SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

AOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO
POSIÇÃO DO CONTRATO COLETIVO
O processo negocial em Conciliação, no Ministério do Trabalho, tem sido longo e ainda não
terminou. Contudo, desejamos concluí-lo com um acordo que seja favorável aos trabalhadores.
A APED tem proposto, nas várias reuniões de Conciliação, a redução do valor de trabalho
suplementar e do trabalho em dia feriado, algo que nunca admitimos e, uma vez mais, não o
faremos. Para o SITESE, este ponto é essencial e jamais aceitaríamos que tal proposta
reduzisse a retribuição aos trabalhadores sem contrapartidas do mesmo valor.
Por sua vez, quanto à tabela salarial, inicialmente a APED propôs um aumento de 1%, evoluindo
posteriormente para 1,2% e na última reunião para 2%, sobre os valores em vigor. Os 2%, agora
propostos, são para cobrir um período de 2 anos, ou seja, não há retroativos a 1 de janeiro de
2015, mas a partir da publicação da nova convenção.
Ainda que as partes tenham vindo a aproximar as suas posições, de parte a parte, o SITESE não
deixará de lutar dignamente até ao fim do processo negocial. É nossa pretensão rever a
convenção coletiva e atualizá-la, porém tudo faremos para que os direitos dos trabalhadores
sejam vertidos no contrato de uma forma justa.
Face aos avultados lucros que as empresas da grande distribuição registam, é tempo de
atualizar os salários e devolver esperança a todos os trabalhadores do sector!

REPOSIÇÃO DOS FERIADOS NACIONAIS
Foram repostos os 4 feriados nacionais que o anterior governo legislativo suspendeu durante
três anos. Referimo-nos aos seguintes feriados:

Corpo de Deus, 5 de Outubro, 1 de Novembro e 1 de Dezembro.
O SITESE manifestou sempre a sua indignação face à suspensão de tais direitos e, nesse
sentido, saúda as forças políticas atuais pela reversão e pela devolução da dignidade a que se
assiste no mundo laboral.

APRESENTADO O AVISO DE GREVE PARA O 1.º DE MAIO
Para que seja possível comemorar o feriado do Dia Internacional do Trabalhador o sindicato
apresentou, mais uma vez, aviso de greve nas empresas da grande distribuição, que não
respeitam este feriado, aproveitando para convidar todos os trabalhadores, em geral, e mobilizar
os nossos associados, em particular, para vir celebrar este evento.
Este ano, a comemoração será em Viseu, a partir das 10h00, no recinto da Feira de São Mateus.

Venha celebrar com o SITESE!

PELO TRABALHO DIGNO!
PELA DEFESA DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES!
SINDICALIZE-SE!
Lisboa, 11 de abril de 2016

A Direção

DELEGAÇÕES
FARO - Av. da República, 166 - 2º. Esqº. 8000-080 Faro - Telf. 289 828 389
PORTALEGRE - Rua 19 de Junho, 31 - 7300-155 Portalegre - Telf. 245 202 651
PORTO - Rua Stª. Catarina, 391 - 3º. Frt.. 4000-451 Porto - Telf. 222 000 988
TORRES VEDRAS - Av. 5 de Outubro, 11- 3º. Drtº. - 2560-270 - T. Vedras - Telf. 261 323 764
VILA FRANCA DE XIRA – Rua Alves Redol, 75 – 3º. 2600-100 VFX – Telf. 263 110 400

