SETOR PRIVADO DE PASSAGEIROS

ANTROP ADIA REUNIÃO
O STRUN informa todos os trabalhadores que a ANTROP adia a reunião que estava
marcada para o dia 15/04/2019 passando a mesma para o dia 24/04/2019, argumentando
surgirem assuntos inadiáveis.
Será que a ANTROP pensa que ao atrasar a reunião também atrasa a luta dos
trabalhadores?
Perante isto e depois do que foi aprovado pelos trabalhadores no grande plenário realizado
no dia 5/04/2019 em Guimarães, não nos resta outra altemativa a não ser no próximo dia
16/04/2019, (data limite) enviar novo pré-aviso de greve á ANTROP.
Esse pré-aviso de greve vai seguir nos moldes aprovados pelos trabalhadores, ou seja:
-Inicia ás 19.00 horas do dia 5/05/2019 e temina ás 10.00 horas do dia 19/05/2019, mas

apenas entre as 19.00 horas de um dia e as 10.00 horas do dia seguinte, isto é, os
trabalhadores que iniciam o serviço da parte de tarde, fazem greve das 19.00 horas até

teminarem o serviço, os trabalhadores que iniciam serviço da parte de manhã, fazem greve
até ás 10.00 horas.

Até lá a ANTROP ainda tem tempo de rever a sua posição, principalmente a nível salarial,
visto já termos alguns pontos em que estamos de acordo, se no dia 24 não chegarmos a
acordo, a luta continua.
Á trabalhadores de várias empresas que na ultima luta não aderiram, uns porque foram
enganados pela própria comissão de trabalhadores da empresa, outros porque pensavam

que não haveria tanta adesão, e alguns porque souberam que a sua entidade patronal tinha
chegado a acordo com os colegas numa das empresas do grupo dando aumentos para que
eles não fizessem greve, e pensaram que iria acontecer o mesmo na deles, o que não veio a
acontecer.

Muitos destes trabalhadores já contactaram o STRUN no sentido de aderirem á próxima
greve, estando previsto plenários para que os mesmos fiquem elucidados de como está a
decorrer o processo negocia1.
Tudo indica que se não houver acordo na próxima reunião com a ANTROP, a greve ainda
vai ser bem maior com a adesão de trabalhadores de outras empresas que desta vez não
parti ciparam.
O STRUN apela a todos os trabalhadores para continuarem unidos na defesa dos seus
direito, pois a ANTROP já alterou a sua posição com a luta dos trabalhadores, e, irá alterar
o que ainda falta.
Só com a luta será possível alterar a posição da ANTROP
Apelamos á adesão maciça de todos os trabalhadores, porjustas reivindicações.
Marquem entre vós locais para se concentrarem.
11 DEABRiR 2019

5 = 4R=|B EH®E

