Nota à comunicação social

Greves de 24 horas
na Thyssenkrupp Elevadores
a 24 de Fevereiro e 10 de Março
Os trabalhadores da multinacional alemã Thyssenkrupp Elevadores, organizados no SIESI e
no SITE Norte, vão estar em greve, das zero às 24 horas, nos dias 24 de Fevereiro e 10 de
Março, por um aumento salarial de 37 euros mensais para todos, pela actualização dos
subsídios de alimentação e das diuturnidades, pela aplicação do subsídio de salubridade e do
subsídio de risco e pelo cumprimento do descanso compensatório.
A empresa tem mais de 430 trabalhadores (mais de 240 dos quais são técnicos), distribuídos
por 11 delegações em todo o País.
Depois de várias reuniões de negociação, a administração continua a manter uma posição
intransigente e quer aplicar aumentos de forma discriminatória, segundo avaliações de
desempenho que rejeitamos totalmente, pois vários trabalhadores ficarão sem qualquer
actualização salarial.
A empresa tem uma excelente situação económica. Em 2016 lucrou quase sete milhões de
euros. Mas, por aqueles cujo trabalho foi determinante para a obtenção destes resultados, a
administração quer distribuir apenas umas migalhas e usando a média discriminatória de 1%.
No dia 24 de Fevereiro serão realizadas concentrações em Lisboa e no Porto.
A concentração em Lisboa, promovida pelo SIESI, decorrerá a partir das 10h00, junto da
embaixada da Alemanha (Campo Mártires da Pátria, nº 38).
No Porto a concentração, organizada pelo SITE Norte, será a partir das 10h00, na Avenida
dos Aliados. Esta iniciativa contará com a participação de trabalhadores de outra empresa de
elevadores.
No dia 10 de Março terá lugar uma concentração nos serviços centrais da Thyssenkrupp
Elevadores (Rua das Indústrias, nº 16, Massamá), a partir das 10h00. Após esta concentração,
os trabalhadores integrarão o desfile organizado pela Fiequimetal, em Lisboa, do Arco do Cego
até à sede da associação patronal das indústrias eléctricas (ANIMEE, Av. Guerra Junqueiro,
N.º 11).
Contactos para declarações
 Igor Oliveira, 918 210 830 (SIESI, Lisboa).
 Miguel Moreira, 963 250 815 (SITE Norte, Porto)
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