A SONAE oferece bolos aos
trabalhadores para não aderirem à
greve de 1 de Maio
Foi divulgado um convívio nas lojas Continente
Bom Dia, para todos os trabalhadores com o
"slogan":
"EM VEZ DE REIVINDICAR VENHAM CONVIVER"

Aos Trabalhadores da Sonae

A empresa sugeriu pela primeira vez um churrasco oferecido
pela empresa ao longo do dia para que todos os turnos
possam participar.
Ofereceu um bolo ao lanche e incentivou os trabalhadores a
tirarem fotografias para um concurso em que quem tiver
mais “likes” terá direito a um prémio a divulgar
posteriormente, passando assim à Comunicação Social uma
imagem errada e camuflando o que realmente fazem aos
trabalhadores diariamente.

E-mail enviado para as lojas:
“Como sabem amanhã é o dia do trabalhador e por isso
mesmo a empresa em forma de reconhecimento, pede para
fazermos o consumo interno de um bolo para as equipas
comerem ao lanche. Amanhã podem fazê-lo ok? 1 bolo por
loja.
Para além disso peço-vos que quando estiverem a degustar
o bolo, tirem uma foto. Porquê?
Porque vai haver um concurso.
Desejo-vos um dia doce, e mais uma vez, obrigada a vocês,
por serem uns profissionais de excelência!”
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O DIA DOCE QUE A EMPRESA DIZ OFERECER IMPLICA 364 DIAS
AMARGOS COM REPRESSÃO E PRESSÃO NAS LOJAS E ARMAZÉNS!

É CASO PARA DIZER “COM PAPAS E BOLOS SE ENGANAM OS TOLOS”!
EM TROCA DE BOLOS QUEREM A REDUÇÃO DO VALOR PAGO POR
TRABALHO SUPLEMENTAR E TRABALHO EM DIA FERIADO E BANCO DE
HORAS OBRIGATÓRIO!

Exigimos:
 Actualização dos salários com aumento mínimo de 40€/mês para todos
os trabalhadores;

 Actualização do subsídio de alimentação em 1€/dia para todos os
trabalhadores;

 Passagem a efectivos dos trabalhadores com vínculos precários a
ocupar postos de trabalho permanentes;

 A negociação do Contrato Colectivo de Trabalho do Sector;
 A eliminação da tabela B;
 A progressão automática dos operadores de armazém até ao nível VIII
(operador de armazém especializado);

 A manutenção do valor pago por trabalho suplementar e por trabalho
em dia feriado, contra a redução do valor das horas extras e do
trabalho aos feriados;

 Horários de trabalho regulados, contra o banco de horas, pelo direito à
conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar.
A Sonae diariamente acumula lucros milionários. Tem de mudar de atitude
e valorizar a especialização dos trabalhadores e aumentar os salários de
todos sem exigir contrapartidas.
Os trabalhadores não aceitam chantagens e lutam pelo reconhecimento
do valor do seu trabalho com os seus salários e carreiras melhorados.
DIA 9 DE JUNHO TODOS À MANIFESTAÇÃO NACIONAL DA CGTP-IN
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