e populismos.

Tal  como na Greve  de  dia  30  de  Agosto,  estamos e  estaremos com os
trabalhadores  na  construção  da  unidade,  para  uma  resposta  forte  e
determinada às tentativas de cerceamento dos nossos direitos.

Juntos somos mais fortes!

Autoeuropa,22/12/2017                                                                            A Direcção

Desejos de Boas Festas a todos os trabalhadores e suas famílias
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