AOS TRABALHADORES DA
CORDOARIA, REDES, SACARIA
E ESPUMAS

Informação sobre as negociações do CCT para 2019
Realizaram-se duas reuniões de negociação com a AICR, Associação Patronal deste Sector nos dias
22 de Março e 17 de Abril. Nestas duas reuniões o patronato reafirmou a sua intenção: de eliminar os
3 dias da majoração das férias; de reduzir o valor da retribuição do trabalho suplementar de 50% para
25%, de 75% para 37,5% e de 100% para 50%; de eliminar os feriados de Carnaval e Municipal. O
patronato não manifestou abertura para acabar com o trabalho ao sábado no regime de 3 turnos, ou
obrigá-los entre a segunda e sexta-feira à sobreposição dos turnos com uma presença na empresa de
42,5 horas, quando deveriam apenas estar 40 horas.

Apesar do aumento do lucro das empresas, o patronato
pretende reduzir os direitos e a retribuição dos
trabalhadores, aumentando a exploração!
Nos últimos 8 anos apesar dos excelentes resultados económicos das empresas, o patronato da
maioria das empresas congelou os salários, muitos profissionais ficaram no Salário Mínimo Nacional.
Nesta negociação pretende eliminar os poucos direitos superiores ao Código do Trabalho, majoração
das férias, reduzir os baixos salários através do corte no trabalho suplementar para metade do
acréscimo pago e aumentar o tempo de trabalho não pago ao cortar os 2 feriados e transformá-los
em 2 dias de trabalho.

Com a ameaça da Caducidade do CCT pelo patronato,
só o protesto e a luta dos trabalhadores pode
impedir o roubo nos direitos!
Como informámos no comunicado de Novembro de 2018, o patronato deste sector utiliza a
chantagem da norma da Caducidade do CCT para reduzir os direitos dos trabalhadores. Perante este
ataque às condições de vida e de trabalho dos trabalhadores só nos resta um caminho, APELAR aos
trabalhadores para que protestem, exijam o respeito pelos seus direitos laborais e lutem pela defesa
de um CCT mais justo, pelo fim do trabalho ao sábado no regime de 3 turnos e por melhores salários.
Está marcada uma nova reunião de negociação para o dia 16 de Maio. Até lá os Sindicatos filiados
na FESETE vão contactar os trabalhadores e ouvir as suas opiniões. Entretanto podes dar a tua
opinião através do Facebook da FESETE (https://www.facebook.com/feseteportugal?ref=tn_tnmn)
deixando mensagem, com identificação da tua profissão e nome da empresa onde trabalhas.

Sem a Unidade e a Luta dos Trabalhadores é sério o risco da
perda de direitos do CCT e do aumento da exploração!

Luta por Melhores Salários ! Defende os Teus Direitos!

SINDICALIZA-TE ! UNIDOS SOMOS MAIS FORTES !
Porto, Abril de 2019
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