SINTAC

SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL

COM RESPONSABILIDADE, FACE AO CONTEXTO ATUAL!!!
Aos trabalhadores da LAUAK
O SINTAC tem mantido ao longo dos tempos várias reuniões com a Direção da LAUAK.
Nessas reuniões esteve sempre presente o atual momento e o contexto do nosso sector
(fabricação de componentes aeronáuticos), que tem sido um dos mais atingidos no nosso
país, e no mundo, pela pandemia que assola o nosso planeta. O SINTAC é responsável e preza
especialmente a viabilidade da empresa o que, consequentemente, garante a defesa dos
postos de trabalho.
Neste sentido, o SINTAC negociará com a Direção da LAUAK os seguintes pontos:
·
Aumento do subsídio de deslocação de Setúbal para Grândola de 12,5€ para 15€,
para todos os trabalhadores de Setúbal que façam este percurso;
·
Todos os trabalhadores que sintam que sua carreira profissional não tem tido
uma evolução positiva, podem recorrer individualmente ao SINTAC, para que este,
junto da Direção da LAUAK possa colocar todas as questões no sentido de resolver
eventuais injustiças.
O SINTAC continuará a reunir-se regularmente com a Direção da LAUAK tentando, através da
negociação, obter melhores condições para todos os trabalhadores, sem exceções.
O SINTAC nunca utilizará os trabalhadores e os seus direitos, para outros fins, outras
estratégias, ou políticas que sejam estranhas a estes.
Mais se informa que a Direção da LAUAK comunicou ao nosso sindicato, que está junto de
um dos seus principais clientes a negociar, para que alguns dos produtos deste, possam vir a
ser produzidos nas unidades fabris da LAUAK em Portugal, no sentido de viabilizar a
continuidade da atividade industrial em Setúbal.
Mas é importante, que continuemos empenhados e focados, pois queremos que os
clientes continuem a ceder trabalho, e que não lhes faltemos com a palavra.
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