Scotturb 01/2017

FECTRANS
Federação dos Sindicatos
dos Transportes
e Comunicações

29 Maio

Lucros da SCOTTURB nos últimos 3 anos
Ano

Lucros

2014
2015
2016
Total

799 824,00 €
2 610 587,00 €
2 852 083,00 €
6 262 494,00 €

Nº Trab.
361
360
355
355

Média Anual
p/trabalhador
2 215,58 €
7 251,63 €
8 034,04 €
17 640,83 €

Média Mensal
p/trabalhador
184,63 €
604,30 €
669,50 €
1 470,07 €

NÃO É POR FALTA DE DINHEIRO
Enquanto invoca dificuldades para
aumentar os salários dos trabalhadores, os
lucros da SCOTTURB crescem, tal como
aconteceu em 2016, que foram de 2,85
milhões de euros.
Nos últimos 3 anos, os lucros
acumulados ascendem a cerca de 6,3
milhões de euros, o que quer dizer que
cada trabalhador contribuiu para os
lucros do seu patrão com 17 640 euros,
mas aumentos de salários quase ZERO.
NÃO HÁ QUALQUER RAZÃO PARA QUE OS TRABALHADORES DA SCOTTURB
NÃO TENHAM AUMENTO DOS SALÁRIOS, HÁ DINHEIRO PARA ISSO!

ESTÁ NAS NOSSAS MÃOS DEFENDER
OS NOSSOS DIREITOS E REIVINDICAÇÕES
É legítima a preocupação que os trabalhadores sentem sobre as condições de
vida e trabalho. Nos últimos anos, a empresa tem mantido a política de baixo
salário de forma mais aprofundada. O recurso ao trabalho extraordinário e cada
vez maior, e o cansaço já faz estragos.
Na mesa de negociação afirmam um conjunto de dificuldades, com um futuro
incerto, com se a continuidade da concessão dependesse destes.
Para receber informação da FECTRANS por email, inscreva-se em www.fectrans.pt

As condições de vida e trabalho, o respeito pelos
direitos, bem como a qualidade do serviço que a
SCOTTURB presta às populações serão alvo de
avaliação e possível penalização na aplicação do Novo
Regime a aplicar até 2019.
A luta dos trabalhadores não se substitui a nenhum ato
administrativo que possa vir da Assembleia da
República, esta é indispensável!
O sono do patrão da SCOTTURB

NADA NOS É DADO
TUDO É CONQUISTADO
Um exemplo disto foi a medida tomada por
iniciativa parlamentar do PS com a publicação
do Decreto Lei 40/2016, que prolonga a vida
de trabalho dos motoristas. Por iniciativa
isolada do PS, no dia 29 de Julho de 2016 o
Governo, na véspera das férias
parlamentares e sem discutir com os Partidos
da actual maioria, publica a lei que
determina mais 1 ano e 3 meses trabalho
para atingir a reforma sem penalização.
Não nos podemos esquecer dos anos
(muitos) em que se colocam do lado do PSD
quando se trata de aprovar leis para beneficiar
o Patronato penalizando os trabalhadores.
Um PS minoritário que sempre que pode,
“resvala para o lado do Patronato”, é o mesmo
que aprovou o Código de Trabalho contra o
qual muitos trabalhadores lutaram, e o
PSD/CDS votou a favor.
Tal como sempre afirmámos, este Código de
Trabalho veio promover a precariedade, a
destruir o emprego e os direitos conquistados
fruto de lutas de gerações. O bloqueio à
Negociação Colectiva abriu caminho ao tão
almejado Contrato Individual. Posicionados
ao lado da UGT, diziam promover a
negociação entre Patrão/Trabalhador
…como se isto fosse possível!? Ao
trabalhador interessa o posto de trabalho, e só
depois de confrontado com condições
inferiores virão as perguntas, porque
isoladamente não tem condição de discutir
condições de trabalho.

DÁ FORÇA À A

-SINDICA

REIVINDICAR, MOBILIZAR LUTAR
Os trabalhadores da SCOTTURB têm que reflectir
que, com os seus baixos salários, pagam os lucros do
patrão que, cada vez mais, procura precarizar as
relações de trabalho e ter trabalhadores sem direitos.
HÁ QUE VENCER MEDOS E RECEIOS, HÁ QUE
LUTAR PELOS DIREITOS E REIVINDICAÇÕES!
Aos trabalhadores da SCOTTURB, sindicalizados
no STRUP aplica-se o Acordo de Empresa em
Vigor, disto não restam dúvidas!
Por tudo isto, e envolvidos numa realidade mais
abrangente, a CGTP-IN agendou um dia Nacional de
Luta para o próximo dia 03 de junho, na qual iremos
levar as justas reivindicações dos trabalhadores da
SCOTTURB.
A Comissão Sindical SCOTTURB assume mais uma
vez a sua responsabilidade integrando esta luta e
convida todos os
trabalhadores a
assumir a sua
quota parte.
Os Direitos
exercem-se, não
se mendigam.
Nota: Próxima
reunião

de

negociação 5

- NOS SINDIC

Junho.

S DA CGTP-IN

