GRUPO TEJO - REFORÇADA E VALORIZADA A UNIDADE DOS
TRABALHADORES E A MELHORIA DAS SUAS CONDIÇÕES DE VIDA !
Mesmo com todos os obstáculos colocados neste processo reivindicativo por parte de algumas chefias e
até por parte de alguns trabalhadores (que não souberam, ou não quiseram defender a sua valorização
profissional) chegámos ao fim deste percurso, unidos e orgulhosos pelo caminho trilhado e pela
determinação empenhada da maioria dos trabalhadores do Grupo Tejo.

QUANDO NÃO LUTAMOS, PERDEMOS SEMPRE!
Esta máxima, nunca fez tanto sentido se considerarmos que, ao longo dos últimos 17 anos as atualizações
salariais com acordo ou por atos de gestão, significaram sempre “aumentos” médios de 8 - 9 - 10 €/mês.
O atual processo reivindicativo, com o envolvimento e a luta dos trabalhadores, representa ganhos muito
significativos na sua retribuição e na melhoria das suas condições de vida futura, que confirmam o valor e
a força da nossa unidade. O que para muitos era impossível e para outros uma miragem, hoje podemos
afirmar que se tornou uma realidade que a todos nós enche de orgulho (principalmente a todos os homens
e mulheres que acreditaram e disseram presente) e embora continuando nós distantes dos valores
salariais justos em face do esforço e das responsabilidades dos trabalhadores, poderemos de forma muito
evidente reafirmar que …VALEU A PENA LUTAR!

TRABALHADORES ORIUNDOS DO A.E. DA EX - R.N.
*Salário Base Motorista - Passa de 621.22 € para 650.00€! = 4.7% extensivo as restantes categorias!
*Agente Único - Subida progressiva para pagamento mínimo de 8 horas até Janeiro de 2022!
* Pagamento das taxas inerentes a formação necessária ao desempenho da profissão!
*Aumento do valor das Ajudas de Custo no estrangeiro!
TRABALHADORES ABRANGIDOS PELO CCTV - ANTROP/STRUP
*Salário Base- 645.00 € atuais com proposta para 668.00 € podendo subir!
* Subsídio de refeição passará a 5.00€ até Janeiro de 2021! * Nossa proposta 5 € já e 6€ em 2020!
* Está definida a atribuição da 1ª e 2ª refeição!
* Refeição deslocada - 10.00 €!
*Eliminação do Banco de Horas!
*Eliminação da 4ª H de intervalo de refeição!
*Pagamento das taxas inerentes a formação necessária ao desempenho da profissão!
ASSINATURA DE PROTOCOLO DE ENTENDIMENTO E DESMARCAÇÃO DA GREVE!
Amanhã 27 de Fevereiro assinaremos o protocolo de entendimento com a retirada do Pré-Aviso
seguindo-se reunião com o Grupo Tejo dia 11 de Março, para discussão das matérias que apresentámos
a empresa e que ficaram pendentes, ao que se seguirá a assinatura final do texto do acordo.
O AMANHÃ CONTINUARÁ A EXIGIR A TODOS NÓS O MESMO EMPENHO E DETERMINAÇÃO!

O resultado deste processo, não poderá jamais servir de desculpa para voltarmos a ficar parados
durante o tempo pois, todos reconhecemos que, estamos como estamos, porque nos resignámos
e porque nos deixamos adormecer ao longo dos tempos, ficando provado, tal como sempre
reafirmámos e como diz o poeta; Quando um homem sonha, o mundo pula e avança!
Aos trabalhadores que não participaram, apelamos para que meditem se foi correta a sua atitude,
sacrificando os colegas que lutaram pela valorização de todos, num processo que deveria ser de
envolvimento geral, considerando que as mais-valias obtidas agora com o sacrifício dos que lutaram, serão
canalisadas para todos os trabalhadores, incluindo aqueles que assim não entenderam e nada fizeram!
*** VENCEDOR NÃO É QUEM GANHA SEMPRE, MAS SIM QUEM NUNCA DESISTE DE LUTAR!
*** PELA VALORIZAÇÃO E DIGNIFICAÇÃO DO TRABALHO!
*** VIVA QUEM LUTA!
Santarém 27.02.2019

A FECTRANS-STRUP

