REUNIÃO DA COMISSÃO SINDICAL
COM OS RECURSOS HUMANOS
DA MCH - PLAZA 1 E PLAZA 2
•

Folha sindical

- Trabalhadores da MCH Plaza Azambuja

•

Reivindicações dos trabalhadores
Situação nos Armazéns

A Comissão Sindical do CESP reuniu no passado dia 24 de
Fevereiro com a Directora de Recursos Humanos dos Plazas
1 e 2 da MCH Azambuja, colocando à representante da
empresa as preocupações dos trabalhadores e o ponto de
situação do Caderno Reivindicativo

Ponto de situação das reivindicações apresentadas pelos
trabalhadores do Plaza 1 e do Plaza 2:
• Aumento dos salários - a decisão foi remetida para a negociação da revi-

são do CCT com a APED mas, entretanto e a exemplo do que também
está a acontecer noutras empresas da Grande Distribuição, está a ser
divulgado na empresa que haverá uma actualização salarial de 1%. Esta
revisão salarial não repõe o poder de compra dos trabalhadores mas já
demonstra que vale a pena reivindicar e lutar.
Não estranhamos que a Sonae aumente tão pouco os trabalhadores quando ouvimos o Engº Belmiro de Azevedo dizer que os trabalhadores portugueses são pouco produtivos, tentando esconder que a responsabilidade
da baixa produtividade do país é de patrões e governos que gerem mal,
organizam mal, não dão formação, não dão meios… e o que querem é
aumentar a exploração e o empobrecimento dos trabalhadores.
• Aplicação do CCT - pagamento do traba-

lho extraordinário e do trabalho nos feriados. A empresa informa que vai cumprir a
lei, isto é, retomar o pagamento de acordo
com o CCT a partir de 1 de Agosto (é obrigatório). É de registar que outras empresas da Grande Distribuição já estão a
pagar de acordo com o CCT (por exemplo
Pingo Doce e Lidl).

Em: www.cesp.pt

Vale a pena reivindicar e lutar
•
•

Passagem a trabalhadores da Empresa - mais de 60 trabalhadores com
contratos de trabalho temporário passaram a ter contrato com a empresa.
Houve alterações ao funcionamento interno nos Plazas 1 e 2 - na organização das entradas e saídas, na marcação das consultas médicas, no
horário de atendimento dos trabalhadores nos Recursos Humanos

É fundamental continuar a reivindicar e a exigir:
•
•

•
•

A resolução da situação do bloqueamento das portas dos armazéns e
de contacto com o exterior
Que a marcação das férias respeite o interesse dos trabalhadores e garanta um período mínimo de 11 dias seguidos de férias no Verão (não há
garantias da empresa de poderem ser no Verão, havendo o compromisso
de análise caso a caso)
A empresa não se comprometeu mas diz já terem abordado a possibilidade
de actualização dos Prémios de produtividade.
Alteração da localização do placar sindical.

Na reunião foram ainda debatidas outras matérias do interesse dos
trabalhadores sobre as quais a Comissão Sindical irá proceder a
um levantamento a apresentar à empresa,
nomeadamente no que se refere a:
•

Doenças profissionais, trabalhadores-Estudantes, assédio moral, segurança
nos transportes da empresa, número de processos disciplinares instaurados
em 2013.

ARMAZÉM ALIMENTAR
No Armazém Alimentar vive-se uma inaceitável situação de pressão sobre os
trabalhadores:
•
•

•

Ameaças constantes com processos disciplinares
“Castigos” inaceitáveis aos trabalhadores (um trabalhador picou a entrada com 1 minuto de
atraso e foi-lhe vedada a entrada, entrando depois ao serviço mas foi para uma sala a
“contar pessoas”, só se resolvendo a situação após a intervenção do CESP)
Trabalhadores que há anos não gozam férias no período de Verão por “terem baixa produtividade”.
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A Comissão Sindical e o CESP vão continuar a exigir a resolução dos problemas, o cumprimento da lei e do CCT e a reivindicar melhores condições de vida e de trabalho. Para isso é fundamental a unidade dos trabalhadores : VAMOS CONTINUAR A LUTAR!

