EXIGIMOS O JUSTO AUMENTO
DOS SALÁRIOS E PROGRESSÃO
NA CARREIRA!

Aos Trabalhadores da Logística SONAE

Agosto
2018

SONAE - VICE-PRESIDENTE DA APED, AFIRMA QUE NÃO
ESTÁ A BLOQUEAR AS NEGOCIAÇÕES DO CONTRATO
COLECTIVO DE TRABALHO MAS RECUSA-SE A RESOLVER
O PROBLEMA NA EMPRESA, NOS SEUS LOCAIS DE
TRABALHO, NÃO CUMPRINDO OS COMPROMISSOS QUE
TINHA ASSUMIDO
Exigimos a negociação do CCT para os Trabalhadores das
Empresas de Distribuição, com aumento dos salários, ﬁm
da Tabela B e correcção da categoria proﬁssional do
operador de armazém, sem redução do valor pago por
trabalho suplementar.

12 SETEMBRO 2018
GREVE E CONCENTRAÇÃO EM FRENTE DA SEDE DA APED
São uma vergonha os salários pra:cados pela Sonae!

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 efec"vos dos trabalhadores com vínculos
precários a ocupar postos de trabalho permanentes;
A negociação do Contrato Colec"vo de Trabalho para os
trabalhadores do Sector;
A eliminação da tabela B;
A progressão automá"ca dos operadores de armazém até
ao nível VIII (operador de armazém especializado);
Subsídio de frio.

Nos armazéns Sonae temos categorias proﬁssionais com enquadramento e
progressão inferior e somos pior remunerados que os operadores das lojas
e de outras logís"cas da distribuição:

Operador de Armazém da Sonae - 8 anos de casa - 580€ (Por força
do SMN)
Operador de Loja da Sonae – 8 anos de casa - 626€ (tabela 2016, em
vigor)
Os Operadores de Armazém da Sonae são os que têm salários mais baixos
de entre os baixos salários pra"cados pelas empresas do sector:

850€ - Operador de Armazém do Aldi - 8 anos de casa
790€ - Operador de Armazém do Lidl - 8 anos de casa
650€ - Operador de Armazém do Dia Portugal - 8 anos de casa
650€ - Operador de Armazém do Jerónimo Mar:ns - 8 anos de casa
Um Operador de Armazém da Sonae com 20 anos de casa recebe o mesmo
salário que um Operador de Armazém com 1 mês de casa, ambos ganham
o Salário Mínimo Nacional (580€).
É uma vergonha que a Sonae com os seus muitos e
muitos milhões de lucros mantenha os seus
trabalhadores no limiar da pobreza, com salários de
miséria.

Vamos à luta pelas nossas justas reivindicações!
Dia 12 de Setembro GREVE com Concentração às 11 horas na sede
da APED (Rua Alexandre Herculano, Lisboa) de que a Sonae é VicePresidente

PARTICIPA!
Vai haver transportes organizados - Contacta a estrutura sindical ou a
delegação regional do CESP para inscrição nos autocarros
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