AOS TRABALHADORES DO SETOR DE TRANSPORTES
DE PASSAGEIROS

GREVE SURPRESA
O STRUN informa todos os trabalhadores do setor que foi enviado à ANTROP oficio a solicitar aumentos
salariais a partir deste mês de Março mas por parte da mesma não houve qualquer resposta, continuando com a
sua teimosia de não atribuir qualquer aumento sem que o STRUN (FECTRANS) aceite assinar o contrato
vergonhoso que outros assinaram.
AANTROP e algumas empresas, mesmo vendo que um grande numero de trabalhadores estão a abandonar o
setor devido aos baixos salários e que as empresas não têm motoristas suficientes, mesmo assim continuam a
insistir, mas como é obvio o STRUN não assína um contrato que os trabalhadores não querem.
Também sabemos que um grande numero de empresas já não acatam as orientações da ANTROP e têm dado
aumentos salariais a todos os trabalhadores, sejam eles do contrato que for, mas os grandes grupos, que fazem

parte da direção da ANTROP querem manter a deles, mesmo prejudicando o setor.
O STRUN, tendo em conta a ausência de resposta da ANTROP, solicitou a todas as empresas a partir de
Março os seguintes aumentos:

Vencimento
Peq. AlmoçO
Subs. Alimentação
Desl. Continente

660,00 ¬
2,50 ¬
5,00 ¬
10,00 ¬
16,00¬
10,00¬

Diuturnidades

Almoço e Jantar
Penalização

4,00 ¬

Desl. Estrangeiro
MÍnimo de3h entre a s ohoO e as 7hoO

15,00¬

4,00 ¬

Mínimo s horas de A ente Unico
Perante a posição do Patronato o STRUN fez vários plenários e contatos com os trabalhadores para tirar
ilações sobre estas atitudes e decidir o que fazer.
Os trabalhadores foram unânimes e aprovaram a realização de greves a partir de Abríl caso as entidades
patronais não atribuam os respetivos aumentos em Março.
Em relação ás datas e formas para a marcação das greves foram várias as sugestões apresentadas, tendo
ficado assente a realização de uma greve surpresa entre as ohoo do dia O9.04,2018 ás 24hoo do dia
20.04.2018. sendo os trabalhadores por empresa a decidir quantos dias é que irão fazer greve e de que forma a
irão realizar dentro do período acordado sem que as entidades patronais consigam controlar quem e quando é que
têm os trabalhadores em greve.
O STRUN solicita aos trabalhadores que se mantenham firmes nas decisões tomadas e pensem que estão a
ser rebaixados e escravízados com salários de miséria (mais baixos que os de uma empregada de limpeza)
De uma vez por todas vamos dizer basta de patrões exploradores sem escrúpulos que pretendem que os
trabalhadores sejam pau para toda a obra com salários de miséria.
Os aumentos salariais estão nas mãos dos trabalhadores.

Não desperdices esta oporiunidade!
A Luta é de todos.
Contamos convosco assim como podem contar connosco.
Sindicaliza-te no STRUN!

Unidos somos mais fories!

A direção

Porio, 23 de Março de 2018

