Aos trabalhadores do Dia
Minipreço/Clarel
A Comissão Sindical do CESP na Dia Portugal vem, por este meio,
informar os sócios e restantes trabalhadores da empresa da
ac vidade recente direccionada à resolução e esclarecimento das
Maio
matérias relacionadas com a terceirização (transmissão) de lojas,
2018
transferências e despedimentos “encapotados” a decorrer e que
tanto prejuízo, transtorno e preocupação tem trazido aos trabalhadores de
norte a sul do País.
Serve também o presente para garan r e assegurar aos trabalhadores da
Dia Portugal, que estamos a fazer todos os esforços, a todos os níveis, no
sen do de resolver um problema para o qual a Direcção da empresa não
tem demonstrado seriedade, tratando os trabalhadores como números,
sem qualquer interesse pelas suas vidas pessoais e familiares.
Em pleno processo de prevenção de conﬂitos, cuja primeira reunião
decorreu a 4 de Maio e a próxima está já marcada para dia 25 do mesmo
mês, resolveu esta comissão sindical solicitar reuniões ao Ministro do
Trabalho, no sen do de denunciar o comportamento da empresa que, se
prevê, pode por em causa o futuro de centenas de postos de trabalho. Foi já
realizada reunião, no dia 21 de Maio, com representantes do Ministro do
Trabalho, que solicitaram informações que teremos de enviar para, a seguir,
ser agendada uma 2ª reunião para aferirmos que intervenção pode haver
por parte do Ministro do Trabalho rela vamente a toda esta situação.
Grupos Parlamentares da Assembleia da República – Acreditamos que o
momento que vivemos na companhia, com o peso que mais de 3500 postos
de trabalho têm para a economia nacional e para o desenvolvimento social,
é uma matéria de interesse nacional e exige que as forças polí cas,
representantes da nossa democracia, tenham também conhecimento e
possam assumir uma posição forte, que proteja os interesses dos
trabalhadores da Dia Portugal, assim como o soberano interesse nacional.

Neste sen do, enviámos um pedido de reunião a todos os grupos
parlamentares da assembleia da República para denúncia das nossas
preocupações.
Realizaram-se já audiências com:
- O Grupo Parlamentar do PCP que se comprometeu a tudo fazer para
intervir na defesa dos postos de trabalho na Dia Portugal e que irá
interpelar o Ministro do Trabalho e a ACT sobre todo este processo da
chamada “terceirização” de lojas, incluindo a ausência de informação prévia
aos representantes dos trabalhadores.
- O Grupo Parlamentar do PS que se comprometeu a estudar e avaliar a
situação e contactar o Ministro do Trabalho e a Inspectora-Geral da ACT
sobre esta situação.
- Está agendada para 30 de Maio a Audiência com o GP do PSD.
Inspectora-Geral do Trabalho (ACT) – Outra ins tuição à qual estamos a
recorrer é a Autoridade para as Condições de Trabalho, tendo neste
momento já enviado um pedido de reunião com a Inspectora-Geral do
Trabalho, que agendou reunião para o ﬁnal de Junho que vamos tentar
antecipar.
A Comissão Sindical do CESP está empenhada e compromete-se a ir até à
úl ma instância no sen do de proteger os postos de trabalho na Dia
Portugal.
Empenho e compromisso que, aliado à luta de todos os trabalhadores, dos
armazéns aos escritórios, passando pelas lojas, e de norte a sul do país,
levará com certeza a bom porto os objec vos de dignidade, estabilidade,
valorização e trabalho com direitos que exigimos na nossa empresa.

Juntos somos mais fortes!

Dia 9 de Junho vamos levar para a Manifestação Nacional da CGTPIN as nossas reivindicações!
O CESP emi3u pré-aviso de greve.
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