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AOS TRABALHADORES DA MARTIN _ GRUPO RUIZ

Sobre a reunião do passado dia 18 de junho
A decisão dos trabalhadores da Martin no plenário do dia 11 de junho, colocou como objetivo um
conjunto de preocupações, sobre o qual dependia a realização da Greve para o dia 05 de julho.
Na reunião do passado dia 18 de junho, os representantes da empresa apresentaram as escalas que
que na generalidade respeitavam os períodos de intervalos até 3 horas. Ainda que no entender da
empresa não tivessem que colocar os períodos de reserva, e que de acordo com a conclusão da
reunião, iriam corrigir de imediato. Sobre a dispensa para permanecer à ordem em casa, entendemos
que a empresa deveriam fazer refletir isso na escala como garantia para o trabalhador.
Sobre o mapa anual de folgas, foi ali apresentado um plano de acordo com a proposta enviada pelo
STRUP, que garantia o descanso semanal e complementar num máximo ao fim de 6 dias de trabalho
seguidos, reduzindo em duas semanas seguidas a 5 dias para recuperar as folgas vencidas pelo 6 dia.

Garantias dadas pela empresa
De acordo com as matérias que o plenário de trabalhadores considerou prioritárias, foi ainda
abordada e concluída uma correção das chapas de acordo com o CCTV ANTROP que consagra a
definição de local de trabalho, e o período que garanta no mínimo 15 minutos que não deve ser menor
de 10 minutos no inicio do serviço. A empresa aplicaria estas correções de imediato, motivo pelo qual
não assumimos nenhuma intransigência!

CCTV ANTROP _ STRUP
O STRUP mantém o seu compromisso com os trabalhadores sobre a aplicação deste Instrumento de
Regulação Coletiva, por ser mais favorável, por garantir o direito ao horário de trabalho e ao
pagamento de trabalho em acréscimo. O STRUP mostrou disponibilidade para discutir condições mais
favoráveis, e nunca para aplicar condições ou flexibilidades que visem a descaracterização de
pagamento de trabalho suplementar.
Os representantes da Martin confirmaram a disponibilidade para aplicar no Salário Base o valor de
750€ para todos, e que o subsídio de refeição seria atualizado para 7,20€/dia.

Posto isto, os representantes do STRUP cumpriram a decisão do plenário em suspender o pré
aviso de greve do dia 05 de julho, ficando obviamente a depender de nova decisão!

Plenário de Trabalhadores
Tendo em conta que aos trabalhadores não foi entregue nenhum mapa de folgas, e que as chapas de
serviço continuam a manter um conjunto de reiterados erros, seria oportuno a realização de um
plenário de trabalhadores para que seja feito um balanço das matérias em falta.

Assim, tendo em conta o conjunto de legítimas preocupações levantadas pelos trabalhadores, se irá
avaliar as entretanto medidas aplicadas, e sobre as correções que estão em falta. Caso esta situação se
mantenha inalterada até ao final do presente mês de junho, iremos propor novo plenário com recolha
de viaturas, permitindo a todos a liberdade de participação.
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