TOLERÂNCIA DE PONTO NO DIA 31
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Administração da VALNOR
discrimina trabalhadores
A Valnor aplicou de forma discriminatória a tolerância de ponto
aos seus trabalhadores no passado dia 31, contrariando orientações
gerais, as quais determinavam a tolerância de ponto para todos
os trabalhadores em meio-dia de trabalho
É uma prática que se repete! A Administração da Valnor aplica aos seus
trabalhadores medidas mais penalizadoras do que as demais empresas
do Grupo.
Com efeito não bastava já a existência de um Regulamento Interno sobre
as “normas de utilização dos veículos e outros equipamentos móveis
afectos à operação da Valnor”, que constitui um meio que a
administração utiliza, de forma arrogante e prepotente, para reprimir
trabalhadores o que é um verdadeiro atentado à sua dignidade.
Nenhuma empresa do grupo aplica tal Regulamento de forma tão brutal e
insensível.
Agora a concessão de tolerância de ponto, em vésperas de ano novo,
constituiu mais uma demonstração do que afirmamos.
De facto em todas as empresas do grupo EGF a tolerância de ponto foi
extensiva a todos os trabalhadores de igual forma, beneficiando todos
eles da dispensa de meio-dia de trabalho.
Na Valnor a Administração decidiu de forma diferente!
Discriminatoriamente atribuiu a tolerância de ponto aos trabalhadores de
forma diferenciada quando todos tinham o direito dela ter beneficiado em
igualdade de circunstâncias.
Que razões determinaram tal procedimento? Será retaliação sobre os
trabalhadores, que maior participação tiveram na greve do passado dia 9
e 10 de Dezembro?
É preciso denunciar e combater este tipo de tratamento. É preciso exigir
tratamento igual para todos.
Basta o governo para discriminar os trabalhadores e em particular os do
Sector Empresarial do Estado.
É que se as medidas para a Administração Publica forem mais
penalizantes e redutores elas aplicam-se aos trabalhadores da Valnor,
caso do recebimento em duodécimos de metade dos subsídios férias e
de Natal mas se ao contrário forem as do sector privado mais
penalizadoras são estas que se aplicam.

É preciso dizer basta
a estas injustiças.
É preciso continuar
a lutar, com
determinação,
confiança e unidade
para alterar todo este
estado de coisas.
- Pela actualização dos
Salários.
Pelo Direito
à Negociação da Carta
Reivindicativa.
- Pela Defesa dos
Serviços Públicos de
Resíduos, contra a
Privatização
da EGF/Valnor.
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