
A FECTRANS e os seus sindicatos STRUP e STRUN saú-
dam os trabalhadores do sector, pela combatividade, 
determinação e unidade que demonstraram na greve do 
passado dia 20 de Setembro.

Por mais que tivessem pressionado, procurado desmobilizar e 
outros meios de pressão junto dos trabalhadores, a maioria 
resistiu e lutou pela justa valorização dos seus salários, pela 
defesa dos seus postos de trabalho e pela redução do 
intervalo de descanso.

Foi uma demonstração de força e unidade, dos que são explo-
rados por quem tem como objectivo central acumular lucros à 
custa da força do trabalho dos que laboram neste sector, que 
assenta na prática de baixos salários que querem perpetuar, 
como referiu o presidente da ANTROP que só aceita negociar 
na referência de 0,8% mas só para 2022.

REFORÇAR A MOBILIZAÇÃO E A LUTA!
Dia 20 foi uma etapa na luta que continuará dia 01 de Outubro, nas 
mesmas empresas, nos mesmos moldes e pelas mesmas reivindicações: 
Aumento imediato do salário base para 750�[sem a incorporação 
de agente único e diuturnidades ]; Aumento dos salários dos (*)
restantes trabalhadores e do subsídio de refeição em igual percen-
tagem * Redução do intervalo de descanso para 2 horas.

No dia 20 os trabalhadores demonstraram que há força para lutar e o 
apelo que se faz, é para manterem essa força e procurarem alargar a 
unidade àqueles que, ainda não venceram o receio de se juntarem a 
esta luta colectiva e todos juntos, fazermos do dia 01 de Outubro 
uma luta ainda maior.

No dia 01 dia 01 de Outubro para além da luta devemos discutir a 
continuação da mesma, pelo que se apela a todos os trabalhadores 
para se reunirem em plenário nas empresas, ou nos locais que os 
sindicatos venham a anunciar

(*) Há trabalhadores que dizem já auferir um salário superior a 
750€, porque consta no seu boletim de vencimento, sem se 
aperceberem que isso resulta do salário base+acumulação de 
uma parte de gentes único+diuturnidaddes.

Para receber informação da FECTRANS por email, inscreva-se em: www.fectrans.pt

FECTRANS - Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações
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Comunicado nº 06 de 23 Setembro

com a mesma determinação e unidade

TODOS NA GREVE
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