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UNIDADE NA LUTA - As más experiências do passado
provam que apesar dos nossos apelos, feitos
publicamente e atempadamente no presente, que a
unidade só é possível ser feita nos locais de trabalho,
pelos trabalhadores que terão sempre a proteção de um
sindicato de classe, o SNTSF. Sem desculpas ou
acusações, sem ser preciso convites formais ou falsos
argumentos, estaremos sempre na defesa intransigente
dos trabalhadores.

A LUTA VAI CONTINUAR - Afirmámos que Maio seria
um Mês de lutas e assim foi. Dissemos que se não
existisse a valorização dos salários a luta iria continuar
em Junho, e assim será!

O SNTSF/FECTRANS, vai continuar nos locais de
trabalho a promover contactos e plenários com os
trabalhadores para o desenvolvimento de acções de
Luta na CP e na IP e suas participadas juntamente com a
Federação da Função Pública.

Entretanto as lutas que foram desmarcadas/agendadas

noutras datas, por outras organizações, para esvaziar e
desvirtuar a luta de todos os trabalhadores, terão o nosso
apoio se for para se concretizarem e se as reivindicações
pela Valorização dos Salários forem reais e não apenas
meras frases sem sentido prático.

GOVERNO INTRANSIGENTE TEM A RESPOSTA- A
Ausência de resposta aos trabalhadores da parte do
governo e das administrações que os tratam apenas
como números não os colocando na equação nos
investimentos anunciados para o sector é clara.

Ao longo da última década têm sido vários os
argumentos infundados para não aumentar os salários
dos trabalhadores justificando que a negociação seria a
via para a valorização, mas pouco ou nada dai resultou.

Valorizamos a negociação que traga resultados
positivos e melhorias nos direitos, organização do
tempo de trabalho, nas carreiras e profissões, melhoria
nas condições de trabalho, mas tem que existir
paralelamente a valorização dos salários dos
trabalhadores.

AUMENTO GERAL DOS SALÁRIOS - A LUTA VAI CONTINUAR!
S�UDAÇÃO �O�TR�B�LH�D�R�S

O SNTSF/FECTRANS saúda todos os

trabalhadores que aderiram com firmeza à

greve do dia 27 de Maio e todos os que

estiveram presentes nas concentrações na

Estação de São Bento no Porto e no

Ministério das Infraestruturas em Lisboa.

Saudamos todos os que, independentemente

da sua filiação sindical, participaram, em

consciência numa luta que reafirmamos ser de

todos os trabalhadores da CP, da IP e suas

participadas pela valorização dos salários, por

melhores condições de vida e de trabalho.

Uma greve que foi crescendo ao longo das 24

horas e que demonstrou ser possível avançar

em unidade nos locais de trabalho resistindo

com grande firmeza às manobras divisionistas

e à campanha de desmobilização e de

desinformação.

sindicaliza-te no SNTSF/FECT RANS


