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DESAFIO PARA ACORDO

A administração do Grupo EVA/Barraqueiro,
perante a firmeza demonstrada pelos
trabalhadores e demonstrando medo da
negociação colectiva, optou por tentar
dividir os trabalhadores, através da
apresentação de propostas diretas aos
mesmos, o que demostra que têm
condições de aumentar os salários.
Mas que ninguém se iluda, os valores só
foram apresentados porque os
trabalhadores lutaram, porque se assim
não fosse não havia qualquer proposta,
pelo que já valeu a pena lutar.

A estratégia da Administração é dividir para reinar,
porque sabem que os trabalhadores unidos em
torno da sua organização sindical de classe,
tem mais força e mais poder reivindicativo.

Mas a FECTRANS/STRUP não pode aceitar a luta
pela luta, ela justifica-se para que se obtenha
resultados que passem a valorizar os salários e as
condições de trabalho e atentos às propostas
feitas na empresa, foi endereçado um oficio à
ANTROP, com conhecimento à DGERT –
Direcção Geral do Emprego e das Relações de
Trabalho, com uma proposta para se evoluir para
uma solução do actual conflito.

grupo Barraqueiro tem que fazer a escolha

ENTRE O ACORDO E A LUTA
Nesse oficio foi transmitido que. “Os valores
entretanto apresentados aos trabalhadores, se
apresentados numa mesa negocial entre a parte
sindical e patronal, podem constituir uma base
de trabalho e discussão com vista à obtenção de
um acordo”.
Se o Grupo Barraqueiro está muito empenhado
num acordo, fica aqui o desafio e para isso
transmitimos que, “o processo de negociação
directo tem que ser acompanhado da paragem
das propostas individuais aos trabalhadores”.

Aguardamos uma resposta rápida e evoluções
reais no processo de negociação, cujos resultados

serão objecto de discussão com os trabalhadores
em plenários a realizar a partir do dia 11 de
Setembro.

Se o Grupo Barraqueiro persistir na sua
tentativa de dividir para reinar, vai ter
certamente nova luta na empresa, num
formato a discutir com os trabalhadores,
mas que certamente passará por uma
concentração em frente à sede do grupo em
Lisboa, o que poderá ser acompanhado
pela junção ao protesto de trabalhadores
doutras empresas do Grupo Barraqueiro.
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Para receber informação da FECTRANS por email, inscreva-se em www.fectrans.pt

