REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DA STEF PORTUGAL
A todos os trabalhadores da STEF Portugal,
Os trabalhadores da STEF Portugal têm nos últimos anos vivido tempos difíceis devido a situações de instabilidade
dentro da nossa empresa como perseguições, despedimentos, baixos salários, falta de segurança nos locais de
trabalho, falta de negociações serias com os representantes dos
trabalhadores, estipulação ilegal da aplicação da laboração contínua,
tentativas constantes de estipulação de tempos de permanência em
temperaturas -25, incumprimento do Contrato Colectivo de Trabalho,
assédio moral, entre muitas mais.
Mas os trabalhadores têm conseguido aguentar de uma forma firme, organizando-se, denunciado as infrações,
aderindo a plenários e greves, sindicalizando-se, etc. Desta forma têm conseguido dar uma voz de alerta para o que
tem acontecido, protegendo-se e protegendo a própria empresa de pessoas mal-intencionadas e desonestas que se
encontram no nosso seio.
Nos últimos meses foram feitas pela comissão sindical tentativas de negociação de aumentos
salariais justos para os trabalhadores da empresa mas tal mais uma vez não foi conseguido,
porque a direção da STEF está constantemente a alterar as reuniões ou simplesmente quando
há reuniões não responde, alegando que ainda estão a espera de ordens de superiores.
Está na altura de dizer BASTA, basta contra a falta de respeito pelas pessoas, basta de muitos
terem tudo e outro nada terem, basta de hipocrisias, basta de mentiras, basta de perseguições,
basta de manobras para dividir os trabalhadores, BASTA.
Todos os trabalhadores querem que o diálogo com a direção
da STEF que seja sério, honesto, produtivo e que realmente
seja benéfico para todos.
Nas próximas semanas como habitualmente fazem antes de
uma greve, as chefias irão desfilar nos locais de trabalho,
fazendo-se amigos, companheiros, compreensivos com os
nossos problemas, disponíveis para nos ouvir, etc. Mas
quando acabar a nossa luta todo passa a ser o mesmo,
perseguições, maus tratos, mentiras, etc.
Por todas estas razoes eu vou fazer greve no próximo dia 07 de dezembro, para proteger o meu emprego, a minha
empresa, os meus colegas, a minha família e o meu futuro.

Eu faço greve no dia 07 e espero por todos os meus colegas.
4 de Dezembro 2017

