BOLETIM INFORMATIVO DOS TRABALHADORES DAS AUTO-ESTRADAS

Brisa confirma na DGERT discriminação dos
trabalhadores por ato de gestão
Os representantes da Brisa na reunião de Conciliação na DGERT, no passado dia
25 de Junho, confirmaram que a discriminação dos sócios do CESP e trabalhadores não
sindicalizados, não lhe atualizando os salários, não pagando o cheque educação e
vedando-lhe acesso às inspeções automóveis, foi feita por simples facto premeditado
de gestão da Administração da Brisa, quando chamaram para a conciliação os
representantes das organizações, com as quais pressupostamente tinham fechado
acordo.
Perante a persistência da empresa na discriminação dos trabalhadores, o
Secretariado do CESP, hoje reunido decidiu:
1. Insistir amanhã na conciliação nas propostas apresentadas na última reunião, para
resolver os problemas, com respeito pelos direitos e dignidade dos trabalhadores do
Grupo Brisa.
Vai, nomeadamente, insistir na rejeição da discriminação dos trabalhadores da
restauração das áreas de serviço, na defesa do pagamento do trabalho prestado
em feriado em horário normal, na majoração das férias, na progressão dos
ajudantes de obra civil até ao escalão E.

Concentração frente sede da Brisa
2. Continuando a discriminação e falta de resposta da empresa aos problemas sem
resolução, promove-se uma concentração permanente frente à sede da Brisa nos
dias 13, 14 e 15 de Julho.
Para possibilitar a participação dos trabalhadores nas concentrações nos dias 13 e
15 vai publicar pré-aviso de greve rotativo, dia 13 Julho Lisboa e Sul, dia 15 Julho
Centro e Norte, e organizar a participação, convidar entidades e organizações a
manifestarem a solidariedade presencial aos trabalhadores, bem como a CT e SubCT`s.
3. Temos insistido com a Brisa para resolver problemas que afetam os trabalhadores:
Horários, transferências, diferenças nas ajudas de custo entre trabalhadores
transferidos, avaliações desempenho, cumprimento da providência cautelar entre
outros. Os responsáveis da Brisa ignoram, ignoram, ignoram, por isso vamos à luta.
Informa-te junto do teu delegado sindical. PARTICIPA!
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