AOS TRABALHADORES DA CARRIS
Comunicado FECTRANS nº 25

OS TRABALHADORES DA CARRIS MERECEM MAIS!
Na sequência da solicitação do STRUP- FECTRANS, realizou-se no dia 25 de julho uma reunião com o presidente
do C.A., para prosseguir a negociação da revisão do AE e de outras matérias relevantes para os trabalhadores,
nomeadamente:
Aumento Intercalar dos salários - O C.A. reconheceu que os trabalhadores estão a perder poder de compra.
Regista-se a constatação, mas agora o que importa é definir a data para aplicação da solução.
Para nós a empresa deve de assumir o pagamento imediato da diferença entre os 25€, que aplicou e o valor médio
da inflação registada no 1º semestre. Uma situação que se deve repetir no final do ano, relativamente ao 2º
semestre.
Haja vontade política e o problema resolve-se!
Pagamento dos proporcionais – O presidente do C.A. comprometeu-se a dar sequência ao compromisso
assumido pela anterior administração.
Como este é um processo que não pode ficar para “as calendas gregas”, é preciso que a Carris diga quando e como
vai pagar aquilo que deve aos trabalhadores.
Direito de participação no plenário de Janeiro – Depois do tribunal dar razão ao STRUP-FECTRANS, sobre
o direito de participação dos trabalhadores, no plenário convocado ao abrigo da lei (15 horas anuais), o C.A.
informou que vai fazer o levantamento do desconto do tempo feito, para verificar a viabilidade do respectivo
pagamento.
Se o tribunal reconheceu este direito fundamental aos trabalhadores, a Carris tem o dever de pagar o que
indevidamente descontou.
Passe metropolitano – O C.A. informou que está empenhado em garantir o transporte gratuito para os
trabalhadores na área metropolitana de Lisboa. Esperamos que desta vez se passe das palavras aos actos e se faça
justiça, aos que todos os dias transportam dezenas de milhares de utentes na região de Lisboa.
Prestação de contas no tráfego – A administração reconheceu que a opção pelas máquinas transformou aquilo
que pensavam ser uma solução num enorme problema. Feita a constatação exige-se que a empresa suspenda os
processos disciplinares e encontre alternativas, que acabem de vez com a infernização da vida dos trabalhadores.
Oitavo grupo de folgas – A empresa transmitiu que está em condições de o implementar na data prevista, ou
seja, em julho de 2023, para todos os que folgam rotativamente.
Integração da CarrisBus na Carris – Sobre esta questão o C.A. diz aguardar pelas orientações da Camara
Municipal de Lisboa. Pela nossa parte entendemos que é tempo de acabar com as desculpas e igualizar os direitos
dos trabalhadores da CarrisBus, aos da Carris.
Esta é a síntese da reunião. Pela nossa parte estamos disponíveis para corresponder à aparente abertura verificada.
Contudo alertamos que estamos numa fase em que é preciso fazer mais e falar menos!
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