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PELOS TRABALHADORES,
EM TODAS AS FRENTES!
O SINERGIA continua activo em todas as frentes e esteve presente na Assembleia
Geral de accionistas da EDA no passado dia 28 de Maio.
De facto, numa tentativa de minorar os efeitos nefastos das políticas de austeridade
que se estão a fazer repercutir nos trabalhadores da EDA, propusemos fosse
atribuído a cada um dos colaboradores da empresa, assim como a todos os
colaboradores das empresas do grupo que foram sujeitos aos cortes, entre um e dois
ordenados equivalente à remuneração mensal ilíquida de cada um, tendo em conta
os resultados positivos nos exercícios dos últimos 3 anos. Para além de beneficiar os
trabalhadores tal medida iria, certamente, dinamizar a economia local, assim como,
contribuir para a arrecadação de mais impostos por parte da Região, sem influenciar
os Resultados do Grupo. Infelizmente, os accionistas (em que o Governo Regional é
maioritário) reprovou esta nossa proposta, mas não vamos cruzar os braços!
GREVE AO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO / FERIADOS SUSPENSA!
Fruto da nossa acção persistente a Administração da EDA deixará de deduzir as
horas extraordinárias e os feriados à remuneração complementar, por via de um
decreto legislativo regional que deverá ser aprovado no próximo mês de Julho.
Está, ainda, prometido atribuir um novo fundo de pensões nos moldes e valores
semelhantes ao referente a 2013, e 404 mil € aprovados em AG de accionistas para
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Esperemos que o novo Conselho de Administração possa continuar a
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distribuir pelos trabalhadores.
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desenvolver o diálogo com as estruturas representativas dos trabalhadores e
contribuir para uma mais justa repartição da riqueza gerada, proporcionando
uma maior justiça social.
Já o afirmamos vezes sem conta - o SINERGIA não pede mais nem menos, do que é
praticado em algumas das empresas do SPER – queremos um tratamento justo e
igualitário.
O SINERGIA não hesitará na defesa dos direitos dos seus trabalhadores e na
gestão das suas reais espectativas profissionais e pessoais.
CONTA COM O SINERGIA! ADERE AO SINERGIA!!!
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