AOS TRABALHADORES DO SETOR DE
MERCADORIAS
O STRUN mais uma vez informa todos os trabalhadores seus associados que a ANTRAM
anda a protelar o processo negocial há cerca de 2 anos. Nesta última reunião, no passado
dia 28 de Junho, os representantes da ANTRAM, no inicio não estavam de acordo com as
propostas da FECTRANS e de seguida mostraram-se de acordo com algumas delas, porém
adiaram qualquer decisão pois disseram que tinham de reunir a sua Direção em 04/07/2018
(hoje), e depois marcariam nova data para nos transmitir o ocorrido.
Está visto que é para ver se passa o mês de Julho, porque em Agosto não há condições de
luta!
Perante tudo isto, e porque o STRUN já escutou os trabalhadores, os quais pressionam
para que sejam marcadas Greves, não nos resta outra alternativa a não ser respeitar a
vontade dos trabalhadores e tentar junto das outras organizações marcar uma Greve em
conjunto, coisa que não foi possível porque as outras organizações pretendem continuar a
protelar o processo e a fazerem de conta que estão a negociar.
Assim, o STRUN avançou com o Pré-Aviso de Greve das 00h00 do dia 19/07/2018 ás
24h00 do dia 25/07/2018, Pré-Aviso esse que abrange todos os trabalhadores das
empresas dos distritos de Aveiro, Vila Real, Bragança, Braga, Viana do Castelo e Porto.
As reivindicações mínimas dos trabalhadores são as seguintes:
Vencimento
Subsídio Refeição
Diuturnidades
Abono para Falhas
Premio TIR
Diária Estrangeiro
Diária Nacional
Mínimo 4h entre as 0h00
e as 7h00

700,00 €
4.75 €
17.50 €
25.00 €
150.00 €
40.00 €
26.00 €
8.00 €

Clausula 74
Sem Diuturnidades
1 Diuturnidade
2 Diuturnidades
3 Diuturnidades
4 Diuturnidades
5 Diuturnidades
Subsídio de Risco Diário

393,75 €
403,53 €
413,44 €
423,28 €
433,13 €
442,97 €
7.50 €

O STRUN alerta os trabalhadores que se unam e de uma vez por todas deem uma resposta
cabal a estes patrões que continuam a querer explorar os trabalhadores pensando apenas
nos seus lucros.
Esta luta é de todos os trabalhadores do setor nacional e internacional, incluindo as
mercadorias perigosas.
ADERE À GREVE, JUNTA-TE AOS TEUS COLEGAS!
CONTEM COM O STRUN, O STRUN CONTA CONVOSCO!

A Direção,

