SAMAT PORTUGAL
O STRUN vem esclarecer todos os trabalhadores que a empresa SAMAT
PORTUGAL, não quis ouvir o sindicato e o delegado sindical da empresa quando os
notificamos para cumprir o novo CCTV em vigor, no que dizia respeito aos retroativos do
mês de Setembro de 2018, ao terem baixado o valor das folgas de 50.00€ para 44.10€, ao
deixarem de pagar a clausula 61 no subsidio de natal, como sempre pagaram nos anos
anterior:s, e o subsidio de risco aos fins de semana, em que os trabalhadores estão parados
em serviço no Estrangeiro.
Perante isto os trabalhadores reuniram e optaram por marcar uma gréve de 11 dias
consecutivos, no sentido de obrigar a empresa a cumprir o CCTV.
A empresa perante tal pré-aviso, e como tinha um almoço de Natal marcado para todos os
trabalhadores, tentou dividir os mesmos, informando-os que só pagava tal almoço aos
trabalhadores que se comprometessem que não iriam fazer greve.
Apenas por um almoço conseguiu demover a maioria dos trabalhadores a não fazer greve,
mas os restantes que são Homens, mantiveram a sua posição e levaram a greve avante.
Como estavam em minoria, a empresa não cedeu ás reivindicações a que os trabalhadores
tinham direito ,
De seguida o STRUN optou por convocar os trabalhadores a virem ao sindicato para
mover processos judiciais contra a empresa, para que a mesma repusesse a legalidade.
A empresa ao ter conhecimento que iriamos recorrer aos tribunais, de imediato comunicou
a todos os trabalhadores que não negociava com o sindicato nem com o delegado sindica1,
mas que ia reunir com alguns trabalhadores não sindicalizados para negociar.
Então, arranjou quatro i)aus mandados para fazer de conta que iam negociar, mas nada
negociou, apenas lhes transmitiu que juntamente com o vencimento de Janeiro ia pagar
retroativos de Setembro e da clausula 61 do sub. de Natal de 2018 que não tinha pago,
folgas novamente a 50.00€, e o sub. de risco nos fms de semana em que estão parados no
estrangeiro, ou seja tudo aquilo que o sindicato e os trabalhadores que fizeram greve,
exigiain devido a terem direito por lei.
Estes Patrões Espanhóis, devem-se lembrar que em Portugal não á leis, e que os
trabalhadores são escravos ao seu belo prazer, mas o mais escandaloso é terem lacaios ao
seu lado,_que são contra os próprios colegas, não se lembram quese não fossem os colegas
também não tinham recebido qualquer retroativo.
Esperamos que estes exDloradores e quem os acompanha tenham vergonha na cara e numa
próxima pensem duas vezes.
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