A LUTA CONTINUA, NA EMPRESA E NA RUA

NÃO ÀS ALTERAÇÕES À ACS
EXIGINDO AUMENTOS SALARIAIS INTERCALARES
ESCLARECER, INFORMAR, MOBILIZAR
E LUTAR É O CAMINHO!

VISEU

SÃO JOÃO DA MADEIRA

A Frente Sindical continua a esclarecer a vergonhosa proposta da gestão da Altice tem para os
planos de saúde, a informar das consequências gravosas e a mobilizar para a luta que vai ser
necessária para travar as intenções desta gestão “oligarca” que tem como propósito sacar aos
trabalhadores/beneficiários para encher os bolsos dos accionistas.
Ao longo de 2 meses em todos os plenários realizados o sentimento que os trabalhadores
transmitiram é o mesmo, a necessidade de lutar!
O conjunto de acções, plenários, concentrações já realizadas é de grande significado e tem vindo
a aumentar a cada dia. Este caudal de protesto, intervenção e luta que vem engrossando, é um
sinal claro do descontentamento e indignação que os trabalhadores da Altice sentem e é também
uma afirmação inequívoca da sua disponibilidade para continuar a lutar pelos seus direitos e a dar
firme combate às opções que têm vindo a ser assumidas pela gestão e que não dão a resposta
necessária aos problemas dos trabalhadores e dos beneficiários.
AUMENTOS SALARIAIS INTERCALARES. Como informamos no comunicado anterior, a Frente
Sindical apresentou uma proposta de aumentos salariais intercalares, levando o mais longe
possível esta exigência para dar uma resposta urgente e imediata ao agravamento das condições
de vida por via do brutal aumento de custos onde a inflação segundo o INE já atinge 8,1%.
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Assim, a Frente Sindical elaborou uma Proposta de aumentos salariais intercalares, a qual foi
entregue à CEO da Altice no passado dia 6 de Junho.

PROPOSTA.
Tal como já foi divulgado, a Proposta entregue é constituída pelas duas componentes seguintes:
1. Aumento intercalar de 50€ em cada salário base, com efeitos a 1.7.2022.
2. Salário mínimo praticado no Grupo com o valor de 835€, com efeitos a 1.7.2022.
Esta proposta de aumentos salariais intercalares, fica mesmo assim aquém dos valores que
seriam necessários para que os trabalhadores recuperassem o poder de compra perdido desde
que a Altice entrou na PT, são apenas uma atenuação, enquanto os Patrões todos estes 7 anos
tiveram ganhos de muitos milhões.
Não podemos permitir que o momento que atravessamos continue a servir de pretexto, como já
aconteceu, para o atropelo aos direitos de quem trabalha, para o aumento da exploração e para a
degradação ainda maior das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores e das suas
famílias, enquanto os do costume concentram e acumulam lucros cada vez maiores!

CONFERÊNCIA DE IMPRENSA.
No próximo dia 23, já depois de concluída a quase generalidade dos Plenários/Concentrações, a
Frente Sindical vai realizar uma Conferência de Imprensa para:
•

Transmitir o balanço das acções de Luta que têm vindo a ser concretizadas.

•

Anunciar a LUTA que irá ser realizada.

A FRENTE SINDICAL CONTINUA DETERMINADA NA DEFESA
DOS TRABALHADORES NO ACTIVO E NÃO ACTIVO.

NA ALTICE
A LUTA CONTINUA, NA EMPRESA E NA RUA!
Lisboa, 20 de Junho de 2022
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