
Sindicato das Indústrias Eléctricas
do Sul e Ilhas

Inflexibilidade da administração da CelCat
obriga a nova greve

ELEVADA ADESÃO NA GREVE DE MAIO!

A Direcção e a Comissão Sindical do SIESI saúdam os trabalhadores da General Cable
CelCat pela greve de 4 horas por turno realizada nos dias 24, 25 e 26 de Maio que, com
uma  adesão  superior  a  90%,  paralisou  praticamente  a  fábrica  e  demonstrou  a
determinação, firmeza e unidade dos trabalhadores na luta por melhores salários e por
uma vida mais digna.

GREVE DE 28 A 30 DE JUNHO!
AVANÇAR NA LUTA! EXIGIR A VALORIZAÇÃO DO TRABALHO E DOS TRABALHADORES!

Uma  vez  que  a  administração  mantém  a  sua  atitude  inflexível  nas  negociações,
rejeitando negociar as justas reivindicações que os trabalhadores e o SIESI reclamam,
foi decidido pelos trabalhadores, nos plenários realizados no dia 01 de Junho, convocar
uma nova greve de 4 horas (2 horas ao início e 2 horas no fim de cada turno) com
início a 28 de Junho às 00h30 e término no dia 30 de Junho às 00h30.

1º Turno - 00h30m às 02h30m e das 05h30m às 07h30m
2º Turno - 07h30m às 09h30m e das 14h00m às 16h00m
3º Turno - 16h00m às 18h00m e das 22h30m às 00h30m

Turno geral – 09h00m às 11h00m e das 15h30m às 17h30m

Os trabalhadores sabem que nunca nada nos foi dado, tudo foi conquistado com muita
luta. Será com a luta que os trabalhadores da CelCat irão exigir à direcção da empresa
que  altere  a  sua  atitude  na  mesa  das  negociações  e  dê  passos  no  sentido  da
valorização do trabalho e dos trabalhadores!

A Direcção e a Comissão Sindical do SIESI
Junho 2017

Unidade! A força dos trabalhadores!
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