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juntos na luta - sindicaliza-te

Unir os trabalhadores na luta

PELO AUMENTO GERAL DOS SALÁRIOS

GREVE
25 Junho 2021

CP; IP - Infraestruturas; IP - Telecom
IP - Património; IP - Engenharia

O SNTSF/FECTRANS empenhado na verdadeira unidade dos trabalhadores, a
partir dos locais de trabalho, avançou com um pré-aviso de greve para a CP e IP e
empresas a�liadas, para o próximo dia 25 de Junho, tendo como principal
reivindicação o aumento geral dos salários.

Os trabalhadores destas empresas querem ver valorizados os seus salários que,
cada vez mais, se aproximam do SMN (Salário Mínimo Nacional) e porque é uma
reivindicação de todos, entendemos que é necessário que a luta seja, cada vez
mais, abrangente e com trabalhadores de todas as categorias e pro�ssões.

Da parte do governo, as orientações para as empresas do sector são de contenção
e “congelamento” dos salários, pelo que há razão para que a luta na IP e empresas
a�liadas, seja coincidente com a da CP, que têm ambas a mesma tutela
governamental.

NA UNIDADE A FORÇA DE QUEM TRABALHA -
Registamos como positivo que hajam hoje mais
organizações a reivindicar o aumento geral dos
salários, o que demonstra a razão e a justeza das
propostas que o tem feito,SNTSF/FECTRANS

durante muito tempo sem ser acompanhado por
outras organizações.

Como entendemos que a mais forte é aUNIDADE

que se constrói nos locais de trabalho e se
TODOS acham justa a reivindicação do aumento
dos salários, então porque não lutarmos
JUNTOS? É para potenciar e ampliar a unidade
dos ferroviários, que avançámos com o pré-aviso
de greve para dia 25 de Junho.

É uma luta para obter respostas às reivindicações
dos trabalhadores e se o governo optar por
reconhecer a necessidade de valorizar os
ferroviários e encetar uma negociação eficaz e
com conteúdo, certamente que terá no
SNTSF/FECTRANS um parceiro empenhado em
soluções, caso contrário com os trabalhadores,
continuaremos a luta na defesa de TODOS!

CONTIGO A LUTA DE TODOS TEM MAIS FORÇA -
O apelo que fazemos neste momento a TODOS

os trabalhadores é que se mobilizem na defesa
das suas justas reivindicações e contribuam para
ampliar e alargar a na luta pelaUNIDADE

valorização geral dos salários, redução dos
horários de trabalho e valorização das profissões.




