SINDICATO DOS TRABALHADORES
RODOVIÁRIOS E ACTIVIDADES METALÚRGICAS
DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

AOS TRABALHADORES RODOVIÁRIOS DA RAM

Os trabalhadores do Grupo Público abrangidos pela contratação coletiva viram, no
mês passado, repostas as suas diuturnidades, passando a receber, mensalmente,
50% da diferença do valor anterior e aquele a que têm direito, que será reposto
definitivamente em janeiro de 2018.
É o resultado de uma luta de todos e das nossas Federações que não desistiram,
mesmo contra todas as adversidades, não deixamos de lutar, criando assim
também, as novas condições no quadro da Assembleia da República que deu
respostas a algumas reivindicações dos trabalhadores.
Através de um contacto permanente com os trabalhadores no local de trabalho
iremos verificar se as medidas efetuadas pela Empresa correspondem á reposição
justa nos índices respetivos.
No entanto, é preciso ir mais além. Se é verdade que não se faz todo o caminho de
uma vez, é preciso que o governo não faça marcha atrás e, crie todas as condições
no próximo Orçamento do Estado, para a reposição definitiva de toda a contratação
coletiva e que se proceda ao aumento digno dos salários.
Isso faz-se com uma forte mobilização dos trabalhadores, que queremos dinamizar
a partir dos locais de trabalho e com uma grande abrangência na empresa.

ACORDO DE NEGOCIAÇÃO PARA TODOS
É também neste quadro entendemos o atual processo de negociação de uma nova
contratação coletiva, que para nós tem os seguintes objetivos:
- Abranger todos os trabalhadores das Empresas Públicas ou Privadas;
- Manutenção E alargamento dos atuais direitos a todos os trabalhadores;
- Inicio da redução do horário de trabalho, sem redução de salário;
- Melhoria das condições de vida e trabalho;
Definidos estes objetivos, cabe agora, a cada um de nós, dar o contributo
necessário para a defesa dos interesses de TODOS.
É TEMPO DE VALORIZAR O TRABALHO E OS TRABALHADORES
ISSO DEPENDE DA NOSSA CAPACIDADE DE MOBILIZAÇÃO E LUTA
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