OS TRABALHADORES DO COMÉRCIO DE
COIMBRA ESTÃO FARTOS DE VIVER MAL!
OS BAIXOS SALÁRIOS ARRUINAM O COMÉRCIO E SERVIÇOS

COIMBRA - PRAÇA DO COMÉRCIO - 30 DE SETEMBRO - 14HORAS

Desde 2009, que a tabela
salarial para o Comercio
Retalhista do Distrito de
Coimbra não é revista.
O CESP tem enviado propostas de revisão à ACIC
que têm sido ignoradas. Há
um ano que aguardamos a
marcação de uma reunião.

Trabalhadores do Comércio do
Distrito de Coimbra

Folha Sindical

Há cinco anos que os trabalhadores não vêm os seus
salários aumentados!
A POLÍTICA DOS BAIXOS SALÁRIOS NO COMÉRCIO DE
COIMBRA, NÃO SÓ PREJUDICA OS TRABALHADORES
COMO TAMBÉM AFUNDA AINDA MAIS A SITUAÇÃO
Isto acontece ao contrário de outras regiões, onde
os retalhistas também são afectados pelos constrangimentos económicos, mas onde tem havido
negociações e mesmo acordos, porque tal tem
sido considerado fundamental para a actividade
do comércio e serviços. Ou seja, é indispensável
existir poder de compra por parte dos trabalhadores, para o comércio poder desenvolver a sua
actividade.
Set/Out 2013

ACIC continua com a postura de não querer
negociar coisa nenhuma
A ACIC continua com a postura de não querer negociar , contribuindo
para a agonia do comércio e de quem dele vive.
Não havendo aumento do poder de compra, como é possível dinamizar a procura interna e, por consequência, o comércio e serviços?
Recorde-se que os trabalhadores, em virtude do pacto assinado pelo
PS, PSD e CDS com a troika estrangeira, perderam 4 dias feriados,
horas extraordinárias e viram os seus impostos subir escandalosamente. Bem se pode dizer que a ACIC sente as costas quentes por
parte dos Governos que, ainda que tenham tomado um conjunto de
medidas que afectem o pequeno comércio e os serviços, na relação
entre os trabalhadores e os patrões colocam-se sempre ao lado dos
patrões.
Assim, o CESP, que enviará nos próximos dias nova proposta de
revisão do contrato colectivo à ACIC e espera, por parte da sua
Direcção, um comportamento de diálogo e respeito pelos direitos de
quem trabalha, realiza, no próximo dia 30 de Setembro, terça-feira,
pelas 14h, um Encontro/Concentração de dirigentes e delegados
sindicais do comércio, em frente à Jorge Mendes e Irmão, Lda,
loja do Presidente da ACIC, para exigir diálogo e aumento de salários, numa acção integrada na quinzena de luta promovida pela
CGTP-IN.
Setembro 2014
A Direcção da Beira Litoral do CESP
Actualização de dados de sócios:
Actualiza telemóvel, email, morada, empresa, local de trabalho,
empregado/desempregado, etc. em
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