
Aos trabalhadores do 

Grupo Unilever
Lever

A proposta do novo Código de Trabalho, que o Governo apresentou na Assembleia da 
República, representa mais um brutal ataque aos direitos, rendimentos e dignidade 
dos trabalhadores portugueses, que diariamente se vêem roubados. 
No Grupo Unilever a empresa considera que os trabalhadores são a fonte de todos os 
males,  recusando-se  a  negociar  com  os  seus  representantes  e  mostrando  uma 
completa falta de abertura para a resolução dos seus problemas!
Mas os problemas são mais que muitos:  

- Há 3 anos que não se discutem aumentos salariais
- Os trabalhadores, incluindo os que trabalham por turnos, deixaram de ter bebidas 
quentes cedidas pela empresa, tendo de as pagar do seu bolso. Isto é especialmente 
dificíl  para  quem trabalha  á  noite  e  “precisa”  da  ajuda  do café  para  se  manter 
desperto e vigilante
- O subsídio de refeição foi reduzido drásticamente, passando de 12€ para 5,10€, 
ficando a empresa insenta de pagar os descontos legais (IRC e SS), ao mesmo tempo 
que impossibilita também o trabalhador de descontar (SS e IRS)
-Procederam  a  uma  profunda  alteração  nos  seguros  de  saúde,  ficando  os 
trabalhadores obrigados a suportar um aumento nos seus custos, de mais do dobro

Com tudo isto, assistimos às “engenharias financeiras” do Grupo, que praticam a 
“Redução de Custos” à conta da retirada de direitos aos trabalhadores

 

Todos na Greve Geral de 22 de Março

Mas este novo Código de trabalho ainda não foi aprovado e  
só a luta dos trabalhadores obrigará o Governo e os patrões  
a recuar, como já aconteceu com o projecto de aumentar em  
meia  hora  por  dia  o  horário  de  trabalho.  A  unidade  dos  
trabalhadores na Greve Geral  prova que vamos lutar pelo  
que temos direito, uma vida digna. Ficar parado é abdicar de  
construir  um  futuro  melhor  para  nós,  os  nossos  filhos  e  
netos.
 

Só a luta vai defender 
os trabalhadores e os seus direitos!


