SINDICATO DO CALÇADO, MALAS E AFINS
COMPONENTES, FORMAS E CURTUMES DO
MINHO E TRÁS-OS-MONTES

AOS ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Assunto:

CONCENTRAÇÃO - Largo do Toural
Dia 14 de Novembro às 19h30 em Guimarães
Trabalhadores/as do Grupo KYAIA exigem o cumprimento do
Contrato Colectivo de Trabalho!

Exmºs/as Senhores/as
O Grupo Fortunato O. Frederico & C.ª, Lda., composto pelas empresas KYAIA,
KELLO, KELLOKIA e ALFOS, decidiu numa clara violação do Contrato Colectivo de
Trabalho e da Lei Laboral, aumentar o horário de trabalho diário em 20 minutos, uma hora
e quarenta minutos por semana, com a inclusão de duas pausas de 10 minutos, uma de
manhã e outra à tarde, aos cerca de 350 trabalhadores/as.
Perante a firme recusa da maioria dos/as trabalhadores/as em aceitar o aumento
diário de trabalho em 20 minutos, o Sindicato procurou durante as últimas semanas pela
via do diálogo e da negociação encontrar uma solução para o conflito, tendo a
administração mantido uma posição irredutível e prepotente na violação das normas
laborais. No final do mês de Outubro descontou aos/às trabalhadores/as ilegalmente, 20
minutos diários, e procedeu à sua injustificação.
Face a esta atitude de ausência de diálogo, violação do CCT e das Normas da Lei
Laboral, que consideram as pausas como tempo de trabalho, aos/às trabalhadores/as e
ao Sindicato não restou outro caminho de trazer à opinião pública a denúncia da violação
dos direitos laborais pelo Grupo KYAIA e a exigência de justiça.
Atentos à importância desta Jornada de Luta o Sindicato convida V.Exas., a
estarem presentes no Largo do Toural, no dia 14 de Novembro, quinta-feira, a partir
das 19h30, com o objectivo de darem a divulgação necessária ao justo protesto
dos/as trabalhadores/as do Grupo KYAIA.
Certos da v/comparência e divulgação, subscrevemo-nos apresentando os nossos
respeitosos cumprimentos,
Guimarães, 12 de Novembro de 2019

Atenciosamente,
A Direcção do Sindicato do Calçado
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