AOS TRABALHADORES DO SETOR DE
MERCADORIAS
O STRUN informa todos os seus associados e trabalhadores em geral que as
negociações com a ANTRAM continuam num impasse, pois quando tudo parecia estar
encaminhado para um possível acordo, veio nesta ultima reunião a ser posto em causa o
acordo, senão vejamos:
Proposta Salarial já com o suplemento

Motorista Ligeiro
Motorista Pesados
(até 44 Ton)
Motorista Pesados
(mais de 44 Ton)

Nacional
Ibérico
Internacional
Nacional
Ibérico
Internacional
Nacional
Ibérico
Internacional

€ 610,00
€ 616,10
€ 622,20
€ 642,60
€ 648,90
€ 661,50
€ 655,20
€ 667,80
€ 693,00

Diuturnidades
Abono para falhas

€ 16,00
€ 23,00

Pequeno-almoço
Ceia
Almoço e Jantar
Diária com Pernoita

€ 2,75
€ 2,75
€ 8,00
€ 25,00

Diária Ibérico
Diária Internacional
Prémio TIR Ibérico
Prémio TIR Internacional

Clausula 74

Dias de folga e Feriado

Mínimo 4h entre as 00h00 e as 7h00
Subsidio de Risco

Nacional

€ 25,00
€ 35,00
€ 110,00
€ 130,00
Para todos, no valor de duas horas
extras, 50% e 75%, pago em 30 dias
e 13 meses, achado o valor pelo
salário de cada um incluindo as
diuturnidades
Dia acrescido de mais 100%
calculado pelo vencimento mais
diuturnidades.
mais € 7,50/dia
€ 6,50/dia

Este contrato seria de 36 meses, com o compromisso de em Janeiro de cada ano ter
aumento em todas as rubricas do valor da inflação, mais 50% do poder de compra.
Acordaram as partes que os motoristas estão expressamente proibidos de fazerem
cargas e descargas, excepto os das mangueiras e entregas porta à porta.
Nesta ultima reunião a ANTRAM vem alterar o seguinte:



Aumentos salariais agora e novamente só em Janeiro de 2020.
Refeições em Espanha sem dormida, o preço do Nacional € 8,00, o
Internacional se fizer a diária em Espanha, baixar a diária de € 35,00
para € 25,00.

Perante isto não nos restou outra alternativa a não ser estar em desacordo e
colocarmos como ultima proposta aumentos salariais no máximo um ano após um
possível acordo, manter a diária Internacional e refeições em Espanha sem pernoita, €
12,50 cada.
Perante a nossa posição a ANTRAM ficou de reunir a sua direção no próximo dia 28/3
e voltar a reunir connosco dia 29/3, caso não aceite a nossa proposta teremos que
analisar de imediato as formas de luta que os trabalhadores já há muito falam.
Solicitamos a vossa opinião através do Tel. 223324895
strun@mail.telepac.pt para tirarmos ilações para futuro.

ou

via

e-mail

Não podemos continuar a ser os mais mal pagos!
Basta de salários baixos para encher os bolsos aos patrões!
A LUTA É O CAMINHO!
Sindicaliza-te no STRUN!
PORTO, 19

DE

MARÇO

DE

2018

