
 

DEZEMBRO DE 2018 

 

AOS TRABALHADORES DA TEJO - RODOESTE E LIS 

ELEVAR A VOZ DO NOSSO DESCONTENTAMENTO! 

Realizou-se no dia 26 de Dezembro reunião com a Antrop, tendo a Associação Patronal apresentado 

ao Strup uma nova proposta que será analisada com os trabalhadores para se decidir qual a resposta 

que levaremos a reunião agendada para o dia 25 de Janeiro 2019. 

PROCESSO REIVINDICATIVO DO GRUPO TEJO 
Relativamente ao processo das empresas do Grupo Tejo, informa-se que desde a paralisação dos dias 

29 e 30 de Novembro, foram diversos os contactos e reuniões realizados pelo Strup com as empresas, 

com a finalidade de se atingir o entendimento necessário para o acordo. 

Contrariamente ao desejável, os “responsáveis” pelas empresas, ao invés de tudo fazerem para 

resolver ou minimizar a atual situação, estão optando por alimentar um braço de ferro com os 

trabalhadores, apostando no seu desgaste, jogando com as dificuldades que lhe vêm impingindo, 

dinamizando e alimentando o confronto, manifestando um total desprezo e uma falta de respeito 

que, importa denunciar, condenar e derrotar.  

No passado dia 27 de Dezembro, estivemos reunidos mais uma vez com os responsáveis das empresas 

em Torres Novas, tentando novamente encontrar uma solução para este conflito laboral, tendo a 

administração mais uma vez, mostrado insensibilidade aos nossos argumentos de valorização 

urgente dos salários que, tal como lhe transmitimos os deveria fazer corar de vergonha.    

QUE NÃO TE ILUDAS! ESTE É O MOMENTO EM QUE JAMAIS PODEREMOS RECUAR! 
 

 O momento que vivemos, com o salário vergonhoso que nos pagam, as exigências diárias e o grau 

da nossa responsabilidade, aliados ao percurso que juntos trilhamos até aqui, dizem-nos que não 

poderemos vacilar, nem ficar parados perante a indiferença e o desprezo com que nos estão a tratar, 

correndo nós o risco de sermos todos responsáveis pelo eventual insucesso que correríamos, caso 

ficássemos pelo caminho nesta fase da união que construímos pela valorização do nosso trabalho. 
 

 

 

 

Não serão necessárias palavras para valorizar a importância da adesão a greve nos dias 3 e 4 de 

Janeiro, assim como o enorme significado da deslocação a Lisboa no dia 3 onde iremos reafirmar ao 

Grupo Barraqueiro que jamais desistiremos de exigir a valorização dos nossos salários. 
 

O Strup apela a cada um de nós para que seja portador do grau de responsabilidade que todos temos 

sobre os nossos ombros e que cada um de nós seja porta-voz da sua própria insatisfação e revolta 

porque, se assim não acontecer, tiraremos todos as ilações e as consequências graves de termos 

ficado pelo caminho, dando com a essa conivência, razão as empresas e um cheque em branco para 

continuarem com esta malfadada política salarial e a ver no motorista a peça mais barata, mais fácil 

de substituir e de explorar.  
 

 

                 - NÃO FIQUES PELO CAMINHO NESTE MOMENTO DA NOSSA LUTA! 
                   

                                - TODOS TEMOS OBRIGAÇÃO DE EXIGIR MELHORES SALÁRIOS…LUTANDO!                                 

                                              - 3 E 4 DE JANEIRO EXIGIREMOS RESPEITO E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO! 

          Santarém, 29.12.2018  STRUP-FECTRANS 

DESILUDAM-SE POIS, JAMAIS NOS VERGARÃO PELO CANSAÇO! 

A IMPORTÂNCIA DE ESTARMOS TODOS JUNTOS NA CONCENTRAÇÃO EM LISBOA 


