Aos trabalhadores da Transtejo e Soflusa

GOVERNO TEM QUE RESPEITAR
TRABALHADORES E UTENTES
A administração da Transtejo e Soflusa informou os Sindicatos que o Ministério das
Finanças não aprovou o acordo assinado em Dezembro passado com as
organizações de trabalhadores, para a renovação da contratação colectiva existente.
Com isto, o governo não só não dá resposta a uma das reivindicações dos
trabalhadores que está na base das lutas em curso, com as greves de 26 e 27 de
Abril, como agrava o problema.
O mesmo governo que orientou a administração para assinar um acordo, vem
agora negar aquilo a que os trabalhadores têm direito, ou seja para o Governo
um acordo assinado pelos representantes da empresa, por si nomeados, e
pelas organizações dos trabalhadores não tem valor.

A PRIMEIRA RESPOSTA SERÁ DIA 26 E 27 DE ABRIL
Está em causa o direito à contratação colectiva e à liberdade de se firmarem acordos
colectivos, porque, com esta decisão o Governo, quer colocar-se acima da Constituição e,
com isso, desrespeitar os trabalhadores, na mesma linha de desrespeito para com
os utentes, quando o mesmo ministério das Finanças nega os meios necessários
para a recuperação da frota e pontões, de modo a garantir um serviço público de
qualidade a que os utentes têm direito e precisam.

A primeira resposta a esta prepotência será dada com a participação
dos trabalhadores nas greves parciais de 26 e 27 de Abril.

NÃO DESISTIMOS DE DEFENDER OS DIREITOS
DOS TRABALHADORES
Os Sindicatos da FECTRANS/CGTP-IN, não baixarão os braços e irão continuar a intervir
e, para já, irão;
 Integrar a delegação da CGTP-IN na reunião com o Ministro do Ambiente, na
segunda feira – dia 24 – às 9,30h, onde este tema será discutido;

 Dirigir um pedido de reunião urgente com o Primeiro-Ministro, que tem
que se pronunciar se aceita que o Ministério das Finanças está acima da
Lei!
 Informar as autarquias servidas pelo serviço fluvial;
 Participar nas reuniões com a administração dia 28.

Com a sua forte participação na luta os trabalhadores serão determinantes na
defesa do seu Acordo de Empresa.
26 e 27 de Abril – Greves parciais nas duas empresas
Contra a falta de respeito aos trabalhadores
VAMOS À LUTA
20 Abril 2017
Os sindicatos filiados na FECFRANS/CGTP-IN
STFCMM - Sindicato dos Trabalhadores Fluviais, Costeiros e da Marinha Mercante
SIMAMEVIP - Sindicato da Marinha Mercante, Agências de Viagem, Transitários e Pesca
SNTSF – Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Sector Ferroviário

