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Perante a constatação de que os trabalhadores
dos SIMAR, que trabalham em regime de
horário de turno e em trabalho noturno, estão
desde 2009 (tempo em que eramos SMAS)
sem receber o valor correspondente ao subsídio que lhes é devido no/nos períodos
correspondentes aos dias de gozo de férias, a Comissão Sindical do STAL de imediato pediu uma
reunião com caracter de urgência à administração dos SIMAR. Retirada que foi feita sem qualquer
explicação aos trabalhadores visados ou ao Sindicato.

A Comissão Sindical do STAL tem vindo a procurar resolver várias situações
e pediu uma reunião com carácter de urgência à administração dos SIMAR.
Ontem, dia 18/09, em reunião com o administrador
responsável pelos Recursos Humanos - António
Pombinho, fomos informados de que, reconhecendo
razão ao STAL, levará à próxima reunião do Conselho
de Administração dos SIMAR, sexta-feira, dia
22/09, a proposta de pagamento do valor dos subsídios de turno e de trabalho noturno em falta, a todos
os trabalhadores.

O pagamento dos valores em atraso será
feito em fases sendo previsível que a
primeira aconteça até ao final de 2017.
Situação semelhante se passa com os trabalhadores
sujeitos ao abono para falhas que verão também
resolvido o seu problema.
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