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Carris 18/2018 - 26 Dezembro

STRUP sindicato de todos

os trabalhadores da CARRIS

SINDICALIZA-TE

aumento real dos salários, SIM!
mera actualização salarial, NÃO!

Por isso é justa a proposta da FECTRANS de/STRUP aumento do salário de cada trabalhador em
50€, mais 25€ como compensação da falta de actualização desde 2009.

Um salário de 810,00€ em 2009, se fosse actualizado anualmente conforme a inflação, seria hoje
de 896,65€. Com a proposta da administração, cresceria apenas 12,15€, e seria em 2019 de
822,35€, ou seja, há uma diferença de 74,30€.

Mas lutamos por aumento do salários, de modo a que o valor real não seja inferior a 2009, o que
não acontece com a proposta da administração.

NEGOCIAÇÃO DO RCP - Ainda no decorrer da reunião iniciou-se a discussão de revisão do
RCP e regulamento de avaliação de desempenho.

Os salários a que os trabalhadores têm direito não lhes serão oferecidos, têm que ser
conquistados pela luta de quem trabalha, tal como aconteceu nas outras empresas de transportes.

No passado dia 19 em reunião com C.A, este apresentou uma proposta de aumento em percentagem
de 1,5% frente reivindicativa por parte dos trabalhadores de
modo a verem valorizados os seus salários que não são aumentados desde 2009.

na tabela salarial, o que abre mais uma

A negociação do aumento dos salários corresponde a uma reivindicação da FECTRANS/STRUP e que
temos vindo a insistir, tendo em conta que a Carris é a única empresa pública do sector dos
transportes, que não teve aumentos na tabela salarial em 2018.

TÊM QUE SER OS TRABALHADORES A LUTAR POR SALÁRIOS JUSTOS
Com o crescimento dos salários em 1,5% conforme propõe ,o CA os trabalhadores da Carris não
verão respostos os valores da inflação nestes anos todos. Senão ejamos:v

Para a FECTRANS/STRUP é fundamental que o modelo a ser alcançado traduza maior justiça no
que diz respeito ao método de avaliações bem como no que respeita ao alargamento da
evolução profissional a todos os trabalhadores, em contraponto com o bloqueio do actual
modelo.

As próximas reuniões realizar-se-á nod dias 4 de aneiro para discussão do RCP e dia 15 de Janeiro
para discussão doAE.
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