PRIVADO DE PASSAGEIROS
STRUN infoma todos os seus associados que a primeira reunião de negociações com a
ANTROP decorreu no passado dia 15 do corrente.
Nessa reunião deu para entender que a ANTROP pretende juntar as diutumidades e o
agente único ao vencimento, mas não contabilizar o valor do agente único para o calculo
das horas extras, assim como se mostrou disponi'vel para baixar as horas de intermitência
faseadamente das 4 horas para as 3 horas, mas nada abaixo das 3 horas como apresentamos
na nossa proposta.
Em relação ao aumento salarial não apresentou qualquer valor, ficando de o fazer na
próxima reunião que se vai realizar no dia 25 do corrente.
Da nossa parte transmitimos á ANTROP que primeiro queremos negociar aumentos
salariais dignos e ? redução progressiva das intemitências, mas partindo das 3 horas para
as 2 horas, e depois se verá o resto.
Após esta reunião tivemos conhecimento que alguém ligado aos negociadores da ANTROP
reuniu com as comissões de trabalhadores nas empresas em que é responsável, e,
transmitiu aos mesmos que tinham praticamente o acordo feito com um sindicato por
valores de 668.00€ de vencimento e 4.20€ de subsidio de alimentação, estando apenas por
acordar ajunção das diutumidades e do agente único ao sa1ário.
O STRUN está convencido que isto é bluff do negociador, e nem sequer queremos
acreditar que algum sindicato lhes venha a fazer tal favor, até porque já temos uma
empresa do setor (Auto Viação Cura Lda) que já aplicou no mês de Janeiro 750.00€ de
vencimento a todos os motoristas conforme recibo que se junta.
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Perante isto, não podemos aceitar qualquer acordo abaixo destes valores, e, já transmitimos
á ANTROP que os trabalhadores não aceitam aumentos de miséria, e que estão disponi'veis
para a luta.
O STRUN anda a fazer uma ronde de plenários com todos os trabalhadores em vários
locais de trabalho, e estes, é que vão decidir a posição final, que iremos transmitir á

ANTROP.
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