VALE A PENA LUTAR!

Comunicado

A comissão sindical do CESP vem por este
meio informar todos os trabalhadores
que começaram as negociações do
caderno reivindica#vo na empresa Dia
Minipreço/Clarel e neste momento a
mensagem que queremos passar é de
conﬁança e esperança neste processo.

Junho
2017

Estamos conscientes que não será
imediata a resolução de todos os
problemas que vivemos na Dia Portugal,
mas não deixa de ser um sinal muito
posi vo e uma vitória para os
trabalhadores que, após um longo período
em que simplesmente se recusou a ouvir
as aspirações dos trabalhadores, a Dia
Portugal não tenha outra alterna va que
não seja negociar com a comissão sindical
aquilo que tem vindo a ser exigido desde
Outubro de 2016.
Este é um momento muito importante
para todos os que trabalham nesta
empresa. Foi com o seu empenho,
unidade e luta solidária que este
importante passo foi alcançado!
Nos armazéns e lojas, de norte a sul do
nosso país, foram muitas dezenas de
acções de luta, com especial referência ao
dia 13 de Abril, que envolveram centenas
de trabalhadores e que levaram a esta
alteração na posição da empresa.

O CESP saúda todos os trabalhadores
da Dia Portugal que lutam e se
sacriﬁcam em prol do bem de todos!
Neste momento, com as negociações
abertas, não podendo ainda conﬁrmar
resultados, nesta altura já existe
compromisso da empresa em melhorar e
equilibrar salários nas lojas e armazéns,
assim como em resolver outras questões
presentes no caderno reivindica vo que,
não sendo salariais, irão com certeza
contribuir para a melhoria das condições
de trabalho e do ambiente social na
empresa.
A duração das negociações está prevista
até ao dia 15 de Julho. A comissão
sindical apela a todos os trabalhadores
que se mantenham atentos e vigilantes e
que con nuem a denunciar e a combater
as injus ças que se con nuam a
iden ﬁcar na empresa.

Temos presentes as reivindicações e
objec#vos nos locais de trabalho e o
nosso compromisso será alcançar e
superar aquilo que os trabalhadores
do Minipreço exigem e que é justo
pelo seu trabalho e dedicação.
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