
Comissão Sindical do SITE Sul na VW Autoeuropa

A resposta da VW Autoeuropa
é insuficiente e não repõe

o poder de compra dos trabalhadores!
O resultado da negociação com  a  Administração da VW Autoeuropa não
responde aos anseios dos trabalhadores, reafirmados na greve de dias 17 e
18 Novembro, e fica aquém da reivindicação apresentada em 21 de Outubro.

A Administração, com esta proposta, tenta:

 Ir ao encontro dos seus próprios interesses, procurando unicamente garantir o acesso aos
apoios anunciados pelo Governo (benefícios fiscais no IRC).

 Iludir os trabalhadores com um aumento de 5,2% em Dezembro, mas que, na realidade, é
apenas de 3,2%, uma vez que 2% estava contemplado no acordo para Janeiro de 2023.

 Não tem em conta o enorme descontentamento que existe entre os trabalhadores, como
as greves de 17 e 18 Novembro bem demonstraram.

 Não deixa outro caminho aos trabalhadores que não seja o de prosseguir a luta pela 
reposição do seu poder de compra perdido.

OS TRABALHADORES DEVEM SER OUVIDOS
SOBRE O RESULTADO DA NEGOCIAÇÃO!

O  SITE  Sul  entende  que  devem  ser  marcados  plenários,  para  os  trabalhadores  se
pronunciarem sobre o resultado das negociações, e não saltar etapas no processo, levando
a referendo de forma apressada, sem que os trabalhadores se possam pronunciar.

Os  trabalhadores  devem  manter-se unidos,  firmes  e
determinados  naquilo  que  são  os  seus  objectivos,
nomeadamente o aumento extraordinário do salário já em
2022.

O  SITE  Sul  continua  a  acompanhar  este  processo
atentamente, de forma a intervir para que os trabalhadores
atinjam os seus anseios.  

Reiteramos a nossa posição: a empresa tem condições
para ir mais além no aumento extraordinário e temos de
ouvir os trabalhadores, como anunciámos nos períodos
de greve, nos dias 17 e 18 de Novembro, para que estes
atinjam os seus objectivos de melhores salários e condições de vida. 

Palmela, 28 de Novembro de 2022                                          A Comissão Sindical do SITE Sul

SINDICALIZA-TE! 
O SINDICATO É A FORÇA DOS TRABALHADORES!
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