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A0S TRABALHAD0RES DA STCP
pEL0AuMENTO DO sALÁmo

A FECTRANS/STRUN apresentou uma proposta reivindicativa á administração da STCP, para que
todos os trabalhadores da empresa tenham em 2018 um aumento do seu salário no valor de 4%,
garantindo-se um aumento mínimo de 40¬.
Nada impede o aumento dos salários. Não há nenhum constrangimento no orçamento do Estado
que impeça esta reivindicação sindical e em empresas em que os trabalhadores foram à 1uta, esse
aumentojá se verificou este ano.

OS SALÁHOS SÃO OS MESM0 DE 2009

0s salários dos trabalhadores da STCP são os mesmos de 2009, ou seja, hoje têm um valor real
menor que o daquela data.
Tommdo por exemplo um salário de um trabalhador com a categoria de motorista no grupo 10, o
mesmo tem, desde 2009, um valor de 693 euros. Para ter hoje o mesmo valor real, o mesmo deveria
ser de 770 euos!...

QUEM NÃO ESTÁ DE AC0RDO COM O AUMENT0 DO SALÁRIO?

Quem será o trabalhador da STCP que não quer ver o seu salário melhorado? Cremos que todos os
querem, pelo que esta é uma reivindicação comum, em tomo da qual os trabalhadores da STCP e as
suas organizações se devíam unir. Por nós achamos que este deveria ser o caminho.
São os trabamadores que através da sua unidade e luta conquistam novos salários e novos direitos,
por isso, ahora é de UNIR, MOBILIZAR e LUTAR.

mS REIVINDICAÇÕES
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FESTRU, que mais tarde veio a integrar a FECTRANS, ao qual se verificam diversas violações por
força da APLICAÇÃO de novas propostas de alteração por nós rejeitadas.
AQUI é preciso que seja aberta uma nova e AMPLA mesa de discussão sobre esta matéria.
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deconeram duma discussão solicitada pelo C.A. e congruente em Setembro de 2017.
Sobre estes assuntos ficamos a aguardar a marcação de uma reunião entre a administração da STCP
e a FECTRANS/STRUN, o mris breve possíve1, a partir da qual se deve dar início ao processo de
negociação efectivo.

JUNTOSTEMOS MAIS FORÇA

ADERE AO STRUN!

LUTA PELOS TEUS DIREITOSl.

SINDICALIZA-TE NO STRUN!

1 DE MARÇ02018 A DIREÇÃo


