29 E 30 DE NOVEMBRO FAZEMOS GREVE!
PELA VALORIZAÇÃO DO NOSSO TRABALHO!
As “sessões de esclarecimento” realizadas pelas empresas,
não convenceram nem alteraram a determinação dos
trabalhadores, antes pelo contrário, aumentaram a sua
insatisfação e deram-lhe mais força, considerando as
lágrimas derramadas que, visaram unicamente, a
preocupação dos lucros, esquecendo a valorização dos
trabalhadores e a melhoria urgente dos seus baixos salários.
A falácia da nova Regulamentação e a hipótese de perda de
concessões, não pode jamais ser argumento para manter a
atual situação pois, se por um lado todas as empresas
podem perder algumas carreiras ou serviços, também é
verdade que em contrapartida irão ganhar outros, agora
não podem é continuar a ser geridas a custa do esforço de
quem diariamente produz os seus resultados.
A forma habilidosa como tentaram passar a ideia que estariam a ter resultados menos positivos, é uma prova
evidente da falta de transparência, que nos faz recuar aos tempos da RN, impondo-se perguntar: Será que
queriam ter o mesmo volume de resultados positivos iguais aos que tinham quando a empresa era só uma? Se
era esse o objetivo, era fácil atingi-lo! Não a dividissem!

A NOVA E RÁPIDA PROPOSTA DA ANTROP AO STRUP!
As lutas realizadas pelos trabalhadores em diversas empresas e as marcadas no Grupo Tejo levaram a Antrop
a apresentar ao Strup no passado dia 22 deste mês uma nova proposta.
Esta proposta, visa criar 7 níveis salariais na classe de motorista, englobando o Salário, as Diuturnidades e o
Agente Único mas, se tivermos atenção, os valores propostos são a soma dos valores atuais acrescidos de
1.5% ou seja, nada nos estão a dar!
Sendo verdade que existem melhorias nesta proposta que importa registar, o que está em causa é a proposta
dos trabalhadores. Será a essa que as empresas do grupo terão que responder pois, foi para isso que os
trabalhadores nos mandataram!
O que todos os trabalhadores da Tejo, Oeste e Lis exigem é a unificação e equiparação dos valores
pecuniários, aos praticados ou a praticar nas empresas do Grupo Barraqueiro.
O PRÉ-AVISO ABRANGE TODOS OS TRABALHADORES DAS TRÊS EMPRESAS
(SINDICALIZADOS OU NÃO) E TODOS PODEM E DEVEM FAZER GREVE!

Sabemos que estão fazendo tudo para nos desmobilizar, solicitando “Serviços Mínimos “que seriam
máximos caso os acatássemos e que contestamos na reunião com o Ministério uma vez que querem
garantir todas as carreiras que transportem alunos. Ou seja, as escolas quando os professores ou
os auxiliares fazem greve, os meninos não têm aulas e vão para casa, e a nós pretendem que as
carreiras sejam efetuadas! POR OUTRAS PALAVRAS, QUEREM IMPEDIR-NOS DO DIREITO CONSTITUCIONAL
QUE NOS ASSISTE DE FAZER GREVE E LUTAR PELOS NOSSOS DIREITOS!
A RESPOSTA DOS TRABALHADORES TERÁ DE SER FORTE E INEQUÍVOCA!
A Fectrans apela a todos os trabalhadores que assumam a paralisação nos dias 29 e 30 sem receio e com
determinação, que compareçam nos locais de trabalho ao primeiro horário, reforçando os Piquetes de Greve,
como forma de mostrar as empresas que, o que está em causa, não é a vontade do Strup ou da Fectrans mas
sim, a insatisfação crescente dos trabalhadores que estão fartos de serem ignorados por todos aqueles que,
auferindo chorudos vencimentos, continuam a ver os trabalhadores unicamente como autenticas peças de
produção de mão-de-obra barata.

PELO FIM DA DIVISÃO ATUAL, ENTRE TRABALHADORES COM AS MESMAS FUNÇÕES!
ESTAMOS TODOS NA LUTA, PELA UNIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO!
DETERMINADOS, EM UNIDADE, VAMOS TODOS FAZER GREVE DIAS 29 E 30!
Santarém, 26/11/2018
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