
GREVE
SETOR PRIVADO DE PASSAGEIRO

O  STRUN  infoma todos  os trabalhadores  do  setor de passageiros,  que  a greve  que  foi
decidida  em  plenário  com  os  trabalhadores  mantem-se,  uma  vez  que  a  ANTROP  não
evoluiu  na  sua  proposta,  continuando  a  propor  um  vencimento  de  670.00€,  8  horas  de
agente único só em final de Junho de 2020, voltando a propor 3h40 de intervalo para este
ano, 3h20 em 2020 e 3h apenas em 2021, além de também não estar resolvido o tempo de
disponibilidade, o tempo parcia1, o sub. alimentação etc.
O  STRUN,  perante  isto  mantem  o  pré-aviso  de  greve  que  tem  inicio  às   19h  do  dia
5/05/2019 até  às  10h do dia  19/05/2019, pré-aviso esse que é para se realizar apenas entre
as  19h de um dia e as  10 h do diaseguinte.
Esta greve é mais que justa,  até porque um grande numero de empresas já pagam valores
superiores  aos  propostos  pela ANTROP,  e  o  mais  engraçado,  é  que  muitas  delas  são  do
grupo Barraqueiro,  onde pertence  o presidente da ANTROP, por isso  e.stá mais  que visto
que  quem  está  a  emperrar  as  negociações  são  os  grupos  (TRANSDEV  e  ARRIVA),
embora digam que são as restantes empresas que não aceitam aumentos superiores.
Também  tomamos  conhecimento  que  na  greve  anterior  na  TRANDEV  NORTE  e  na
MINIIO  BUS,  cortaram  dias  a mais  aos  trabalhadores,  tendo-os  revoltado  e  dado  ainda
mais ânimo para esta luta, pois as empresas não podem fazer isso, o STRUN já solicitou à
DGERT  uma  reunião  urgente  no  sentido  de  repor  a  legalidade,   e  se  isso  não  for  o
suficiente, o STRUN de imediato irá recorrer a tribunal para que esses senhores aprendam
de uma vez por todas, e deixem de interpretar as leis a seu belo prazer.
As restantes organizações  (!! !)  estão  com a caneta na mão,  mas continuam sem assinar o
contrato, todos nós sabemos porquê  (1 ! !) embora algumas  estejam a ficar impacientes,   à
espera de integrar o agente único no Salário para receberem mais cota sindica1.
O STRUN tem  conhecimento que há trabalhadores de empresas que não aderiram à
ultima  greve,  que  agora  o vão  fazer,  até  porque  alguns já  cá vieram  sindicalizar-se,
por isso informamos todos os trabalhadores que mesmo não sendo sindicalizados, ou
pertençam a  outro sindicato, podem fazer greve à vontade, estão cobertos pelo nosso
pré-aviso, apenas têm que ser de empresas do Norte.
Esta  greve,  monetariamente,  não  se  notará  tanto  como  a  anterior,  porque  a  maioria  dos
trabalhadores fazem horas extras, o que irá compensar o corte das horas de greve.
Vamos aderir à greve e mostrar à ANTROP que só mudando de posição terá paz!
O STRUN apela a todos os trabalhadores para continuarem unidos na luta.
Juntem-se todos num local à vossa escolha.
Contem com o STRUN.
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