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aos trabalhadores da Barraqueiro Transportes e das Rodoviárias de Lisboa e Alentejo

PELO AUMENTO DOS SALÁRIOS - REORGANIZAR A LUTA

GREVE ADIADA PARA 19 OUTUBRO
No grupo Barraqueiro houve trabalhadores que, com a sua luta, conquistaram
aumento dos salários, o que demonstra que está ao alcance de todos os
trabalhadores do grupo Barraqueiro.
Esta alteração da data sucede à avaliação com trabalhadores no local de trabalho, no dia de
ontem, e reflecte que, tendo-se alterado alguns dos pressupostos existentes no momento da
entrega do pré-aviso de greve (acordos na EVA, PROXIMO; TRANSLAGOS E FROTA AZUL), a
existência de uma linha de chantagem e pressão em torno da legalidade do pré-aviso na RL,
entendeu-se ser o momento de reorganizar a luta.
Nesse sentido, no limite do prazo previsto na lei, entregaremos novo pré-aviso de greve para a
Barraqueiro Transportes (Boa Viagem; Estremadura, Barraqueiro Oeste, Barraqueiro
Alugueres, Santo António, Mafrense) e para as Rodoviárias de Lisboa e do Alentejo, com a
exigência do aumento dos salários, tal como aconteceu nas outras empresas,

entregaremos um pré-aviso d egreve para dia 19 de Outubro próximo

TODA A DISPONIBILIDADE PARA A NEGOCIAÇÃO
Registámos a disponibilidade do Sr. Humberto Pedrosa para reunir com a FECTRANS, no sentido de
discutir as relações de trabalho no grupo Barraqueiro pelo que, se em tempo oportuno se realizar a
reunião, não deixaremos de reunir com os trabalhadores, avaliar os resultados e decidir.
Se não se realizar a reunião, deixamos já marcado o dia 19 com dia da luta, porque os trabalhadores
querem respostas rápidas.
Adiamos a data, não adiamos a luta – A data de 28 de Setembro fica sem efeito, mas mantemos a
luta, transferindo-a para o dia 19 de Outubro, estando agora na mão de cada um, contribuir com a
sua determinação para uma grande luta em defesa da melhoria dos salários e das condições de
trabalho.
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