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uma primeira vitória da nossa luta na Carris

NÃO VAI HAVER DISCRIMINAÇÃO
Em resposta ao conjunto de iniciativas que a
FECTRANS/STRUP tem desenvolvido na
defesa do seu direito de assinarem o AE nos
termos em que foi negociado e acordado, a
administração tornou público que não vai fazer
discriminação salarial entre trabalhadores e
pagará a TODOS os novos valores
remuneratórios a partir do dia 28 de Julho.
Isto quer dizer que a cláusula de adesão
individual que contestámos, quer quanto ao
conteúdo da mesma, mas também pelo facto de nem sequer ter sido objecto de qualquer
negociação com a FECTRANS e como tal não constava no texto ﬁnal entregue em 12 de Junho,
ﬁca sem efeito.
Com esta nossa luta, ganharam TODOS os trabalhadores – Os associados do STRUP e os
não sindicalizados, a quem a administração queria impor a discriminação, mas também os
abrangidos pelos AE's que produziram efeitos depois de 28 de Julho. Lutamos e lutámos pelo
direito de TODOS.

DEIXOU DE HAVER RAZÕES PARA A ADMINISTRAÇÃO
FUGIR À ASSINATURA DO AE COM A FECTRANS
Este resultado apareceu porque lutámos e
TODOS os trabalhadores verão agora e no
futuro os frutos da nossa posição coerente,
ﬁrme, nas diversas acções que
desenvolvemos, a última das quais no
passado dia 30 de Agosto (na véspera da
tomada de decisão da administração) em
frente à Câmara de Lisboa.
Com o primeiro recuo da administração,
caíram os argumentos que vinha defendendo
nas reuniões de conciliação, pelo que, a partir

de agora há todas as condições de
assinatura do AE com a FECTRANS sem a
cláusula da adesão individual e esta é
agora a posição que iremos defender na
reunião de conciliação do próximo dia 3 de
Setembro.
Depois desta última decisão da
a dm inis tr a ç ã o, c ontinua r a fugir à
assinatura do AE só demonstrará a sua má
fé e a persistência numa postura de conﬂito
nas relações laborais na empresa.

Com o STRUP o Sindicato da
FECTRANS/CGTP-IN na Carris, os
trabalhadores têm a garantia da defesa dos
seus direitos e uma organização que luta e
lutará pela valorização das suas condições de
vida e trabalho.

sindicaliza-te no STRUP
se quiser a informação da FECTRANS por email, inscreva-se em www.fectrans.pt

