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STRAMM
Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades Metalúrgicas da
Região Autónoma da Madeira

Sector dos Transportes Públicos de Passage¡ros

O STRAMM / FECTRANS vem por este meio comunicar aos seus associados que temos
marcada reunião para próximo dia 30 de setembro com a ACIF, tendo em vista os últimos
desenvolvimentos do concurso relativo à Concessão, nomeadamente a adludicação do
mesmo pelo Conselho do Governo.

Como é do vosso conhecimento, e como já foi por nós informado, o que nos foi reportado
em todas as reuniões tidas junto da DRT, DRETT, SRE. foi que o atual estado em que se
encontra o procedimento concursal não permite a alualização dos salários dos trabalhadores
(como explicado no anterior comunicado de 12 de maio)

De facto, esta "desculpa" do impedimento é irrazoável. E é exatamente por rsso que este
Sindicato "ataca" logo com reuniÕes junto das entidades competentes sempre que temos
conhecimento de uma atualização neste processo de maneira a conseguir forma de negociar
os aumentos há muito necessitados.

Ao longo destes meses, nós transmitimos a verdade aos nossos associados, por mais duro,
injusto, e incompreensível essa verdade fosse e temos feito todos os esforços possíveis para
reverter esta situação, com a vossa força e representatividade.

Reiteramos que a nossa etica de trabalho é pela verdade, e näo iludimos nem aliciamos
ninguém com o que gostariam de ouvir. A verdade vem sempre ao de cima, e assim se
comprova quando näo têm mais por onde fugir e admitem existir um atraso no processo com
"data que ninguém poderá determinar com precisão".

O fulcral foi nunca termos desistido de demonstrar e reiterar a importância e a urgência de
valorizar os trabalhadores deste sector.

Tendo em conta a resposta da SRE ao nosso ofício, bem como a publicação no JORAM do
Concelho de Governo Regional no 86112022, da adjudicação da Concessão, esse esforço
compensou.

A tua Sindicalização torna-nos mais fortes!

SINDICATO FORTE

O PONTO FRACO DE QUALQUER PATRÃO

Quarta-feira ,21 de setembro de 2022


