Scotturb 02/2016

FECTRANS
Federação dos Sindicatos
dos Transportes
e Comunicações

05 Junho

HÁ DAS AS CONDIÇÕ PARA O AUM DOS SALÁRIOS
Scotturb, nos dois últimos anos, acumulou lucros de 3,4 milhões de euros
Os lucros de 2015 significam um aumento de
326%, mas as despesas de pessoal apenas
cresceram 3%, porque o numero de
trabalhadores foi superior ao ano anterior
Se este valor fosse distribuído pelo número médio
de trabalhadores nos dois anos, o seu salário
teria um aumento de 685€

Mas a proposta sindical é
aumentos mínimos de 40€/mês
A SCOTTURB tem todas as condições para
aumentar os salários dos trabalhadores nos
termos da proposta sindical
Está nas mãos dos trabalhadores fazer com
isso seja uma realidade

O sono do patrão da SCOTTURB

Consultados os relatórios únicos de 2014 e 2015, documentos que as empresas
estão obrigadas a enviar aos sindicatos, nota-se que as dificuldades existentes
na empresa são os baixos salários dos trabalhadores, já que os lucros são
elevados, pelo que não é aceitável a fuga à negociação colectiva por parte da
administração.
Os lucros são riqueza criada com o esforço de quem trabalha e toda a parte
deles que não reverter para os trabalhadores, fica nos bolos dos patrões que
assim parasitam o fruto do labor dos trabalhadores
Ano
2014
2015

Lucro
799 824,00 €
2 610 587,00 €
3 410 411,00 €

Nº Trabalhadores
351
360
356

Media/anual/trab

Media/Mês/trab

2 278,70 €
7 251,63 €
9 593,28 €

162,76 €
517,97 €
685,23 €

Média de trabalhadores
nos dois anos
Para receber informação da FECTRANS por email, inscreva-se em www.fectrans.pt

SC

RB COM SALÁRIOS DVA RI DOS

A partir de Janeiro, nas
empresas onde se
aplicam o CCTV do
sector, os salários
foram aumentados
para 630€, passando
as empresas a assumir
os custos com a
formação e obtenção do
CAM, para além de
passar a justificar o dia
de aniversário com falta
justificada, entre
outras melhorias.
A SCOTTURB vai apostando na precariedade do trabalho, para tentar manter os
trabalhadores “domesticados” e assim, lucrar às custa do trabalho precário e
dos baixos salários.
Trabalhador da SCOTTURB:

Queres ser dos trabalhadores mais mal pagos do sector?
Vais deixar que o fruto do teu suor vá inteirinho para os bolsos do patrão?
Acreditas que se não fores tu a lutar por aquilo que tens direito, que são
os outros que o fazem?
Os trabalhadores têm em si a força necessário para recuperarem parte da
riqueza que criaram, e que alimenta os patrões, se colectivamente se
organizarem em torno da sua organização de classe - STRUP/FECTRANS - o
sindicato da CGTP-IN na empresa e lutarem por aquilo que têm direito.
Com o conhecimento destes
resultados, só resta ao
STRUP/FECTRANS iniciar um processo
de consulta aos trabalhadores, para
discutir as linhas de intervenção para:

A melhoria dos salários;
Combate ao trabalho precário;
Combate ao assédio moral;
A melhoria das condições de
DÁ FORÇA Á TUA LUTA
trabalho.
DÁ FORÇA À A  -SINDICA SINDICALIZA-TE
- NOS SINDICNO STRUP/FECTRANS
S DA CGTP-IN

