AOS TRABALHADORES DO GRUPO TEJO!
UM JOGO DE PING-PONG, ONDE ESTÃO FAZENDO DOS TRABALHADORES “A BOLA DO JOGO”!
Após 4 dias de paralisações e manifestações, é inadmissível a falta de respeito pelos trabalhadores, tendo
em conta a ausência de respostas para as suas reivindicações, transparecendo um conjunto de dúvidas, que
impõem as seguintes interrogações!
Será que não há ninguém responsável pela gestão deste grupo? Será que não se importam de ver as
empresas paradas e o nome das mesmas na praça pública? Afinal quem é quem, no grupo Tejo?
São necessárias respostas, considerando o não assumir de responsabilidades por parte de quem tem o
controlo das empresas do Grupo pois, um dia a Barraqueiro canaliza responsabilidades para a Transdev, e
no outro, a Transdev canaliza responsabilidades para a Barraqueiro, sendo que, neste jogo de ping-pong, os
únicos prejudicados são sempre os mesmos, ou seja os trabalhadores! Aqueles que produzem a riqueza que,
outros vão acumulando com o seu esforço!
Como dizia recentemente um trabalhador, se todos fogem as suas responsabilidades e ninguém quer
assumir a gestão, então os trabalhadores poderão acumular mais essa tarefa nas suas funções!

CONTINUAR A LUTA COM NOVA PARALIZAÇÃO A 4 e 5 FEVEREIRO!
Se obrigarem os trabalhadores a realizar a paralisação já marcada para 4 e 5 de Fevereiro e tudo continuar
igual, fica a garantia que, a próxima forma de luta será diferente e bem mais rígida para as empresas, não
assumindo o Strup nem os trabalhadores qualquer responsabilidade pelas consequências que irão daí
resultar, ficando como única certeza a garantia que, jamais baixaremos os braços, ou desistiremos de
melhorar os salários miseráveis e as condições de vida que vêm impondo pois, o nosso compromisso foi, é e
continuará a ser unicamente, com os trabalhadores, pela sua valorização profissional e social.

REUNIÃO COM ANTROP NO PASSADO DIA 16 JANEIRO
Desta reunião, saiu como posição da Antrop, uma proposta que contempla o seguinte; Salário Base 665.00€
Diuturnidades 14.50€ Refeição Deslocada 10.00€ Subsídio Refeição 3.60€ indo aos 5.00€ até 2021,
pagamento de todos os custos da formação, incluindo taxas, atribuição do dia aniversário, vigência
do CCTV a Fevereiro este ano e a Janeiro em 2020, ficando agendada nova reunião para 25 de Janeiro.
No final da reunião, os representantes da Antrop mostraram a sua preocupação com o processo em curso no
grupo Tejo, tendo transmitido que os seus responsáveis irão contactar o Strup a fim de se tentar o
entendimento necessário para ultrapassar o conflito mas, como diz São Tomé; QUEREMOS VER PARA CRER!

PLENÁRIOS NOS LOCAIS DE TRABALHO AO ABRIGO DA LEI!
Até lá o Strup irá realizar plenários e contactos nos locais de trabalho das empresas do grupo a partir da
próxima semana, (data e horários a transmitir) para esclarecer dúvidas que possam existir, assim como
também, auscultar os trabalhadores e acertar posições para a continuidade do processo de luta que
continuará, caso e até lá, os responsáveis do Grupo mantenham a sua intransigência ou ausência de
respostas, que permitam a valorização do salário e das condições de vida dos seus trabalhadores.
- ENQUANTO HOUVER VONTADE DE LUTAR, HAVERÁ SEMPRE ESPERANÇA DE VENCER!
- QUEM NÃO LUTAR PELO QUE QUER, TERÁ DE ACEITAR O FUTURO QUE VIER!
- PORQUE A VIDA É CONSTRUÍDA DE SONHOS E CONCRETIZADA COM A NOSSA LUTA!
Santarém, 17.01.2019
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