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COMUNICADO 3/SN/2017
COMUNICADO 2/SN/2018

AOS TRABALHADORES DA STEF PORTUGAL
A Comissão Sindical do SINDETELCO na STEF PORTUGAL saúda mais uma /SN/2017
vez os
trabalhadores da STEF que com muita coragem, determinação e sacrifício exerceram o
direito á Greve no passado dia 3 de Janeiro de 2018. A greve atingiu com grande impacto
todos os sectores da empresa.
A Comissão sindical agradece a todos os trabalhadores a presença no piquete de
Greve á porta da empresa.
Demonstrámos todos juntos um sinal de solidariedade, cooperação e dedicação, algo que esta Direção
da empresa não evidencia junto dos trabalhadores.
A Comissão Sindical manifesta também a sua solidariedade a todos os que, estando de acordo com as
razões da greve, não puderam exercer esse direito, por fortíssimos condicionalismos, desde a
precariedade, á ameaça de desemprego.
Aproveitamos para informar que a comissão sindical enviou um email para o grupo STEF, a questionar o
porquê do grupo proibir (segundo as informações da Direção da STEF Portugal) o cumprimento do
prometido realizadas por parte da Direção da STEF Portugal e chefias no ano passado (aquando da
comunicação dos aumentos salariais para 2017) perante os trabalhadores, comissão sindical e sindicato,
nomeadamente o reconhecimento da experiencia profissional dos trabalhadores mais antigos e o seu
consequente reconhecimento remunerativo. Este Email encontra-se visível na vitrina da comissão
Sindical.
A Comissão Sindical não chegou a nenhum entendimento nem compromisso com a Direção da STEF
Portugal porque não houve uma resposta positiva, concreta e séria ao reivindicado por os trabalhadores
(Moção), facto que se comprova na ata exposta pela empresa, lida e debatida nos últimos plenários de
trabalhadores, onde se decidiu a realização Greve.
A Comissão Sindical afirma uma vez mais que, “qualquer entendimento ou compromisso que esta
Comissão possa fazer com a Direção da empresa, terá que passar por Plenário de Trabalhadores.
Congratulamos a Direção por expor a ata da última reunião. Iremos propor á empresa que exponha todas
as atas daqui para a frente, porque infelizmente nunca o podemos fazer por termos uma vitrina muito
pequena para colocar as nossas comunicações. Mas sempre lemos as atas nos Plenários e vamos continuar
a faze-lo.
Aguardamos resposta do grupo STEF ao email enviado (ver vitrine sindical). Logo que a tivermos
informaremos todos os trabalhadores. Lisboa,

Desejamos a todos os trabalhadores um excelente ano de 2018.

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
Lisboa, 10 de Janeiro de 2017

O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO

