
 

  

AOS TRABALHADORES DO GRUPO REN 
Tabela Salarial 2020 - COMUNICADO ZERO 

A VIDA NÃO É DIA SIM DIA NÃO! * 
A Administração do Grupo REN, através da sua Comissão Negociadora, reúne, frequentemente, com o SINDEL 

– o Sindicato mais representativo dos trabalhadores do Grupo. 
 

Somos um Sindicato com mais de quarenta anos de existência e, fruto dos saberes passados de geração em 

geração, (quase) já não existem surpresas para nós. 
 

Existem coisas, todavia, que consideramos absolutamente ignóbeis e com as quais nos recusamos a pactuar.  
 

A comprovada debilidade na análise conjetural de uns e a manha e o saudosismo premeditado de outros, são 

atitudes que não toleramos. Venham de quem vier e em que altura for.  
 

Na época estival, em pleno agosto, possivelmente acreditando que todos estavam distraídos, decidiu a 

Administração do Grupo REN, mascarada de ato de gestão, amarinhar pelas malhas da esperteza, desprezar 

décadas de parceria construtiva e, em ato único, apoucar a importância do diálogo aberto com os 

representantes dos trabalhadores do Grupo e promover a maximização de um grupo com a consequente 

minimização de todos os outros. A indignação instalou-se e estes, muito justamente, tentam agora organizar-

se a fim de melhor fazer valer os seus inquestionáveis direitos. 

 

NÃO ACEITAMOS POLÍTICAS PARA “FILHOS E ENTEADOS”!  
 

Embora uma organização minoritária se tenha prestado a tal “parceria” - já não é a primeira vez que o faz, aliás 

-, o SINDEL exige uma única Tabela Salarial para todos os trabalhadores do Grupo nos mesmos moldes, porque 

é óbvio que não defendemos o favorecimento de uns em prejuízo de outros - neste caso da maioria!  

E é por isso que este é o Comunicado Zero, pois que é esse o nível de relacionamento a que a REN, 

lamentavelmente e ao fim de quarenta anos de diálogo, nos quer fazer chegar. Não faz parte da nossa essência 

chegar a esse nível! 

DÁ MAIS VOLUME E CLAREZA Á TUA VOZ! ADERE AO SINDEL! 
 

O Secretariado do SINDEL                               Lisboa, 17 de dezembro de 2019 

 

* Mafalda Veiga, in “Restolho” (do álbum “Pássaros do Sul”) 


