TEJO – RODOESTE - LIS
A LUTA JÁ DEU FRUTOS, EMBORA AINDA INSUFICIENTES!
Na reunião de hoje o presidente da administração do grupo Tejo encerrou as negociações com a Fectrans afirmando
ser o valor de 650.00 € a sua última proposta para o salário dos motoristas oriundas do A.E e que entrará em vigor
unicamente só a partir do dia 1 de Julho. Para além da discriminação dos restantes motoristas, estão também todos
os trabalhadores dos restantes setores e categorias, os quais a empresa se nega a atualizar os seus salários,
contrariamente ao que propõe a Fectrans, que pretende a atualização dos salários para todos os trabalhadores, tal
como foi sempre prática na empresa e porque todos estão sendo vítimas de políticas de gestão que, unicamente vêm
no lucro a sua forma de estar e de gerir.

RESULTADOS DA LUTA DOS TRABALHADORES
Com a sua participação na luta, os trabalhadores conquistaram já importantes alterações que importa valorizar
começando pela aumento do salário embora ainda insuficiente (mas começaram por querer aumentar só19 €) por
conquistar de imediato as 3 horas de intervalo de refeição, contra as 4 de muitos trabalhadores, ganharam o direito a
tudo que é formação e Taxas suportados pelas empresas, ganharam a eliminação do Banco de Horas e a atualização
dos valores das Ajudas de Custo no estrangeiro.
FOI A SUA LUTA QUE IMPÔS AS ALTERAÇÕES-SERÁ A SUA FORÇA QUE PERMITIRÁ MELHORÁ-LAS!
Que nenhum trabalhador se iluda! Se não fosse a luta tudo estaria igual e a empresa não chegaria onde chegou,
embora tenham referido que não foi pelas greves que apresentaram este valor mas, é pura demagogia que não
aceitamos, antes pelo contrário condenamos pois, se os trabalhadores não tivessem lutado tudo estaria na mesma.
DIA 4 E 5 DE FEVEREIRO IREMOS DAR A ÚNICA RESPOSTA QUE AS EMPRESAS MERECEM!
A Fectrans nesta fase do processo reivindicativo apela a consciência de cada trabalhador para que todos entendam
o momento a que chegámos e alerta para que, nos dias da greve não esqueçam qual foi desde o início o seu principal
objetivo! Todos nos envolvemos na valorização do salário, porque acreditamos e porque é possível, embora os
responsáveis não tenham essa vontade e tentem fazer crer que não existem condições financeiras para esses valores,
o que é falso pois, só em investimento no último anos as empresas gastaram 6 milhões e os lucro para além deste 6
milhões foram de mais de 2.5 milhões. Há dinheiro para tudo menos para quem o produz!
QUAL O CAMINHO A PERCORER E QUE PASSOS IREMOS DAR?
Temos propostas para prosseguir a justa luta reivindicativa dos trabalhadores e com esse objetivo, no dia 2 de
Fevereiro estaremos em Santarém as 10 horas no Strup e as 15 horas no Auditório da Câmara de Alcanena e no dia
3 as 10 horas no Sindicato da Função Pública nas Caldas da Rainha e as 15 horas na Casa Sindical de Leiria.
QUE NÃO SE ILUDAM AS EMPRESAS POIS, CONTINUAREMOS A LUTAR!
A Fectrans tem uma certeza que, acredita ser extensiva a todos os trabalhadores homens e mulheres que têm lutado,
a certeza que todos eles/as são merecedores de valores salarias mais condizentes com as suas responsabilidades e
com o seu esforço diário e porque assim é, reforça o seu apelo para que os trabalhadores não se iludam com os
valores deste ato de gestão que, além de insuficiente só entrará em vigor daqui a quase meio ano e contra esta
imposição façam dos dias 4 e 5 os dias do seu descontentamento e através da adesão maciça a greve transmitindo
aos responsáveis das empresas que este processo não está encerrado e que a luta irá continuar, até que nos
valorizem no mínimo, com valores idênticos aos praticados em muitas empresas deste setor.
TRABALHADORES DO CCTV- ANTROP
Amanhã dia 1 de Fevereiro, estaremos reunidos com a Antrop, sendo uma reunião com expectativas altas,
considerando o ponto a que chegámos pelo que, desde já se apela a estes trabalhadores para que também eles
estejam fortemente representados nos plenários para lhe transmitir-mos toda a informação do que irá acontecer.
-PORQUE NÃO ACEITAMOS SER TRATADOS COMO TRABALHADORES DE SEGUNDA!
-PORQUE NÃO ACEITAMOS OS VALORES IMPOSTOS PELAS EMPRESAS!
- CONTINUAREMOS COM A LUTA ATÉ QUE NOS RESPEITEM!
Santarém, 31 de Janeiro de 2019
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