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AOS ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Plenário de trabalhadores da empresa Fortunato O. Frederico (KYAIA), em
Guimarães, dia 13 de Setembro (sexta-feira) das 13h30 às 14h00, para discutir
a recusa da negociação do Acordo de Empresa para 2013 e decidir como
continuar a exigência de salários

Exmºs Senhores:
Conforme nossa informação aos orgãos de comunicação social, a Associação Patronal do Calçado,
APICCAPS, da qual o Senhor Fortunato Frederico é o Presidente, sem qualquer justificação económica,
recusa negociar novos salários para os trabalhadores em 2013, na continuação da sua atitude em 2012,
com graves consequências na redução do poder de compra e no empobrecimento dos trabalhadores
do calçado. Apenas motivações políticas de solidariedade com as medidas de austeridade e
empobrecimento do Governo, movem o patronato do calçado nesta sua recusa em negociar novos
salários para 2013. É clara a estratégia para aprofundar um modelo de baixos salários em Portugal.
Perante este boicote da APICCAPS, o Sindicato do Calçado do Minho e a FESETE apresentaram uma
proposta de Acordo de Empresa, em Julho, com o objectivo de negociarmos uma tabela salarial após a
sua aprovação pela maioria dos trabalhadores por voto secreto. Após o período legal a empresa
respondeu-nos recusando a negociação de novos salários para 2013.
Numa análise às contas oficiais da empresa entre 2009 e 2012, esta acumulou 17,3 milhões de lucros,
mas recusa actualizar os salários dos trabalhadores em 2012 e 2013, tentando impôr o modelo dos
baixos salários, o empobrecimento dos trabalhadores de forma violenta, à custa de uma forte
exploração. Não existem razões económicas que justifiquem esta atitude da Administração de recusa
de aumentar os salários, repartindo uma parte da riqueza criada pela actividade da empresa. A
FESETE e o Sindicato não desistem da negociação e da actualização salarial dos trabalhadores.
É esse o debate que vamos levar aos trabalhadores da KYAIA, situada na Rua 24 de Junho, nº
453, Penselo - Guimarães, amanhã, dia 13 de Setembro de 2013, das 13h30 às 14h00, à porta das
instalações da empresa.
Assim, vimos desde já convidar esse prestigiado Orgão de Comunicação Social a estar presente.
Atenciosamente,
O Coordenador da
Direcção Nacional

Manuel Freitas
P.S.: Qualquer informação adicional, p.f. contactar o nosso
Dirigente José Guimarães, para o Telem.: 917586229
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