Abaixo-assinado
Pelo direito de reunião e negociação das condições de trabalho na Resiestrela
Os trabalhadores da Resiestrela cumprem com as suas obrigações no desempenho das funções que
lhe são atribuídas pela empresa, o mesmo exigimos da parte da empresa.
Em resposta aos nossos ofícios 343/09 de 8 de Outubro e 1423/09 de 4 de Novembro solicitando o
agendamento de uma reunião para apresentação do Caderno Reivindicativo aprovado em plenário
de trabalhadores em 30 de Setembro, respondeu o CA em oficio nº 957/09 de 16/11/09 “ pelo que
não consideramos por conveniente, de momento, dar sequencia à solicitação de V. Exas. de
reunir para o assunto em causa” transferindo para o Grupo EGF, S.A a responsabilidade de
integração das matérias do Caderno Reivindicativo dos trabalhadores da Resiestrela.
Esta posição é inaceitável. Corresponde ao passar de uma esponja sobre o facto que, grande parte
das reivindicações são da empresa e só aos trabalhadores da Resiestrela dizem respeito, portanto
não compreendemos como é que a sub-holding EGF, S.A pode decidir e resolver as relações de
trabalho da Resiestrela, em matérias sobre as quais não tem qualquer conhecimento com base na
qual se possa fundamentar uma decisão.
Uma organização socialmente responsável tem em consideração, nas decisões que toma, a
comunidade onde se insere e o ambiente onde opera.
As organizações, como motor de desenvolvimento económico, tecnológico e humano, só se
realizam plenamente quando consideram na sua actividade o respeito pelos direitos humanos, os
direitos dos trabalhadores o cumprimento das normas sociais e o respeito pelos valores e princípios
éticos da sociedade em que se inserem.
Os trabalhadores reunidos em plenário no dia 25 de Novembro, com sentido de
responsabilidade, para solucionar os problemas existentes na empresa decidem:
Reclamar do CA que promova reunião urgente com o STAL para apresentação do caderno
reivindicativo e a sua negociação.
Exigir que seja respeitado o direito constitucional de reunião/negociação colectiva na Resiestrela.
Responsabilizar desde já o CA da Resiestrela pelo aumento da conflitualidade laboral e pelas
acções que os trabalhadores venham a desenvolver, não só pela defesa dos seus direitos, pela
melhoria dos salários e pela contratação colectiva.
Fundão, 25 de Novembro 2009
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