
Perante o si1êncio do govemo, impõe-se a mobilização e a
luta para não deixar de reclamar o que é mais que justo!

Será que querem discriminar os trabalhadores da STCP?
Camaradas, estranhamos o silêncio da tutela e administração, já que em reunião com o
presidente da STCP, em 16/ Maio 2018, este afirmou que a questão da actualização salarial
dependeria de orientações da tutela- Ministério do ambiente. E foi para aí que se reclamou
a actualização salarial estagnada à mais de nove anos  . . .
Entretanto, noutras empresas tuteladas pelo mesmo ministério (Transtejo e Soflusa) já foi
conseguido aumento salarial assinado pelo mesmo secretário de estado que nos tutela. . .isto
depois de já se terem conquistado aumentos noutras empresas do sector público de
transportes como a CP...E NÓS??..... nada! !
Não pode haver orientações diferentes para empresas congéneres sem qu'e se conclua
diferenciação de tratamento e INJUSTIÇA DESCRIMINATÓRIA!
Ora, para a FECTRANS/STRUN o caminho é de unir os trabalhadores para a resposta que
importa, e que terá de passar pela LUTA à semelhança do que foi feito pelos trabalhadores
das outras empresas! E porque queremos unir; enviamos em  15/6/2018 uma carta convite a
todas as estruturas sindicais da STCP para subscreverem a dita reclamação em conjunto,
lamentavelmente não oBTIVEMOS NENHUMA RESPOSTA.        `
Como não desistimos do interesse dos trabalhadores, voltamos a enviar uma segunda carta
a todas as estruturas representativas dos trabalhadores da STCP para as convidar a analisar
o füturo que se perspectiva, há que programar as lutas que terão de passar pelo
agendamento dos prometidos plenários e das possíveis datas de greve.
Desejamos a UNIDADE porque sabemos o valor que tem. Porém não ficaremos reféns do
silêncio de outras organizações, porque também sabemos que só os trabalhadores contam
para a verdadeira unidade.
A FECTRANS/STRUN não deixará de assumir a sua obrigação de criar as condições
necessárias para que todos os trabalhadores demostrem a sua revolta e lutem pelo que tem
direito; haja vontade coletiva e juntos venceremos!

NÓS QUEREMOS AUMENTOS SALARIAIS! E TU?
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