
Nos dias 20 de Setembro e 01 de Outubro, 
os trabalhadores armaram, com força, 
que querem respostas às reivindicações 
sindicais de aumento dos salários e 
redução do intervalo de descanso.

Depois das duas greves e perante o facto de 
terem sido marcadas com a ANTROP e com 
a TRANSDEV, de imediato a luta transfere-
se para a mesa de negociação, mas com a 
determinação de que, caso o patronato 
queira ignorar a força dos trabalhadores, voltaremos à luta na forma de greve num 
curto espaço de tempo.

OS SALÁRIOS TÊM QUE SER AUMENTADOS

Os trabalhadores do sector privado rodoviário de passageiros, pelo tipo de serviço 
que prestam, com os níveis de responsabilidade e de exigência, não podem ser 
trabalhadores de SMN – Salário Mínimo Nacional, ou seja, não podem ver as suas 
profissões desqualificadas.

Se não dermos agora um impulso no crescimento dos salários, a realidade no próximo 
ano, será de generalização do SMN no sector e para isso, a mobilização dos 
trabalhadores tem que se manter e ampliar, porque, é com a força de quem trabalha que 
se consegue conquistar melhores salários e direitos.

REPRESSÃO TEM QUE SER COMBATIDA -  Porque não estavam 
habituados à contestação dos trabalhadores, houve patrões que optaram pela via do 
confronto, através de medidas repressivas, nas mais diversas formas.

Só demonstram que têm medo que os trabalhadores se organizem e lutem. Cada 
um, em vez de se amedrontar, deve cerrar fileiras e dar força à luta de quem 
trabalha.

Os sindicatos da Fectrans tudo 
farão para apoiar os trabalhadores 
na resposta individual, sendo 
necessário a unidade de todos para 
derrotar esta ofensiva por parte de 
quem quer ter os trabalhadores 
“domesticados” para facilitar a 
exploração de quem trabalha.

Para receber informação da FECTRANS por email, inscreva-se em: www.fectrans.pt

FECTRANS - Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações

Aos trabalhadores do Sector Privado Rodoviário de Passageiros
DE QUEM TRABALHA!

Comunicado nº 09 de 12 Outubro

LEVAR A LUTA À MESA DE NEGOCIAÇÃO
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