Aos Trabalhadores da empresa
Fortunato O.Frederico (Guimarães)

FESETE

A APICCAPS recusa negociar aumento dos salários para 2013,
mas deixa a decisão a cada empresa do Calçado
No dia 30 de Setembro realizámos na delegação do Ministério do Trabalho, no Porto, a segunda
reunião de conciliação com o objectivo de negociarmos o Contrato Colectivo de Trabalho e novos
salários para 2013 para o sector do calçado. A representante da associação patronal, invocando várias
razões comunicou que a APICCAPS não tinha condições para negociar novos salários para 2013,mas
deixava à iniciativa de cada empresa a possibilidade da decisão do aumento dos salários dos
trabalhadores.
A FESETE e os Sindicatos do Calçado filiados, consideram não existirem razões económicas para a
recusa da APICCAPS de aumentar os salários tendo em consideração as excelentes exportações em
2012 e durante o primeiro semestre de 2013. Face à brutal austeridade imposta pelo Governo é de uma
profunda injustiça a decisão da APICCAPS de recusar negociar o Contrato Colectivo Sectorial em 2012
e 2013 e reduzir o já baixo poder de compra dos trabalhadores.

Os trabalhadores têm direito e merecem melhores salários!
Perante os excelentes resultados da empresa entre 2009 e 2012 cujos lucros atingiram cerca de 17,3
milhões de euros, é de toda a justiça a negociação de melhores salários para os trabalhadores em
2013. Se a Fortunato O. Frederico como Presidente da APICCAPS dá liberdade às empresas do sector
para aumentar os salários, deve dar o exemplo e actualizar os salários dos seus trabalhadores tal como
já fizeram outras empresas de Felgueiras. Os trabalhadores podem contar com o Sindicato e a FESETE
nesta justa luta contra o empobrecimento.

Aos trabalhadores cabe a decisão dos caminhos a tomar
para negociar novos salários para 2013!
Perante a recusa da APICCAPS em negociar novos salários para 2013, bem como a administração da
empresa que recusou negociar o Acordo de Empresa aprovado pelos trabalhadores por voto secreto, o
Sindicato e a FESETE decidiram mais uma vez discutir com os trabalhadores em Plenário, o que fazer
para aumentar os salários em 2013.

PLENÁRIO DE TRABALHADORES dia 31 de Outubro ou 5 de Novembro
PARTICIPA! DÁ O TEU CONTRIBUTO PARA MELHORAR OS SALÁRIOS!
Tribunal Constitucional derrota o Governo e repõe direitos dos trabalhadores!
O recente Acordão do Tribunal Constitucional derrotou a decisão do Governo e dos partidos que o
apoiam na Assembleia da República, PSD-CDS/PP, sobre o roubo de alguns direitos dos trabalhadores
constantes do Contrato Colectivo de Trabalho. Assim:
• Os trabalhadores do calçado mantêm em 2013 a possibilidade do gozo de 25 dias úteis de férias,
sendo 22 dias o mínimo, mais, um, dois ou três dependentes das faltas dadas em 2012;
• Quando os trabalhadores fazem trabalho suplementar, têm direito, para além da percentagem sobre
o salário hora, a uma compensação para descanso;
• Os valores das percentagens pagas pelo trabalho suplementar constantes do CCT, voltam a estar
em vigor a partir de Agosto de 2014.

SINDICALIZA-TE! UNIDOS SOMOS MAIS FORTES!
Outubro 2013

O Sindicato/A FESETE

