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16/06/2017

SEMANA NACIONAL DE LUTA

Contra a divisão da EMEF e seu retorno à CP * Contra a precariedade * Pela negociação colectiva

19 Jun – Encontro com deputados
20 Jun – Contactos com a população

21 Jun – Encontro com autarquias

22 Jun - Plenários
23 – Jun – Concentrações
No dia 23 a partir das 10,15h deslocaremos uma delegação de activistas de
todo o País e trabalhadores da região
de Lisboa e Barreiro ao Ministério do
Trabalho e de seguida ao Ministério
do Planeamento.

GREVES

Vamos continuar a luta pela defesa da EMEF, dos
postos de trabalho, pelo rejuvenescimento dos
efectivos, contra a precariedade laboral com a
passagem a efectivos de todos os contratos precários que ocupam postos de trabalho permanente.
É uma luta abrangente em defesa de todos os trabalhadores. É uma de luta de TODOS e para TODOS.
A administração marcou uma reunião para dia
22 de Junho às 11h para discutir o trabalho por
turnos, que sendo importante é no entanto insuficiente, já que é preciso que se discuta o aumento
de salários de TODOS, se discuta a valorização
das profissões e, que hajam garantias que o processo de divisão da EMEF não vai por diante e
que se ponha termos às situações de precariedade, com a sua passagem a efectivos, para se
iniciar um processo de renovação de trabalhadores.

21, 22 e 23, - Sernada do Vouga e Mirandela - Turno das 08h00 às 17h00 - as últimas 03h00.
Contumil - turno das 08h00 às 17h00, turno das 08h30 às 17h30 e turno 22h00 às 06h00 - as
últimas 03h00.
UMAV Contumil - Turno das 08h às 17h e das 00h00 às 08h00 - as últimas 03h00. Turno das 16h00
às 24h00 - as primeiras 03h00.
Guifões - Turno fixo 08h30 às 17h30 - últimas 03h00. Turnos das 08h00 às 16h00 e 00h00 às 08h00
- as primeiras 3horas. Turno das 16h00 às 24h00 - as últimas 3horas.
20, 21 e 22 de Junho de 2017 (duas horas e meia por cada turno), nos seguintes moldes:
Entroncamento - POC - Turno das 08h00 às 17h00 - as últimas 02h30.
Entroncamento - Manutenção - turno das 08h00 às 17h00 e turno das 16h00 às 24h00 - as
últimas 2h30;
23 Junho – das 08h30m às 15h30m
Lisboa Stª Apolónia, Campolide, Oeiras, Amadora e Barreiro
NOTA: OS TRABLAHADORES QUE TÊM AGENDADO EXAME NUM DESTES PERÍODOS,
NÃO FAZEM GREVE
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