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o aumento do salário é preciso
Os trabalhadores precisam ver aumentado os seus salários e esse aumento nunca será oferecido
pelo patrão, terá que ser conquistado pela sua luta organizada, tal como o conquistaram os
trabalhadores da EVA, PXM, FROTA AZUL e TRANSLAGOS.
Não é aceitável que o mesmo patrão, não tenha o mesmo tratamento em todas as empresas do grupo,
pelo que é necessário que trabalhadores lutem pelo seu legítimo direito de verem aumentado os
salários e pela melhoria das condições de trabalho.
Para suportar essa luta, foi entregue um pré-aviso de greve para a Barraqueiro Transportes (Boa
Viagem, Mafrense, Estremadura, Barraqueiro Oeste, Barraqueiro Alugueres), JJ Santo António,
Isidoro Duarte, Rodoviária de Lisboa e Rodoviária do Alentejo.
É uma luta que envolve mais de 2.000 trabalhadores que, com a sua unidade e determinação, terão a
força necessária para alcançarem os seus objectivos reivindicativos.

REUNIÕES NA DGERT

- A FECTRANS/STRUP aproveitará todos os espaços, para
lutar pela exigência do aumento dos salários nestas empresas abrangidas pelo pré-aviso de greve.
Estão agendadas duas reuniões de conciliação no âmbito da DGERT – Direcção Geral do Emprego e
Relações de Trabalho, nos dias:
Ü
Ü

09 de Outubro – 10,00h – Relativa ao processo de negociação da Barraqueiro
Transportes;
15 de Outubro – 15,00h – Relativa ao processo negocial da Rodoviária de Lisboa.

São duas oportunidades para os representantes do patrão darem um contributo para a resolução do
conflito, mas para isso é preciso que os trabalhadores se mobilizem com determinação para a greve de
19 de Outubro próximo.
A solução do conflito:

ESTÃO NA MÃO DO PATRÃO

A Comissão Sindical Negociadora da FECTRANS encontra-se disponível para reunir a qualquer
momento, com o patrão ou seus representantes, para discutir as razões da greve e negociar as formas
de resolver o conflito laboral.
Mas a solução do conflito não passa só pela vontade da parte sindical, é preciso que
da parte patronal haja vontade de discutir e negociar.
Se isso não acontecer, os trabalhadores terão que demonstrar a sua determinação
na exigência do aumento dos salários e resolução dos problemas laborais
identificados e que nunca tiveram resposta.

JUNTO SOMOS MAIS FORÇA - SÓ COM A LUTA CONQUISTAMOS

STRUP
o teu sindicato
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