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TRABALHADORES DA SCML

AUMENTOS
SALARIAIS
A SCML comunicou aos seus trabalhadores o aumento do salário
correspondente do nível 1 ao 6 da tabela dos auxiliares e 1 e 2 da
tabela dos técnicos prof issionais. Entretanto, convidou os
Sindicatos para uma reunião no sentido de ser comunicado em
primeira mão a decisão de aumentar estes níveis salariais, convite
que foi recusado por esta f rente sindical por se entender que, por
um lado, estava em causa uma alteração unilateral daquelas
tabelas e, por outro, apenas foram aumentados alguns
trabalhadores.

Estes Sindicatos, em representação dos seus associados, naturalmente não se
opõem a aumentos salariais dos trabalhadores, contudo, consideramos a atuação
da Mesa da SCML discriminatória e pouco equitativa, dado que bloqueia, há
anos, 1814 dos 1914 trabalhadores da tabela auxiliar que estão no nível 1 e 2, isto é,
no primeiro nível a progredir, enquanto permite a apenas 100 trabalhadores a
possibilidade de progressão na carreira por um salário mais justo.
A SCML insiste assim numa política de empobrecimento dos trabalhadores mais
f rágeis, embora proceda a aumentos na ordem dos 1,6% aplicados
cirurgicamente e sem negociar a reformulação e reconf iguração das tabelas
salariais.
Ao impedir a progressão ordinária de todos os trabalhadores provoca o
abaixamento dos salários e o empobrecimento dos mais pobres.
Esta comissão negociadora sindical recusou-se a participar numa reunião sem
carácter negocial e que serviria apenas para veicular uma decisão unilateral,
injusta e em completo desacordo com os princípios da negociação coletiva.

Estes sindicatos não foram convocados para discussão e
apresentação de propostas sobre as alterações que a SCML pretende
introduzir. Estes sindicatos exigem a abertura de negociações sobre
aumentos salariais! Estes sindicatos exigem o desencadear das
progressões ordinárias a que os trabalhadores têm direito!
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