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SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA E DA ENERGIA

INFORMAÇÃO
Aos trabalhadores da COFICAB
Caros Associados,
o SINDEL registou o desconforto da vossa parte (e da dos demais trabalhadores da COFICAB)
decorrente do regime de horários em laboração contínua e, em particular, pelo facto de não se
sentirem convenientemente valorizados pela empresa.
De imediato o SINDEL solicitou uma reunião com vista a discutir estas matérias com a empresa,
a transmitir-lhe este desconforto e a absoluta necessidade de tomar consciência da situação e
medidas que a solucionem.
A reunião ocorreu no passado dia 6 de novembro, tendo o SINDEL deixado bem patente à
empresa que é essencial encontrar soluções para esta questão e que as mesmas terão
obrigatoriamente que passar pela atribuição de uma compensação económica para todos os
trabalhadores em regime de laboração contínua.
A empresa mostrou-se recetiva aos nossos argumentos e prometeu estudar a situação
remetendo para mais tarde qualquer medida ou tomada de decisão.
Aproveitámos o momento e transmitimos à empresa que o SINDEL irá realizar plenários para
debater esta e outras questões com os nossos associados e demais trabalhadores, de forma a
que, em conjunto, preparemos propostas que posteriormente lhe apresentaremos.

Contamos com a vossa colaboração na construção de uma plataforma
negocial sustentável!

A União faz a Força! O Diálogo faz o Entendimento!
DÁ MAIS FORÇA À TUA VOZ, SINDICALIZA-TE, ADERE AO SINDEL!
www.facebook.com/SindelOficial
http://www.sindel.pt
A Direção do SINDEL 07 de novembro de 2017.
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