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PELOS NOSSOS DIREITOS, SEM PRECARIDADE! PELA INTEGRAÇÃO PLENA NA 

CARRIS 

 

Determinação da luta dos trabalhadores da CarrisBus por condições mínimas de trabalho e sem 

precaridade, que foi-se apoderando ao longo dos anos da sua existência. 

 

No dia 8 de Abril foi entregue CA da CarrisBus um documento com uma proposta de varias 

condições para um discussão da formação de um AE, da qual a própria Administração admitiu 

que era fundamental para um bom funcionamento da CarrisBus, e que ia ao encontro das 

necessidades dos seus trabalhadores e da harmonia da empresa. 

 

A CA da CarrisBus comprometeu-se em marcar uma nova reunião com os representantes dos 

trabalhadores, dentro de um período aceitável, mas vistos, apesar da boa vontade verbal, na 

pratica tudo continua no ponto zero, e os trabalhadores não têm respostas a nenhumas das suas 

necessidades, nem mesmo sobre a situação do direito ao transporte, cuja não existência foi 

assumido pela própria administração, como algo caricato e sem sentido e iria ser revisto e muito 

provavelmente a livre circulação dos trabalhadores da CarrisBus nos autocarros que reparam da 

Carris, iria ser um objetivo fácil de obter. 

     

Não havendo fumo branco no horizonte dos trabalhadores, sobre um inicio de negociação do 

documento entregue ao CA, os representantes dos trabalhadores e os mesmos, decidiram 

avançar para um processo de luta, para relembrar as suas condições precárias e a necessidade 

de Integração plena da CarrisBus na Carris, PARA QUE NA EMPRESA DEIXE DE EXISTIR A 

TRISTE REALIDADE DA NÃO EXISTENCIA DE QUALQUER REGULAMENTAÇÃO COLETIVA 

DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E A PRECARIEDADE SEJA A DURA REALIDADE.  

 

Na semana de 27 de junho de 2016 a 1 de julho os trabalhadores da CarrisBus 
vão entrar em dois períodos de greve, na parte da manhã, 9h30 ás 11h30 e o 
período da tarde das 14h ás 16h.   
 
O turno da noite serão as ultimas 4h, das 4.00h da madrugada ás 8.00h. 
 
Pela união e pelos direitos de todos, temos que fazer uma grande frente de ação aderindo em 

massa e mostrado que queremos trabalhar, mas também queremos ser reconhecidos pela 

empresa. 

 
NOTA:  NÃO É PRECISO PICAR O PONTO NO PERIODO DA GREVE.  
 

A LUTA É O CAMINHO! 
 

DÁ MAIS FORÇA À TUA LUTA SINDICALIZA-TE NO STRUP! 
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