Terceirização/franquia de
lojas Dia
Acção de luta frente à loja
Minipreço de Corroios
Junho
2018

Todos os meses nos deparamos com mais uma loja que é
transmi da a um novo dono. E pensamos, até onde é que
isto vai parar? Até quando vamos ter o nosso posto de
trabalho garan do?
Denunciamos a falta de é ca e respeito por parte da empresa
e aﬁrmamos o nosso compromisso de salvaguardar os nossos
postos de trabalho. Não podemos ser prejudicados com esta
alteração de processo transmissão/franquia, queremos
manter os nossos direitos.
A Dia Portugal tem que informar, por escrito e em tempo ú l,
a comissão sindical do CESP sobre a data de transmissão do
estabelecimento e as suas consequências jurídicas,
económicas e sociais, bem como quais são as medidas
projectadas para os trabalhadores.
A empresa deve consultar a comissão sindical antes da
transmissão do estabelecimento, de forma a obter um acordo
sobre as medidas que pretende aplicar aos trabalhadores.
Vivemos tempos di$ceis em que todos temos de unir forças
e sermos efec vos na solidariedade entre trabalhadores da
Dia/Minipreço.

Hoje, independentemente das funções ou categorias que tem,
ninguém está a salvo deste terramoto que todos estamos a
passar, e que, se nada for feito, terá graves consequências.
Temos que unir forças porque temos a razão do nosso lado.
Lutar pelos nossos postos de trabalho é fundamental, pois é
nesta empresa que está a nossa subsistência, que está a ser
posta em causa pela ganância do lucro fácil e sem
responsabilidade social ou respeito.
A solidariedade e a luta é o que cria a mudança porque este é
um problema que nos a nge a todos, que vemos acontecer na
loja do lado até tocar à porta da nossa loja.

Assim, apelamos à unidade e solidariedade de todos para
estarmos todos juntos na acção de denúncia pública que
terá lugar no dia 9 de Junho às 10 horas, frente à loja de
Corroios (loja 2129 ao lado da Escola Primária)
Acreditamos que ainda estamos a tempo de travar esta
situação!

Às 15 horas vamos par cipar na Manifestação Nacional da
CGTP-IN (há pré-aviso de greve de 24 horas dia 9 Junho)
Estamos a contar com todos pois é o futuro de todos nós que
está em causa!

Juntos somos mais fortes. A luta con nua!
CESP - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal
Sede Nacional: Rua Almirante Barroso, nº 3 1049-023 Lisboa Tel: 21 358 33 30 Fax: 21 358 33 39
cespnacional@cesp.pt www.cesp.pt

