
 
 
 
 
 
 

 

23 anos passados da histórica luta dos trabalhadores têxteis e 
vestuário pelas 40 horas sem vigarice, com a inclusão das pausas 
no período normal de trabalho e o fim do trabalho ao sábado, a 
Administração do Grupo do Calçado Fortunato-KYAIA pretende, 
violando as normas do Contrato Colectivo de Trabalho, impor de 
forma ilegal 2 pausas de 10 minutos, prolongando o horário de 
trabalho diário em 20 minutos, e semanal em 1 hora e 40 minutos. 
 
Perante a prepotência da Administração, a esmagadora maioria dos 
trabalhadores das empresas de Guimarães e Paredes de Coura 
lutam desde o dia 7 de Outubro, não fazendo as 2 pausas diárias. 
Como represália o patrão no final do mês reduziu-lhes o salário e 
injustificou o tempo das pausas diárias. 
 
A Direcção do Sindicato do Calçado do Minho que mantém o apoio 

diário à justa luta dos trabalhadores, vem APELAR à 
solidariedade dos/as trabalhadores/as do Calçado e doutros 

sectores para com os trabalhadores da KYAIA. Hoje são eles, 
amanhã poderão ser vocês. Contamos convosco! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARTICIPA!  MANIFESTA  A TUA SOLIDARIEDADE!  
 

Guimarães, 2 de Dezembro de 2019               A Direcção do Sindicato  
 

Solidariedade com os/as 
Trabalhadores/as do Grupo KYAIA 

 
 

 
CONCENTRAÇÃO - VIGÍLIA E MANIFESTAÇÃO 

 

Dia 7 de Dezembro – Sábado – 10h30 
 

Em frente à Câmara Municipal de Paredes de Coura 

 

23 anos passados da histórica luta dos trabalhadores têxteis e 
vestuário pelas 40 horas sem vigarice, com a inclusão das pausas 
no período normal de trabalho e o fim do trabalho ao sábado, a 
Administração do Grupo do Calçado Fortunato-KYAIA pretende, 
violando as normas do Contrato Colectivo de Trabalho, impor de 
forma ilegal 2 pausas de 10 minutos, prolongando o horário de 
trabalho diário em 20 minutos, e semanal em 1 hora e 40 minutos. 
 
Perante a prepotência da Administração, a esmagadora maioria dos 
trabalhadores das empresas de Guimarães e Paredes de Coura 
lutam desde o dia 7 de Outubro, não fazendo as 2 pausas diárias. 
Como represália o patrão no final do mês reduziu-lhes o salário e 
injustificou o tempo das pausas diárias. 
 
A Direcção do Sindicato do Calçado do Minho que mantém o apoio 

diário à justa luta dos trabalhadores, vem APELAR à 
solidariedade dos/as trabalhadores/as do Calçado e doutros 

sectores para com os trabalhadores da KYAIA Hoje são eles, 
amanhã poderão ser vocês.  Contamos convosco! 
 

 
 

  CONCENTRAÇÃO - VIGÍLIA E MANIFESTAÇÃO 
 

  Dia 7 de Dezembro – Sábado – 10h30 
 

Em frente à Câmara Municipal de Paredes de Coura 
 
 

PARTICIPA!  MANIFESTA  A TUA SOLIDARIEDADE!  
 

Guimarães, 2 de Dezembro de  2019                   A Direcção do Sindicato  
 

 

Solidariedade com os/as 
Trabalhadores/as do Grupo KYAIA 

 
 

SINDICATO CALÇADO DO MIHO E TRÁS-OS-MONTES 
Rua Camilo Castelo Branco Bloco 4 - r/c – 4810 - 435 - GUIMARÃES 

Tel: 253 416 558 - Email: sindicatocalcado@hotmail.com 

SINDICATO CALÇADO DO MIHO E TRÁS-OS-MONTES 
Rua Camilo Castelo Branco Bloco 4 - r/c – 4810 - 435 - GUIMARÃES 

Tel: 253 416 558 - Email: sindicatocalcado@hotmail.com 

mailto:sindicatocalcado@hotmail.com
mailto:sindicatocalcado@hotmail.com

