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FECTRANS

PAREM DE NOS ROUBAR
o trabalho, os salarios e dos direitos
Semana de lutas no sector dos transportes e comunicações
A primeira semana de Março vai ser
marcada, no sector dos transportes e
comunicações, por um conjunto variado
de acções, que têm como base os
problemas com que os trabalhadores se
confrontam em cada empresa, mas que,
quase todos, resultam das políticas que
o governo desenvolve com vista a
empobrecer os portugueses e aumentar
a exploração de quem trabalha, em
beneficio dos grupos económicos e
financeiros.
É uma semana de luta em defesa da
negociação colectiva, pelo aumento dos
salários, pelo cumprimento dos Acordos
de Empresa e Contractos Colectivos,
contra a redução do pagamento do
trabalho extraordinário, contra a retirada
de direitos, pela defesa do serviço
público e contra as privatizações.
É uma semana em que os trabalhadores
fazem coincidir cada uma das suas
lutas, em defesa de muitas das
reivindicações que são comuns.
Atravessando todos os sectores, a luta
vai sentir-se na próxima semana, numa
forte demonstração da unidade e da
determinação em defesa da melhoria
das condições de vida e trabalho.
LUTA PELO TEU PASSADO, EM DEFESA
DO TEU PRESENTE E PEL A
CONSTRUÇÃO DO TEU FUTURO

LUTAS NO SECTOR
Rodoviária do Tejo - Paralisações entre as 3 e as

10h de 28 Fevereiro a 6 de Março;
Tap - Concentração de trabalhadores no
Ministério da Economia - 4 de Março, 17h.
Vimeca - Plenário, às 20,30 - 4 de Março
Soflusa - Plenário/paralisação, das 14,30h às
16,30h - 4 de Março.
Metro de Lisboa - Concentração em frente à sede
da empresa - 5 de Março, 10h.
CTT - Plenários em todos os distritos - 5 de Março
e a 6 de Março, inicio da campanha em defesa
dos correios públicos.
EMEF - Acção de indignação e luta, em Porto,
Entroncamento, Lisboa e Pinhal Novo, a partir
das 15,30 de 5 de Março.
TRACAR - Greve com inicio às 21h de 5 de
Março, até às 21h de 7 de Março.
STCP - Plenário/paralisação das 8 às 16h - 5 de
Março.
CP e CP-Carga - Paralisação dia 6 de Março.
Scotturb - Paralisação dia 6 de Março
REFER - Paralisação dia 7 de Março.
Carris - Plenário geral de trabalhadores e
reformados, em frente ao Ministério da
Economia - 7 Março, às 10h.
TST - Paralisação dia 8 de Março, com plenários
às 10,30h, no Laranjeiro, Setúbal, Sesimbra e
Montijo.
Rodoviária de Lisboa - Plenário em frente à
Administração da empresa, com paralisação
entre as 8 e as 14h

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

A terminar uma semana de
lutas, diversas organizações
de trabalhadores do sector
dos transportes e
comunicações - Sindicatos e
Comissões de Trabalhadores
- convocam os trabalhadores,
os ref ormados e os
familiares, para trazerem
para a rua as suas
reivindicações e protestos.
No sábado, dia 9 de Março,
pelas 14,30h, começamos
mais uma acção de luta, com
a concentração no Largo
Camões, donde se desfilará
para a Assembleia da
República.
Nesse dia, os trabalhadores
do activo e ref ormados,
devem trazer para a rua e
gritar bem alto a sua
indignação contra o roubo do
trabalho, dos salários, das
pensões e dos direitos.
Os trabalhadores fora de
Lisboa, devem contactar o
respectivo Sindicato para
organizar as deslocação,
caso haja condições para
tal.

Dá mais força
à tua luta

JUNTA-TE AOS SINDICATOS
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