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Mais uma vez os trabalhadores tomam nas suas mãos a defesa dos seus direitos e interesses e,
colectivamente, vão demonstrar à administração do grupo Barraqueiro que querem ser tratados com
dignidade e respeito.
A FECTRANS/STRUN apresentou propostas para actualização dos salários, tendo por base uma
proposta de 750€, sem que até ao momento, nestas empresas, tivesse respostas que permitissem
uma negociação séria e construtiva.
Vamos à luta, porque é com a luta que os trabalhadores conquistam melhores salários e melhores
condições de trabalho.

ADMINISTRAÇÃO DO GRUPO BARRAQUEIRO
TEM MEDO DE NEGOCIAR - Quando os trabalhadores se mobilizam obtêm resultados como ficou
provado na EVA, na Frota Azul, na Translagos, na
Próximo e na Rodoviária de Lisboa, mas em todos
estes processos, como ponto de partida, a administração do grupo Barraqueiro demonstrou uma coisa
– o seu medo a negociar com os representantes dos
trabalhadores.
Nestes últimos dias, nalgumas empresas, o que
vimos foi a tentativa de lançar a confusão e a intimidação e trabalhadores.
Na BT circulam comunicados com a ideia de que,
como os trabalhadores já ganham mais, não têm
razões para lutar, mas esquece-se de dizer que, o

pouco mais que ganham, não altera a realidade que,
nesta empresa, como nas restantes do grupo Barraqueiro os salários são baixos, porque a política de
grupo é de tostões para quem trabalha, para arrecadar milhões para os accionistas.

TODOS JUNTOS TEMOS FORÇA - A greve do
passado dia 19 de Outubro constituiu um primeiro
momento de uma grande mobilização, com determinação de lutarem por aquilo a que têm direito e sem
medo das intimidações patronais.
Dia 9 de Novembro é preciso ampliar a mobilização
e alargar a luta e, todos juntos os trabalhadores das
empresas com pré-aviso de greve vão, mais uma
vez, determinados e sem medo, lutar pelo aumento
dos salários.

CONCENTRAÇÃO NO CAMPO GRANDE
Dia 9 de Novembro, haverá uma concentração no Campo Grande –
terminal Rodoviário – pelas 11 horas, donde se sairá para a porta da
entidade patronal para expressar a força da luta dos trabalhadores.
Para receber informação da FECTRANS por email, inscreva-se em www.fectrans.pt
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