GREVE Nacional

Estamos em

GREVE!!

dias 23 e 24
de Dezembro de 2015
(início 00H00 de dia 23 até às 24H00 de dia 24)
LUTA Pelos nossos direitos!
Como é do vosso conhecimento as Associações patronais ao longo destes 4 anos de negociações do nosso CCT, nunca demonstraram vontade de negociar seja o que for.
Andaram no Ministério do Trabalho a entreter os sindicatos da CGTP-IN, que nunca desistiram de lutar por melhores salários, melhores condições de trabalho, e não perder
nenhum dos direitos conquistados no nosso Contrato Colectivo de Trabalho.

Folha Sindical-Trabalhadores da Vigilância

Dezº
2015

No dia 26 de Novembro, realizou-se a última reunião de negociações, onde patronato
feriu gravemente a dignidade dos trabalhadores da Vigilância Privada, renunciando as
propostas dos sindicatos, na melhoria do Clausulado do CCT e de aumentos salariais.
Apresentaram propostas que só roubam os trabalhadores, como o roubo das horas nocturnas aos trabalhadores mais antigos, o roubo nos valores das horas extraordinárias para
40% assim como, os feriados trabalhados e suas compensações, imposição do Banco de
horas e horários concentrados, o roubo dos 3 dias de majoração das férias, entre outras.

CONCENTRAÇÕES
23 de Dezembro
LISBOA* - 10H00 Na AES: Av. Pedro Álvares Cabral, 61 ao Rato
PORTO - 15H00 No Ministério do Trabalho: Av. Boavista, nº 1311 4º
(* Com a participação de Arménio Carlos - Secretário Geral da CGTP-IN )

PARTICIPA!

Camaradas chegou a hora de dizermos BASTA!
Vamos lutar por salários que respeitem e dignifiquem os trabalhadores!
Vamos lutar também para melhorar o nosso direito a ter vida familiar!
A Greve é um direito, todos os vigilantes (sem excepção) podem e devem fazer Greve
nos dias 23 e 24 de Dezembro, e não têm que informar as chefias com antecedência.

eiro lugar!
O sócio em prim
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