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COM A LUTA DOS TRABALHADORES E A INTERVENÇÃO E
PERSISTÊNCIA DO CESP E DA COMISSÃO SINDICAL
COMEÇAM A VER-SE ALTERAÇÕES POSITIVAS NAS
CONDIÇÕES DE TRABALHO!
Na úl ma reunião com a Sonae, foram deba dos
vários assuntos que dizem respeito ao conjunto
das
reivindicações
dos
trabalhadores
apresentadas pelo CESP.
Concluiu-se
que,
todas
as
conquistas
conseguidas foram o resultado da resistência e
luta dos trabalhadores da Sonae.
Assim a COMISSÃO SINDICAL DO CESP,
congratula-se com as alterações introduzidas:
ENTREPOSTO PLAZA 1:
Já existe um cartão onde consta os contactos
da empresa (Plaza 1), que facilita a
comunicação com os nossos familiares;
O horário de atendimento dos Recursos
Humanos, que era às quartas feiras na hora
de almoço passou a ser, com a intervenção da
CS, ás quartas feiras das 9h às 19h;

VAMOS CONTINUAR A LUTAR!
Muitas situações ainda estão por resolver:
A Comissão Sindical do CESP alerta para a falta
de rigor e transparência nas avaliações de
desempenhos dos trabalhadores e irá con nuar
a exigir que esta situação seja corrigida e
ultrapassada;
Temos de con nuar a luta para garan r a
equiparação da carreira proﬁssional dos
Operadores de Armazém à carreira proﬁssional
dos Operadores de Supermercado; a Sonae
remete para a APED a correcção da injus ça. A
APED aﬁrma necessitar de mais tempo para
trabalhar com as associadas a proposta rela va
aos Operadores de Armazém… Os trabalhadores
exigem a resolução urgente desta situação!
É fundamental prosseguir e intensiﬁcar a luta:
• pelo aumento dos salários de todos os

ENTREPOSTO PLAZA 2:

Desbloqueio das portas do Entreposto,
os trabalhadores já não estão "presos"
dentro do armazém—grande vitória da
luta dos trabalhadores que, há anos,
exigiam o ﬁm do bloqueio das portas;
Nova área social do Plaza 2, que consta no
caderno reivindica/vo desde Janeiro de
2012, ﬁnalmente ﬁcou concluída;
Os trabalhadores do armazém da Sonae Plaza
2
na
Azambuja
viram
melhoradas
signiﬁca vamente as condições nas áreas
sociais/refeitório.
ENTREPOSTO MC:
Os trabalhadores do Armazém da Sonae MC
na secção do PBL na Azambuja já viram
iniciadas as obras de melhoramento das
condições na área social;

trabalhadores;
• a valorização das carreiras proﬁssionais e

correcção da carreira de Operador de
Armazém;
• a passagem a efec vos dos trabalhadores

com vínculos precários que ocupam
postos de trabalho permanentes;
• e a melhoria das condições de saúde e

segurança;
Embora muitas das alterações não sejam, ainda,
“visíveis” para muitos, a realidade é que com a
par/cipação e luta dos trabalhadores,
acompanhada da intervenção e persistência do
CESP e da Comissão sindical, começam a
veriﬁcar-se algumas melhorias nas condições de
vida e de trabalho que representam conquistas
importantes face às reivindicações
apresentadas.

PLENÁRIOS DIA 26 DE MAIO
MC entre as 00h00 e as 02h00; 14h00 e as 17h00 e entre as 17h00 e as 20h00
Plaza 1 entre as 14h00 e as 17h00 e entre as 17h00 e as 20h00
Plaza 2 entre as 14h00 e as 17h00 e entre as 17h00 e as 20h00

MUITO IMPORTANTE:
A COMISSÃO SINDICAL E O CESP, SAÚDAM OS NOVOS
CRITÉRIOS INTRODUZIDOS NO ENTREPOSTO PLAZA 1, EM
RELAÇÃO ÀS AUSÊNCIAS QUE AFECTAM O ABSENTISMO,
OU SEJA, DEIXAM DE CONTAR PARA ABSENTISMO NAS
AVALIAÇÕES
(acidente de trabalho, doação de sangue, paternidade e
maternidade, amamentação, acompanhamento escolar,
ausências para sindicato e nojo)

VALE A PENA LUTAR!

Colocação do relógio de ponto à entrada do
Entreposto Plaza 2;
Abusos de poder de certas cheﬁas;
Igualdade de oportunidades e de tratamento
entre cheﬁas e trabalhadores não está
consolidada (uso de telemóvel e revista);
Con nuar a lutar para erradicar a discriminação
salarial;
Novo regulamento para atribuição de prémio de
produ vidade e aumento do valor para 200€;

SITUAÇÕES AINDA POR RESOLVER:
É URGENTE ACABAR COM O REGIME DE PRISÃO
NO MEZANINE DO PLAZA 2;
Trabalhadores com restrições resultantes dos
acidentes de trabalho, são fortemente
discriminados e penalizados na atribuição de
prémio de produ vidade e aumento de
ordenado;

Prosseguir a luta pelos seus direitos e exigir que a
empresa cumpra o Contrato Colec vo de Trabalho,
par cipando nos plenários e denunciando os
comportamentos da Empresa.
A Luta é o caminho e, nos locais de trabalho a
informação, o esclarecimento e a mobilização são
fundamentais para criar a unidade na acção para o
êxito da luta dos trabalhadores.

A Luta con/nua, não podemos ﬁcar parados!

Dia Nacional de Luta
Unidos pela valorização do Trabalho e dos Trabalhadores
3 de Junho, 15h
Lisboa
Marquês de Pombal

Porto
Campo 24 de Agosto
O CESP emi/u pré-aviso de greve para dia 3 de Junho. Par/cipa!
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