AOS TRABALHADORES DA ÁGUAS DO NORTE
NÃO NOS TRAMEM!!!
O SINDEL soube que a Administração da Águas do Norte, sem dar cavaco a ninguém, talvez na
esperança do reconhecimento de prenda de Natal, procedeu este mês a ajustamentos nos
enquadramentos de alguns trabalhadores e consequentemente nos seus salários.
O SINDEL não contesta estes reenquadramentos, provavelmente até já deviam ter acontecido, mas …
não dá a bota com a perdigota.
Ora vejamos:
1ª – Ninguém parece conhecer os critérios de decisão;
2ª – Não foram abrangidos trabalhadores em igualdade de circunstâncias;
3ª – Em alguns níveis, nomeadamente nos Técnicos Operativos ninguém foi abrangido;
Para o SINDEL a Administração das Águas do Norte porta-se como um “reizinho” e dá mostras de
desprezo pelo Estado de Direito; nomeadamente os Tribunais e a ACT, fingindo que desconhece os
problemas dos seus trabalhadores e que sem eles a Empresa não vai por diante.
Também estranhamos que a AdP SPGS, não tenha uma palavra a dizer sobre este comportamento do
“quero, posso e mando” que tanto massacra o dia a dia dos trabalhadores. Não se compreende!!!
O SINDEL, que já solicitou uma reunião urgente ao CA da AdP, relembra que desde 2019, detetadas as
incongruências nos enquadramentos com a entrada em vigor do ACT, apresentou propostas concretas
para este assunto. Até hoje a AdP diz que sim, que compreende, mas de concreto nada! Infelizmente
parece que o CA AdP não tem ou não quer ter mandato para negociar com os Sindicatos, no âmbito
do ACT. O Salário Mínimo Nacional já incorporou muitos graus da Tabela Salarial.

Temos que resolver isto rapidamente!
O SINDEL está a ultimar a proposta salarial para 2022 e retoma todas as propostas que tem vindo a
apresentar desde 2019. O SINDEL, enquanto representante de trabalhadores da AdP e particularmente
da AdN exige diálogo social, negociação e concertação.
O SINDEL E OS TRABALHADORES NÃO VÃO FICAR CALADOS!

DÁ MAIS FORÇA À TUA VOZ, SINDICALIZA-TE, ADERE AO SINDEL!
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