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Sindicato do calçado acusa KYAIA de recusar
partilhar cêntimos com
13/09/2013 20:17
O Sindicato dos Têxteis, Vestuário e Calçado acusou hoje o dono da empresa KYAIA, em
Guimarães, de recusar partilhar cêntimos com os trabalhadores quando tem lucro de milhões
e garantiu que a luta pelo aumento dos salários vai continuar.
Em declarações à agência Lusa, após um plenário de trabalhadores da empresa vimaranense,
o representante do sindicato, José Guimarães, afirmou ainda que o empresário Fortunato
Frederico tem impedido o acordo coletivo de trabalho no setor enquanto presidente da
Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele (APICAP).
Os trabalhadores da KYAIA reuniram-se em plenário depois da administração ter recusado a
proposta por eles apresentada em junho, que incluía um aumento salarial entre 6,5 e 7%,
sendo que a maioria dos salários ronda os 500 euros, com exceção para os altos quadros da
empresa.
Estamos a falar de uma empresa que entre 2009 e 2012 teve um lucro de 17 milhões de
euros e que se recusa a partilhar cêntimos com os trabalhadores, acusou o sindicalista.
Segundo José Guimarães, a administração da KYAIA recusou um novo acordo de empresa
que previa o aumento dos salários, que estão congelados desde 2011, e também um
aumento de 50 cêntimos no subsídio de refeição, atualmente de 2,50 euros.
O responsável explicou que a proposta dos trabalhadores foi recusada com o argumento fraco
que o dono não queria fazer concorrência aos restantes empresários da APICAP, com a qual o
sindicato está em negociações para um novo contrato coletivo de trabalho.
Curiosamente é o mesmo Fortunato Frederico que tem impedido o acordo entre o sindicato e
a APICAP. Mas esperamos que esta situação também seja desbloqueada brevemente, disse.
Alias, adiantou, dia 30 de setembro vai haver uma reunião no Ministério do Trabalho entre as
duas partes, depois de ter sido feito um pedido de conciliação.
Quanto à KYAIA em particular, Jorge Guimarães explicou que haverá um novo plenário no
próximo mês.
Não vamos desistir desta luta. Foi também a decisão dos trabalhadores da empresa. Se não
for através do contrato coletivo vamos lutar para que seja através do acordo de empresa,
garantiu.
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Regional
16/09/2013 - 01:57 | Braga promove Dia Mundial do Turismo
16/09/2013 - 00:02 | Braga precisa de criar emprego para a juventude,defendeu o candidato socialista á presidencia da assembleia municipal,Luis Braga da Cruz
16/09/2013 - 00:02 | Reitor da UMinho dá hoje as boas-vindas aos novos alunos
16/09/2013 - 00:02 | Câmara de Braga apresenta esta tarde projecto de requalificaçao do centro escolar de Gondizalves
16/09/2013 - 00:02 | Câmara de Barcelos inaugura esta segunda-feira 4 centros escolares, investimento de 7,2 ME

Nacional
14/09/2013 - 00:02 | Euromilhões: Jackpot de 34 milhões de euros para concurso de terça-feira
14/09/2013 - 00:02 | Professora descontente interrompeu discurso de Nuno Crato em Viseu
14/09/2013 - 00:02 | Euromilhões: Combinação vencedora do concurso de ontem
14/09/2013 - 00:02 | Diretores escolares preocupados com os dois mil horários por ocupar nas escolas
13/09/2013 - 20:57 | Professora descontente interrompeu discurso de Nuno Crato em Viseu

Internacional
12/09/2013 - 11:17 | Portugal arrisca ser um dos países mais desiguais devido à austeridade de acordo com a organizaçao nao governamental Oxfam
10/09/2013 - 00:02 | Proposta russa recebida com atenção por dirigentes ocidentais
30/08/2013 - 00:42 | Parlamento britânico impede intervenção militar do Reino Unido
29/08/2013 - 01:02 | Obama diz que ainda não tomou nenhuma decisão quanto á Siria
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26/08/2013 - 14:42 | Síria: Ataque contra coluna da ONU adia missão

Desporto
16/09/2013 - 00:02 | Triunfos isolam Sporting no segundo e Sporting Braga no terceiro lugar da Liga
16/09/2013 - 00:02 | Sporting de Braga bate Estoril e sobe a terceiro
16/09/2013 - 00:02 | Sporting vence Olhanense e sobe provisoriamente ao segundo lugar
15/09/2013 - 21:57 | Sporting de Braga bate Estoril e sobe a terceiro
15/09/2013 - 19:42 | Sporting vence Olhanense e sobe provisoriamente ao segundo lugar

Economia
16/09/2013 - 00:02 | Encher o depósito vai ficar mais barato a partir de hoje. A descida na gasolina poderá ser até quatro cêntimos.
02/09/2013 - 12:57 | Preço dos combustíveis sobe dois a três cêntimos esta semana
30/08/2013 - 11:17 | Taxa de desemprego em Portugal recua para os 16,5% em julho - Eurostat
21/08/2013 - 11:42 | Portugal coloca 1.000 M€ em emissão de Bilhetes de Tesouro
14/08/2013 - 11:42 | Economia portuguesa cresce 1,1% no segundo trimestre após dois anos e meio a cair

Diversos
23/08/2013 - 11:02 |
22/08/2013 - 11:42 | Festival no cost de folk em Barcelos junta 6 bandas em palco sobre o rio Neiva
22/08/2013 - 10:57 | Festivais portugueses de música vão ser distinguidos com prémio anual
20/08/2013 - 16:57 | Documentário sobre banda One Direction estreia-se hoje em Londres, em Portugal a 29
19/08/2013 - 11:57 | Festival de Paredes de Coura encerra com energia e boa disposição em palco

VÍDEOS

A Música do Dia: Azeitonas - Ray - dee - oh

Plaza no Centro Cultural Vila Flor (Café Concerto) dia27 setembro ás 24 horas

Peixe Avião no Theatro Circo de Braga dia 21 setembro ás 22 00
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