Aos Trabalhadores da
Cordoaria, Redes, Sacaria
e Espumas

FESETE

No nosso comunicado de Fevereiro informámos os trabalhadores das
dificuldades em negociar o novo CCT, cuja última revisão por imposição
do patronato foi em 2011. A última proposta da Associação Patronal
é a seguinte: corte dos 3 dias de majoração das férias pela assiduidade;
redução em 50% do acréscimo pelo trabalho suplementar e redução
para o mínimo legal do tempo de compensação; criação de um subsídio
de refeição de 1,40 euros por dia e uma tabela salarial abaixo indicada:
Grupo
A
B
C
D
E

Euros Mensais
950,00
770,00
695,00
625,00
588,00
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e Espumas

Grupo
Euros Mensais
F
534,00
G
514,00
H
511,00
I
506,00
Subsídio de Refeição: 1,40 €
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Para a FESETE e Sindicatos é uma profunda injustiça que um sector
de capital intensivo e bons resultados económicos nos últimos anos
insista em impôr baixos salários e corte nos direitos dos
trabalhadores. Em algumas empresas os salários e subsídio de
refeição em vigor são superiores à proposta da AICR.
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Perante uma proposta de revisão do CCT aquém das possibilidades
das empresas e das necessidades dos trabalhadores, a FESETE e os
Sindicatos decidiram ouvir a opinião dos trabalhadores sobre se
devemos ou não, negociar este CCT. Assim perguntamos:
Estás de acordo com a negociação do CCT para 2015, com os
cortes nas férias e no trabalho suplementar; criação do subsídio
de refeição e tabela salarial acima indicada?
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SIM .....
NÃO .....
Assinala com um X a tua opinião e entrega aos dirigentes do
Sindicato.
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