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Folha Sindical - Trabalhadores do Grupo Auchan

Auchan con nua sem responder às reivindicações
dos trabalhadores
A empresa con nua a remeter pra camente todos os assuntos do caderno
reivindica vo para a negociação do Contrato Colec vo de Trabalho, não
assumindo qualquer compromisso de aumento dos salários e subsídio de
refeição.
Não cumprem a Lei. Recusam-se a pagar os tempos acumulados das tarefas
inacabadas quando perfaz as 4 horas, alegando que já “dá” uma tolerância de
4h59 mensais, pelo que, na opinião da empresa não faz sen do pagar essas 4
horas acumuladas (os 10, 15 e 20 minutos que os trabalhadores fazem tantas
vezes no ﬁnal do seu dia de trabalho).
A empresa con nua a impor aos trabalhadores horários de trabalho
desregulados e escalas com oscilações diárias. Impõem horários de trabalho
entre a 1h e as 6h num total desrespeito pelas normas legais em vigor.
Discrimina salarialmente os trabalhadores com a mesma categoria proﬁssional.
Até à data con nua tudo igual no que respeita às reivindicações dos
trabalhadores ﬁcando ainda mais clara a necessidade de lutar pelos nossos
direitos e aumento dos salários e subsídios .

Não aceitamos este comportamento da
Auchan!
Junta-te à luta, dia 12 de Abril às 11h30m,
frente à sede da empresa em Alcântara,
Lisboa
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Os trabalhadores e o CESP exigem o aumento dos salários de todos os trabalhadores, eliminação da
tabela B e progressão automá ca dos operadores de armazém até ao nível VIII (operador de armazém
especializado).
A Associação Patronal das Empresas de Distribuição (APED) insiste nos baixos salários, na redução do
valor pago pelo trabalho suplementar e pelo trabalho em dia feriado, e introdução de banco de horas.
É inaceitável!
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Exigimos:
•

A negociação do Contrato Colec vo de Trabalho do Sector;

•

A eliminação da tabela B;

•

A progressão automá ca 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.

As empresas do sector que, diariamente, acumulam lucros milionários têm de mudar de a tude e
valorizar a especialização dos trabalhadores e aumentar os salários de todos sem exigir contrapar das.
Os trabalhadores não aceitam chantagens e lutam pelo reconhecimento do valor do seu trabalho com os
seus salários e carreiras melhorados.
1º DE MAIO - LUTA DE TODOS OS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO
GREVE PELA NEGOCIAÇÃO DO CCT E RESPOSTA DAS EMPRESAS ÀS REIVINDICAÇÕES QUE VAMOS LEVAR
PARA AS MANIFESTAÇÕES DA CGTP-IN EM TODO O PAÍS
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