
AOS TRABALHADORES DA

EMPRESA AGROS

O STRUN  lnforma os trabalhadores da Empresa AGR0S que tomou conhecimento que a Direção
no recibo do mês de Fevereiro alterou a vários trabalhadores as  rubricas de 2 prémios,  pela  rubrica
de isenção de horário.

Como não podia deixar de ser,  o Strun já enviou à Direcão da Agros  um oficio a informar que não
aceitamos tal  imposição e, que nesse sentido iriamos  informar os nossos associados para não
assinarem tal  isenção.

Como tal, caso os trabalhadores assinem o que a administração da Agros pretende,  a partir daí não

podem reclamar qualquer hora extra, façam as horas que fizerem.
O valor desses prémios não é para pagar horas extras,  mas sim para compensar;  andar sem
ajudante,  recolher amostras,  mangueiras e acondicioná-las.
Também tivemos conhecimento que a Agros faz dos motoristas carrejões,  obrigando-os a                     l
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enviaram um inquérito aos agricultores,  no sen{ido de estes se pronunciarem,  se pretendem que os ,

motoristas no final da recolha do leite coloquem os tanques a lavar, depois de obterem resposta
vieram colocar uma ordem de serviço para que os motoristas o façam.

Os motoristas não são pau para toda a obra e muito menos a preço zero,
Por tal  motivo,  não devem acatar tal ordem ilegítima,  porque se o fizerem estão a aceitar mais  um
trabalho sem qualquer remuneração e,  mais tarde não podem recusar a fazê-lo,  mas também com a
agravante de que atrás desta virão outras.
A Administração da Agros quer ser bem vista perante os agricultores forçando os trabalhadores a
fazerem trabalho gratuito,  só falta qualquer dia mandar os  motoristas  irem  mungir (ordenhar)  as
VaCaS.

Por tais motivos,  alertamos os trabalhadores,  para que não aceitem nenhuma destas  imposiÇÕes,
se for necessário iremos acionar a ACT para intervir contra estas ordens iHcitas que a Direção quer  l

mplementar nos trabalhadores.

ADERE AO STRUN!

LUTA PELOS TEUS  DIREITOS!

SINDICALIZA-TE  NO  STRUN!
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