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Respeitem os direitos e os Respeitem os direitos e os Respeitem os direitos e os Respeitem os direitos e os     

trabalhadores da Cortefiel, trabalhadores da Cortefiel, trabalhadores da Cortefiel, trabalhadores da Cortefiel,     

Woman SecretWoman SecretWoman SecretWoman Secret e Sprinfielde Sprinfielde Sprinfielde Sprinfield    
Na Cortefiel foram afi-
xadas comunicações 
sobre o "cliente misté-
rio"anunciando prémios 
e "roubo" de comis-
sões aos trabalhadores 
com avaliações inferio-
res a 85% ou que "não 
saudar  o cliente" e 
"não proponham uma 
venda complementar"  
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Trata-se duma ameaça abusiva que não poderão concre�zar porque os 

valores da parte variável da remuneração, tal como os da parte fixa, não 

estão na disponibilidade da empresa "roubar".  

Aos senhores da Confespanha recordamos:  

Não vivemos no regime da ditadura selvá�ca em que alguém tem o poder 

ditatorial de escrever e impor a aplicação da norma, julgar e aplicar o cas�-

go.  

Esse tempo exis�u, infelizmente, em Portugal e Espanha,como todos bem 

recordamos no tempo das ditaduras de Franco, Salazar e Marcelo Caete-

no, esta úl�ma foi derrubada em 25 de Abril de 1974.  

Hoje vivemos em estados de direito democrá�co, felizmente, em Espanha 

e Portugal, mas parece que na Confespanha há uns potenciais 

"ditadoresinhos" que fazem a norma, mandam afixar, aplicar, julgar e cas-

�gar, premiando e cas�gando, "roubando" a remuneração  

Senhores, não podem e não vão fazer isto aos trabalhadores. E vão ter de 

os  passar a  respeitar  mais:: não podem fotografar ou filmar trabalhado-

res no exercício das suas funções (o crime é classificado de assédio por 

violação do direito de personalidade) e terão de passar a respeitar as leis e 

os CCT’s,sem dossier's paralelos de horários... 
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Contratos a termo sucessos ilegais: 
Trabalhadores são efectivos  

Muitos dos trabalhadores contratados a termo, não sabem, porque não se infor-

mam, mas de facto, por força da lei, são trabalhadores efec�vos das lojas, porque as 

jus�ficações u�lizadas para contratar a termo, são no geral falsas. 

Horários organizados violando a lei e os direitos  
Trabalho para além do horário (só tem hora de entrada não tem hora de saída), 

alterações diárias dos horários, horários duplicados e escondidos, os dois dias de 

descanso semanal muitas vezes não são gozados e não são remunerados extraordi-

nariamente.  

È preciso  
obrigar as 
empresas a 
respeitar as 
normas dos 
CCT's e da  
lei sobre  
horários,  
férias,  
contratos a 
termo,  
higiene e  
segurança. 
 
Vamos agir 
para mu-
dar para 
melhor! 


