
COMUNICADO SETOR DE TRANSPORTES PESADOS

DE PASSAGEIROS

O   STRUN   ALERTA   todos   os   seus   associ.ados   que   se   si.ndi.cali.zaram   após   meados   de
Dezembro de 2015 e que foram confrontados pelas suas enti.dades patronai.s argumentando

que   conti.nuavam   durante   3   anos   li.gados   ao   contrato   do   si.ndi.cato   em   que   estavam
anteri.ormente,  que  esse  período  termi.na  em  meados  de  Dezembro  deste  ano,  passando
-~~'`L__      _-      ___l_. J _  _l      _assi.m   as   enti.dades   patronai.s   a   terem   que   apli.car   o   contrato
dei.xarem  de  tratar  os  trabalhadores  corio  paus  para  toda  a NS   e

obra,  mudando  o   local  de
trabalho  d,'a a d,'a, dando  um  va,or  f ixo  para ás  per'no,.tas  e des,ocações ao  estrange,.ro  em
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vez de pagarem à fatura etc.
Aos trabalhadores que ainda estão  nesses sindi.catos alertamos que, se pretendem usuf rui.r
do   contrato   do   STRUN,  é  altura   de  o   fazerem   poi.s   se   dei.xarem   passar   meados   de
Dezembro próxi.mo, fi.cam mai.s 3 anos li.gados ao contrato que favorece os patrões.
O STRUN  informa ai.nda os trabalhadores que está na hora de dei.xarem de ser explorados
nos i.ntervalos de descanso porque, além do contrato de trabalho já estabelecer 3 horas de
i.ntervalo  para  o  período  de  almoço  e  caso    não  se  esgotem  essas  horas  podem  ter  um
segundo  i.ntervalo já há mui.tas empresas que através de contratos  i.ndi.vi.duai.s estabelecem
4, 5 e 6 horas de i.ntervalo.
O STRUN em uni.ão com todos os trabalhadores vai. de uma vez por todas dizer à ANTROP e
às  Enti.dades  Patronai.s  que  os  i.ntervalos  têm  que  ser  reduzidos  abai.xo  das  3  horas  já  no
i.ni.cio de 2019 e de segui.da para 2 horas num só período, o trabalho a tempo parci.al também
tem  que  ser  alterado,  chega  dos  trabalhadores  estarem  12  horas  ou  mai.s  ao  servi.ço  para

ganharem  apenas  6  horas,  i.sto  não  é  trabalho  a  tempo  parci.al  mas  si.m  uma  exploração  a
quem trabalha.
As  horas  que  apelam  como  di.sponi.bi.li.dade  são  horas  de  trabalho  e  a  parti.r  das  shoo  têm

que ser pagas ao valor das horas extras
À  ANTROP e às empresas di.zemos:
Preparem-se  para alterar de  i.medi.ato  estas  posi.ções ou  contém  com  os trabalhadores  e o
STRUN.
A LUTA E O CAMINHO!
CHEGA  DE EXPLORADORES!
ADERE AO STRUN POIS
UNIDOS SOMOS MAIS FORTES!
SINDICALIZA-TE NO STRUN.l

Porto, 3 de oUTUBRO de 2018
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