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                                          SINDICALIZA

                 VW Autoeuropa em primeiro! E os trabalhadores??!!

A VW Autoeuropa está em primeiro lugar no ranking das 
profissionalismo de todos os trabalhadores.
Administração fazer o merecido reconhecimento a todos os
monetária como compensação pelo
momento oportuno para que a Administração de Palmela
esforços para que sejam feitos investimen
produtiva da fábrica de maneira a 
permitam reduzir os ritmos de 
degradação da saúde dos trabalhadores. Investimentos que permitam manter 
a produção, os postos de trabalho e repensar os horários praticados num futuro próximo. 

     FIEQUIMETAL entrega reivindicações para 2020

A Comissão Negociadora da FIEQUIMETAL para
de Outubro as nossas principais reivindicações para o setor automóvel aos representantes das 
Associações Patronais para 2020. 
DE 90€ MENSAL, * ATUALIZAÇÃO DO SALÁ
PROGRESSIVA DO HORÁRIO DE TRABALHO PARA AS 35 
DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO LABORAL SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUA (
TRABALHADOR) , estas são algumas das nossas
entendemos que os patrões do se
forma positiva aos trabalhadores
Apelamos a todos os trabalhadores
transformem numa realidade para o setor automóvel.

Delegação de Sindicatos Chineses visita

No passado dia 18 de Outubro, esteve de visita
Chineses com a qual a União de Sindicatos de Setúbal mantem relações. No final da visita realizou
se uma reunião conjunta entre as 
da Comissão de Trabalhadores, União dos Sindicatos de 
informações relativas à atividade de
defesa dos direitos e na melhoria das condições de trabalho e de vida dos trabalhadores.
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DICALIZA-TE! Somos o teu Sindicato

VW Autoeuropa em primeiro! E os trabalhadores??!!

A VW Autoeuropa está em primeiro lugar no ranking das fábricas da VW, muito se deve ao esforço e 
profissionalismo de todos os trabalhadores. Não basta apenas fazer propaganda

er o merecido reconhecimento a todos os trabalhadores sem exceções de
como compensação pelo esforço exigido diariamente. Entendemos também que será o 

momento oportuno para que a Administração de Palmela, faça junto de Wolksburg todos os 
esforços para que sejam feitos investimentos na VW Palmela no sentido de aumentar a capacidade 

de maneira a melhorar as condições de vida e de trabalho
 trabalho praticados atualmente que apenas contribuem para a 

degradação da saúde dos trabalhadores. Investimentos que permitam manter 
a produção, os postos de trabalho e repensar os horários praticados num futuro próximo. 

FIEQUIMETAL entrega reivindicações para 2020 no setor automóvel

FIEQUIMETAL para a contratação coletiva entregou no passado dia 17 
principais reivindicações para o setor automóvel aos representantes das 

2020. *AUMENTO GERAL DOS SALÁRIOS DE 3€ DIA, COM O
, * ATUALIZAÇÃO DO SALÁRIO DE ADMISSÃO NO SECTOR PARA 850

RIO DE TRABALHO PARA AS 35 HORAS SEMANAIS, 
ORAL SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUA (40 HORAS ANUAIS POR 
algumas das nossas  reivindicações para o setor 

entendemos que os patrões do setor tem todas as condições para no próximo ano responder de 
aos trabalhadores, dado os resultados positivos que as suas empresas apresentam!

Apelamos a todos os trabalhadores que se unam na luta para que estas reivindicações se 
numa realidade para o setor automóvel. 

Delegação de Sindicatos Chineses visitaram a VW Autoeuropa

No passado dia 18 de Outubro, esteve de visita à VW Autoeuropa, uma delega
qual a União de Sindicatos de Setúbal mantem relações. No final da visita realizou

entre as várias estruturas presentes, representantes da Comissão Sindical, 
União dos Sindicatos de Setúbal e SITE-Sul, onde 

atividade de cada estrutura e ao trabalho desenvolvido pelas mesmas na 
defesa dos direitos e na melhoria das condições de trabalho e de vida dos trabalhadores.
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