
AO SET0R DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS

A LUTA CONTINUA

O  STRUN  i.nforma  todos  os  trabalhadores  que  a  greve  que  decorreu  entre  g  e  20  de
Abn°l,  onde  todos  se  empenharam  para  obter  uma  resposta,  deu  os  seus  frutos,  como
foi.  o  caso  da  TRANSDEV  NORTE  S.A.  e  MINHO  BUS  -TRANSPORTES  DO  MINHO
LDa,   em   que   se   alcançou   um   acordo   com   a   admi.nistração   de   ambas   as   empresas

passando    os    Venci.mentos    para   ¬    645,00,     Di.uturni.dades   ¬    14,OO,    Subsi.di.o    de
ali.mentação  ¬  3,10  e  Agente  úni.co  para  míni.mo  de  7h  di.ári.as,   i.sto  tudo  com  efei.to
retroacti.vo  a  parti.r  de  Março  de  2018  e  sh  de  Agente  único  a  partir  de  l  de  Junho
de2018.
Depois  de  este  Grupo  ter  assi.nado  este  acordo,  outras  3  empresas  i.nformaram  os  seus
trabalhadores  que   irão  apli.car  os  mesmos  valores  já  no  próximo  Venci.mento  de  Abril
de2018.
Agora  os  restantes  trabalhadores  das  empresas  que  ai.nda  nada  disseram  parecem  ter
chegado   à   conclusão   que   têm   mesmo   que   lutar,    porque   senão   as   suas   Entidades
Patronai.s  conti.nuam  a  explora-los  cada  vez  mai.s  sem  qualquer  compensação.
Depoi.s  destas  posi.ções,  e  porque  o  STRUN  e  os  seus  di.rigentes  exi.stem  para defender
os  trabalhadores  e  não  para  lhes  vender  os  di.rei.tos  em  prol  de  provei.tos  próprios,  foi.
marcada  nova greve  entre  as  oohoo  do  dia  12  de  Maio  ás  24hoo  do dia  25  de  Mai.o.
Esta  greve  deve-se  em  parte  a  um  grande  numero  de  trabalhadores  que  chegaram  à
c®nciusão  que  têm  que  fazer  o  mesmo  que  os  colegas  da TRANSDEV  NORTE  S.A.  e  da
MINHO   BUS  -  TRANSPORTES   DO  MINHO  LDa   fi.zeram,   e  por   i.sso  contactaram  o
STRUN  para  mai.s  uma  vez  os  apoi.ar  e,  como  não  podi.a  dei.xar  de  ser,  di.sponi.bi.li.zamo-
nos  para  reali.zar  plenári.os  em  Gui.marães,  Paços  de  Ferrei.ra,  Famali.cão  e  em  todos  os
locais    onde    se    venha    a   justi.fi.car,    para    em    conjunto    com    estes    trabalhadores
eonsegui.rmos  levar  o  ``Barco  a  bom  porto".
O  STRUN  apela  a  todos  os  trabalhadores  para  que  dêem  o  máxi.mo  nesta  luta  poi.s  não

podemos    ser    ``cucos    nem    carraças",    temos    que    nos    uni.r    cada    vez    maís    para
eonsegui.rmos  o  que  os  outros  já  mostraram  ser  possível.

VAMOS  LUTAR  CONTRA  OS  EXPLORADORES!
UNIDOS  VENCEREMOS!
SINDICALIZA-TE  NO  STRUN!
LUTA  PELOS TEUS  DIREITOS!                  A direção

Porto,  27  de  Abri.I  de  2018


