
AO SETOR DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS

QUEM LUTA SEMPRE ALCAN

O  STRUN  informa todos  os  trabalhadores que  devido  à greve  que foi  marcada  para este setor
foi  possível  alcançar  um  acordo  entre  as  empresas  TRANSDEV  NORTE  e  MINHO  BUS,  duas
grandes  empresas do grupo TRANSDEV.
Não  foi.  preciso  vender  a  alma  ao  di.abo,   como  alguns  o  fi.zeram  há  dois  anos  atrás  para  se
obter  um  venci.mento  de ¬  645,00,  um  subsidio  de  ali.mentação  de ¬  3,10  diários,  superi.or  aos

que  vendem  os  di.rei.tos  dos  trabalhadores  em  ¬  0,60  diári.os,   bastou  que  os  trabalhadores
destas  duas  empresas  confi.assem  no STRUN  e  paralisassem  a empresa.
Estes  trabalhadores  apenas  acei.taram  passar  ao  papel   aquilo  que  a  grande  mai.oria  já  faz,
carregar  passes,   abastecer  as  viaturas  e  verificar  as  encomendas  e  a  li.mpeza  das  viaturas
sem  execução.  Não  têm:

"     Que  carregar encomendas
"     Que  li.mpar  as  vi.aturas
"     Que  rodar o  local  de  trabalho  em  circo
"     Tempo  de  di.sponi.bili.dade
"     ¬ 45,OO  para  di.ári.a  no  país  mas  si.m  à  fatura
"    ¬  65,OO  no  estrangei.ro  mas  sim  à fatura
"     Sempre  que   haja  aumentos  salariais,   seja  para  que  si.ndi.cato  for,   também  é

apli.cado  a  estes trabalhadores.

Perante  tudo  i.sto,  o  STRUN  vai.  enviar ofíci.os  a todas  as  empresas e  à  ANTROP  no  senti.do  de
chegar a  um  acordo  com  todas  elas  nestas  condi.ções.
Caso   as   mesmas   não   estejam   disponíveis   para   estabelecer  um   acordo   nestas   condi.ções     o
STRUN  i.rá  possi.velmente  marcar  mais  uma  jornada  de  luta  idêntica  à  que  está  a  decorrer  e
novamente  contactar os trabalhadores  para os  mobi.Iizar  para  lutar pelos  seus  direi.tos.
A  todos  os  trabalhadores  que  têm  confi.ado  no  STRUN  os  nossos  si.nceros  agradeci.mentos,  a
todos  os  outros  contamos  com  eles  e  estamos  di.sponíveis  para  os  ajudar  nas  próxi.mas  lutas  no
senti.do  de  melhorar a  sua  si.tuação.
Como  podem  veri.fi.car  só  com  a  luta  é  possível  obter  melhores  salári.os,  não  podemos  parar  a
olhar  para o  céu  porque  de  lá  só  vem  chuva,  ou  excrementos  das  aves...

JUNTA-TE  AO  STRUN  PARA  ALCANÇARES  OS
TEUS OBJETIVOSI
LUTA  PELOS TEUS  DIREITOS!

Porto,  17  de  Abri.I  de  2018 A direção


