
Aos Trabalhadores das Minas da Panasqueira

EXIGIMOS CONDIÇÕES DE TRABALHO

DIA 11 DE DEZEMBRO - TODOS À COVILHÃ!

Nas sessões de Plenário Geral de Trabalhadores, realizadas nos dias 18 e 19 de Novembro, os
trabalhadores,  considerando  muito  importante  a  melhoria  das  suas  condições  de  vida
(aumento de salários e subsídios), consideraram que é ainda mais importante e urgente a
melhoria das condições de trabalho.

Em  vários  sectores  da  empresa  as  condições  de  trabalho  são  cada  vez  piores  e  a
Administração, apesar da insistência do Sindicato, não investe na sua melhoria.
A ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho) não intervém e nem sequer responde às
comunicações do Sindicato.

ASSIM, NÃO PODE SER…!
As condições de higiene, saúde e segurança na empresa devem ser sempre garantidas, ainda
mais em tempo de pandemia!

Apesar de os trabalhadores terem decidido concentrar-se em Plenário Geral junto à ACT da
Covilhã no dia 11 de Dezembro, visto ainda estar disponível um crédito de 4 horas para
realização de Plenários, a empresa vem agora dar o dito por não dito:

� Primeiramente, comunicou ao Sindicato Mineiro, no dia 25 de Junho, que no ano de
2020 utilizámos 5h00 das 15h00 disponíveis para plenários.

� Em Outubro, entrou em contacto o STIM com a empresa para se certificar de que não
existia nenhum erro com os valores apresentado, tendo sido confirmado que estava
tudo  correto,  pois  a  empresa  não  considerava  as  sessões  de  17  de  Março  como
Plenários, e que de facto o STIM tinha disponíveis 10h00 de crédito para a realização
destes.

� A 18 e 19  de  Novembro,  realizaram-se Plenários  de  Trabalhadores,  ambos com a
duração de 3h00, perfazendo um total de 6h00, sobrando ainda 4h00.

� No dia 23 de Novembro, vem a BTWP comunicar que o Sindicato Mineiro esgotou o
crédito de horas do ano corrente, bem como já utilizou 1h00 de crédito de horas do
ano seguinte.

� Questionada a empresa sobre esta atitude, que consideramos como um ato de má-fé e
de enorme falta de respeito para com os trabalhadores, esta afirmou que as sessões de
17  de Março foram de  facto  Plenários,  e  que  portanto,  deve  o STIM considerar  a
comunicação de 23 de Novembro e não a de 25 de Junho.



Assim, face à trapalhice da empresa, não resta outra opção ao STIM senão declarar 2 horas
de greve, para cada turno, para permitir a deslocação dos trabalhadores à ACT da Covilhã no
dia 11 de Dezembro, onde vão estar pelas 14h30, para exigir medidas para a melhoria das
condições de trabalho na Beralt Tin and Wolfram (Grupo Almonty).

Os horários serão os seguintes:
Saída do 1º turno – 13h00
Concentração na Covilhã – 14h30
Entrada do 2º turno – 17h00

O Sindicato organiza transporte, inscreve-te já! 

Podes fazer a tua inscrição, até dia 04 de Dezembro, junto dos Dirigentes Sindicais ou
através  dos  contactos:  Luís  Paulo  Mendes:  925 544 621  ●  Mónica  Matias:
962 396 301

SE AINDA NÃO ÉS SINDICALIZADO, SINDICALIZA-TE!

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! 

Barroca Grande, Novembro de 2020

COMUNICAÇÕES TRAPALHONAS DA EMPRESA


