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O STEC entregou às Empresas do Grupo CGD um
pré-aviso de greve às horas extraordinárias de
forma a permitir que os trabalhadores, com toda
a segurança, possam recusar-se a efetuar horas
extraordinárias, sobretudo nas situações em
que o seu registo não é aberto pela hierarquia.
O pré-aviso produz efeitos a partir de 26 de Março.

ESTA GREVE TEM COMO OBJETIVO :
O cumprimento dos Acordos de Empresa e demais Instrumentos de Regulamentação Coletiva em vigor nas Empresas do Grupo CGD, designadamente quanto a promoções, diuturnidades e anuidades, prémio de antiguidade, etc, e contra a tentativa de eliminação de direitos
e garantias consagrados na Constituição da República;
Lutar contra o roubo do Subsídio de Férias e os cortes salariais, aos Trabalhadores no ativo e
aos Reformados, com a agravante para os reformados da CGD, do governo ter retirado, em 2005,
2,5 mil milhões de Euros do Fundo de Pensões dos trabalhadores da CGD e assumido o pagamento das pensões de reforma 14 meses por ano, de acordo com o montante retirado;
Lutar contra a redução drástica do cálculo da retribuição do trabalho suplementar e das
ajudas de custo;
Lutar contra a política de recessão económica, de austeridade e empobrecimento dos/as trabalhadores/as, já traduzida em brutais aumentos de impostos, aumentos de bens essenciais,
como alimentação, saúde, transportes, combustíveis, portagens, eletricidade, etc;
Lutar contra a discriminação, ao considerar os Administradores do Grupo CGD como uma exceção, por atuar num setor concorrencial, quanto à aplicação da lei que estabelece um limite
máximo de retribuição para os gestores públicos, mas já não consideram a validade do mesmo
argumento, para os/as trabalhadores/as do Grupo CGD.

SE O SALÁRIO NÃO AUMENTA E ATÉ É CORTADO;
SE NOS LEVAM O SUBSÍDIO DE FÉRIAS E AUMENTAM OS IMPOSTOS BRUTALMENTE;
PORQUÊ CONTINUAR A FAZER HORAS À BORLA ?

RECUSATE !
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