
AOS TRABALHADORES  DO  SETOR  DE
MERCADORIAS

Caros Associados,
De  nada  adiantou  a  reunião  realizada  ontem,  dia  O7/06/2018,  com  a  ANTRAM

pois a  mesma  mantém  a  posição  de  não  pagar a formação  e  respetivas  taxas,  o
trabalho   noturno,   a   compensação   dos   feriados,   complemento   de   doença   e
aci.dentes de trabalho, etc.
Melhor di.zendo, a ANTRAM quer dar um presunto e receber um porco.
Perante  isto, foi  afirmado  por nós (FECTRANS) que não acei.tamos tal  posição  e

que  estas  rubri.cas  põem  em  causa  o  pré-acordo  que  já  estava  estabelecido  e
demos um prazo até ao dia 21 do corrente mês para a ANTRAM se pronunciar se
aceita ou não as nossas propostas.
Neste espaço de tempo vamos pôr a ci.rcular  pelas empresas um abai.xo-assinado

para  que  os  trabalhadores  expressem  a  sua  vontade  em  marcarmos  greves,
assim  como  o  podem  fazer  pelo  nosso  e-mail,  pela  nossa  página  ou  através  do
Facebook.
Estamos   cientes   que  a   ANTRAM   pretende  protelar  todo   este  processo   no
sentido de continuar a explorar os trabalhadores, com baixos salári.os, continuar
a pagar ao Km, ajudas de custo e não pagar horas extra, etc.
Esperamos pelas respostas dos trabalhadores embora já tenhamos carta branca
de uma grande parte dos trabalhadores para marcar greves.
O STRUN após o dia 21 do corrente e caso a si.tuação não se altere, vai. solici.tar
à  FECTRANS  que  em  conjunto  decidamos  pela vontade  expressa  que venha  dos
trabalhadores  e  da  nossa  parte  iremos  honrar  essa vontade  durante o  mês  de
Julho.
Pedimos  aos  trabalhadores  que  di.scutam  esta  si.tuação  entre  todos  e  se  unam

para que de uma vez por todas se resolva esta situação.
A   ANTRAM   soube   muito   bem   pressionar   o   Governo   para   melhorar   a   sua
situação,   por   isso   é   tempo   e   mais   que   tempo   de   resolver   a   situação   dos
trabalhadores.

UNIDOS  SOMOS  MAIS  FORTES!
UNIDOS  VENCEREMOS!
ADERE  AO  STRUN! A  Di.reção

Porto,  8  de  Junho de  2018


