STRUN
siND]cmo Dos TRABALHADoREs DE TRANSP0RTES R0DOVlÁRioS E URBAN0S DO NORTE

AOS TRABALHADORES DO SETOR DE TRANSPORTES

DE PASSAGEIR0S PRIVADOS
Caros Associ.ados,

O STRUN Ínforma todos os trabalhadores do setor que conti.nuamos a não chegar a
qualquer acordo com a associ.ação patronal (ANTROP), poi.s a mesma continua com a
chantagem de não aumentar qualquer valor salarial sem que o STRUN assi.ne o contrato

vergonhoso que outros sindicatos assi.naram, o qual não estando ainda a ser apli.cado na
integra já tem feito mossa a alguns trabalhadores, como é o caso já do vosso conheci.mento

de um trabalhador de Braga em que lhe estão a exi.gir o pagamento de um valor enorme por
uma encomenda que alegam ter desaparecido.
O STRUN tem um contrato coleti.vo que nos rege e sempre admi.tiu poder alterar uma ou
outra cláusula, mas nunca assi.nará um contrato totalmente novo que prejudique os
trabalhadores.
Por tais moti.vos, andamos já há algum tempo a fazer uma ronda pelos trabalhadores através
de plenários, abai.xo-assi.nados e contato direto, para em conjunto tomarmos decisões
urgentes sobre o assunto, e o que temos ouvido da parte dos trabalhadores é que sejam

promovidas formas de luta a parti.r do mês de Março que, pelo nosso contrato é o mês em
que deverá haver aumentos salari.ais.
As lutas assi.naladas pelos trabalhadores, passam pela greve, havendo várias opiníões em
relação aos di.as a marcar, mas a mais forte para já passará por um pré-aviso de greve de 15
dias seguidos, podendo os trabalhadores dentro desse período optar por parar dias
completos, horas, etc, sem que a enti.dade patronal consi.ga saber qual o dia e hora da
interrupção do serviço.
Esta si.tuação ainda não é definitiva, vamos continuar a ouvir os trabalhadores e solici.tamos
que troquem opi.níões entre vós e as façam chegar ao STRUN, assi.m como outros problemas
existentes nas empresas em que seja necessári.a a intervenção de físcalizações, pois a quem
nos faz chantagem, terá que receber na mesma moeda.

Como diz uma lenda bem anti.ga ``Quem não se sente não é fi.lho de boa gente".
FAZ CHEGAR A TUA OPINIÃO
SINDICALIZA-TE NO STRUN

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES
A direção
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