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INFORMAÇÃO

DECISÕES DA REUNIÃO DE TRABALHADORES REALIZADA EM 10.01.2012
Caros colegas,
Logo após a realização da reunião de trabalhadores do Grupo Caixa da Área Metropolitana de Lisboa,
que decorreu no passado dia 10 nas instalações da Culturgest com o objetivo de aprofundar e dar
seguimento às conclusões aprovadas, reuniu a comissão conjunta (CT e sindicatos), constituída para
propor aos trabalhadores ações de protesto e luta.
O grupo de trabalho destaca e congratula-se com a grande participação dos trabalhadores nesta
reunião geral, que registou a presença de cerca de 1.300 Trabalhadores, que quase unanimemente
demonstraram a sua indignação pelo roubo do subsídio de férias e de Natal, em vias de ser consumado através da aplicação do Orçamento do Estado para 2012.
Os trabalhadores repudiaram esta medida discriminatória e consideraram ser falso o pretexto, uma
vez que o Grupo Caixa em nada contribui para o défice do Orçamento, antes pelo contrário.
As relações de trabalho em todas as empresas do Grupo são contratualizadas e reguladas por
convenções coletivas de Trabalho livremente negociadas.
O grupo de trabalho agendou para já as seguintes ações, estando no entanto previstas outras ainda
para o corrente mês, que a seu tempo serão divulgadas:

Dia 16 - Segunda-feira

Entrega da Resolução e do Abaixo Assinado
- Ao Conselho de Administração
- Ao Sr. Presidente da República

Dia 19 - Quinta-feira

Prevista reunião geral
na Área Metropolitana do Porto

Devemos ainda informar que o limite de recolha de assinaturas é o dia 16 de Janeiro e que neste
momento o Abaixo-assinado conta já com mais de 8.000 (oito mil) assinaturas.
Apelamos, pois, à mobilização dos colegas para as iniciativas a anunciar, porque esta luta é justa!
Mantém-te informado!

São Direitos inalienáveis que estão em causa.
É o Estado de Direito Democrático que está a ser gravemente ferido.

VIVA A UNIDADE DOS TRABALHADORES!
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