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AOS TRABALHADORES DA
FORCARGO
O STRUN vem por este meio infomar todos os trabalhadores da FORCARGO, que
tivemos conhecimento que alguém ligado á entidade patronal anda a dizer que o sindicato e
os seus representantes na empresa acordaram um pagamento de 200€ para pagar todas as
folgas e feriados trabalhados mensalmente.
Isto é falso, ninguém ligado ao sindicato acordou o que quer que seja, aliás o STRUN
não faz qualquer acordo com nenhuma empresa que sçja abaixo dos valores de lei.
Tudo isto são manobras de exDloradores que pretendem dividir os trabalhadores, para
continuarem a roubar quem trabalha, como o estão a fazer ao pagarem 200€ mensais por
todas as folgas e feriados trabalhados, isto é, apenas pagam o valor de dois fins de sem-ana,
ou seja quatro folgas sem a diária.
QÉJ±_rabalhadores têm direito ao seguin_t_e+
Vencimento ----------------630.00€
Complemento salarial ------31.50€
Diutumidades --------|-------16.00€ -Cada
Diária ------------------------35.00€ -Por noite passada no estrangeiro
Notumas ---------------------63.00€
Prémio TIR -----------------130.00€
Clausula-61 --309.09€ --318.09€ --327.09€ --336.09€ --345.09€ --354.09€
Folgas e feriados (Cada) -44.10€ --45.16€ --46.22€ --47.30€ --48.36€ --49.42€

Também temos conhecimento de que a entidade patronal não quer dar aquando a
chegada dos trabalhadores, os tempos de repouso a que têm direito, dizendo que a lei
alterou!

Nada alterou, todos os trabalhadores têm direito a fazer á chegada as 45 horas, mais um
dia por cada domingo ou feriado passado fora, a não ser que os trabalhadores e a entidade
patronal acordem receber mais um dia normal por cada dia de compensação.
A empresa continua com a sua teimosia de não pagar as diárias e continuar a pagar ao
KM, o que é contra a lei, ou os trabalhadores se preparam para lhe dar uma resposta, ou
vamos mais uma vez para os tribunais, como já o fizemos.
Aos trabalhadores dizemos:
Não se deixem enganar por mentiras que levantam para tentar dividir-vos!
Todos em unidade devem exigir o que tem direito!
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