Carris 06/2018 - 27 Junho

FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS
DE TRANSPORTES
E COMUNICAÇÕES
www.fectrans.pt

fectrans@fectrans.pt

na revisão do AE

É PRECISO AUMENTAR O SALÁRIO
Já o armámos e repetimos, a necessidade
de aumento real dos salários assume um
papel determinante, quando há 10 anos
que os trabalhadores os vêem diminuir e
quando aos trabalhadores da CP, da EMEF,
da Infraestruturas de Portugal, da
Transtejo e Sousa que por via da
disponibilidade para a luta que
demonstraram, já conseguiram os seus
aumentos salariais.
Após análise pela estrutura sindical da
FECTRANS do texto enviado pelo C.A.
tendo entre muitos aspectos de melhoria
para os trabalhadores, como demos nota
no último comunicado, também contém
algumas matérias que merecem uma
discussão e posicionamento por parte dos
trabalhadores, entre eles a ausência de
quaisquer aumentos salariais.
Foi neste sentido que enviamos às
restantes Organizações sindicais um
convite para a marcação de plenários com
recolha de material, que permitiria uma
análise e posicionamento por parte de
todos os trabalhadores e nele indicámos
toda a disponibilidade para conjugar datas
para a sua realização.
Este convite não foi considerado oportuno
pelas outras organizações, que não
responderam ou que respondendo, como
foi o caso do Sitra e do SNM, foi no sentido
de não aceitarem esta nossa proposta e de
que não fazem sentido estes plenários
conjuntos com a FECTRANS, situação que

lamentamos.
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PLENÁRIOS DE TRABALHADORES
Neste quadro a estrutura sindical da FECTRANS na Carris, o
STRUP, para esclarecer sobre o processo de negociação e
ouvir a dos trabalhadores sobre a posição a assumir
rela vamente ao resultado da negociação, vai realizar os
seguintes plenários:

CABO RUIVO
2 de Julho das 15h00m às 17h00m, na sala de plantões

MUSGUEIRA
3 de Julho das 10h00m às 12h00m , na sala de plantões

PONTINHA
3 de Julho das 15h00m às 17h00m, na sala de plantões

MIRAFLORES
5 de Julho das 10h00m às 12h00m, na sala de plantões

SANTO AMARO
5 de Julho das 15h00m às 17h00m, na sala de plantões

O ACORDO ENTRE GOVERNO/UGT E PATRÕES PREJUDICA
GRAVEMENTE TAMBÉM OS TRABALHADORES DA CARRIS
Para além das restantes medidas de aumento da

precariedade, neste Acordo, governo/patrões e UGT
optam por manter a norma da caducidade das
convenções coletivas, que se está por agora
salvaguardado, mantém para negociações futuras
esta forma inadmissível de chantagem, ao mesmo
tempo que alargam para 180 dias o período
experimental, dando uma arma aos patrões deste
País de transformarem o período experimental, num
“contrato a prazo” de 180 dias, em que não tem que
justiﬁcar nem pagar pela não renovação.
Apelamos assim à presença de todos os
trabalhadores disponíveis no próximo dia 6 de julho,
pelas 10 h na Assembleia da República, para numa
grande concentração nacional exigirmos, todos, aos
deputados que não contribuam com o seu voto para o
restabelecimento da politica de direita, rejeitando
esta proposta de lei.
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