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mesmo após a assinatura do AE
A LUTA PELO AUMENTO DOS SALÁRIOS

TEM QUE CONTINUAR
Nos plenários e acções de contacto com os trabalhadores realizadas na passada
semana, a constatação destes foi de acolhimento à necessidade de um aumento dos
salários, mas também da consideração de que, de uma forma global, a proposta de
revisão do AE que está em cima e que reúne a concordância da empresa, responde
às principais reivindicações sindicais, de manutenção da globalidades dos
direitos colectivos e, como tal, deve ser consolidado o resultado da negociação, com a
sua publicação como instrumento das relações colectivas de trabalho.
Neste quadro a FECTRANS representada pela estrutura sindical do STRUP na
Carris entendeu declarar a sua disponibilidade para a assinatura da revisão do AE,
nos termos apresentados, não aceitando no entanto no texto que assinará, a inclusão de
uma cláusula que obrigue os trabalhadores não sindicalizados ao pagamento de
qualquer valor para adesão individual ao AE, porque entendemos que a sindicalização
deve ser um acto conscientemente voluntário e não imposto por subterfúgios mais ou
menos encapotados, como esta cláusula consagraria.
Entende também a FECTRANS que a assinatura deste AE, representa tão só uma
salvaguarda dos direitos conquistados e em alguns casos reforçados neste processo
negocial e, de modo algum, se prescindirá de no, plano imediato, continuar a
procurar pontos de convergência com todas as restantes Organizações, que
possibilite no mais curto espaço de tempo criar estas condições e ERGUER A LUTA
PLO AUMENTO REAL DOS SALÁRIOS , AINDA ESTE ANO que, tal como aconteceu
noutras empresas, está ao nosso
alcance, depende apenas da vontade e
determinação dos trabalhadores.
Para dar passos neste caminho, enviámos
convite a todas as ORT's na Carris para
uma reunião, que possa criar as condições
para a mais ampla unidade na acção,
através das iniciativas mais ajustada, dar
força à reivindicação comum a TODOS os
trabalhadores que é O AUMENTO REAL
DOS SALÁRIOS!
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