CAFÉ RESTAURANTE D. CARLOS ENCERRA E NÃO PAGA
SALÁRIOS AOS TRABALHADORES DESDE MAIO
O Café Restaurante D. Carlos, no Marco de Canavezes, cujo sócio gerente é o Sr. António
Oliveira, ex treinador de futebol e actual presidente do Penafiel, encerrou as portas em
Maio do corrente ano de 2006, deixando de pagar os salários desde essa data aos
trabalhadores.
Alguns trabalhadores já recorreram ao Tribunal do Trabalho, outros preferiram aguardar a
regularização da situação e o pagamento dos salários em atraso.
O Sindicato já tentou contactar a empresa por diversas vezes, chegou a contactar o
advogado da empresa que se comprometeu a regularizar a situação, o que não veio a
acontecer.
Já denunciou também a situação junto da Inspecção do Trabalho.
Recentemente o Sindicato dirigiu-se à residência do sócio gerente mas foi informado que
o advogado é que tratava do assunto.
A situação criada aos trabalhadores, para além de ilegal, é também inaceitável, dado que
as pessoas em causa não têm outra fonte de rendimentos que não seja o seu salário
mensal e, este, não é pago desde Maio do corrente ano de 2006.
Com 6 meses de salários em atraso, a empresa criou uma situação extremamente grave
para estas famílias.
Ao actuar do modo que actua esta empresa não deixou alternativa a que esta associação
sindical accionasse todos os mecanismos legais e sindicais a que possa recorrer.
Assim, para além de já termos informado a Inspecção-Geral do Trabalho do
local de residência do sócio gerente da firma Exmo. Senhor António Luís Alves
Ribeiro de Oliveira, a Direcção do Sindicato decidiu também efectuar uma
vigília junto à residência do referido sócio gerente, sita à Av. Marechal Gomes
da Costa, n.º 680, no Porto, no próximo dia 27 do corrente, a partir das 10
horas e uma Conferência de Imprensa no mesmo local, no mesmo dia, pelas 11
horas, a fim de denunciar publicamente a situação.
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