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Vamos entrar num período em que a maioria dos trabalhadores vão usufruir de algum tempo para as suas 

merecidas férias. Este período deve ser aproveitado para a recuperação física e mental. Infelizmente a situação que se 

vive no Pais, e particularmente na nossa Empresa, não é muito propícia a que estejamos muito descansados e 

desatentos. 

De todo o modo, desejamos boas férias. Nós de férias ou não, vamos tentar que, pelo menos os problemas que 

forem aparecendo contra os trabalhadores, não passem em claro.  

Assim, mais uma vez, vimos alertar para situações que se estão a passar na Empresa, e que nos causam muitas 

preocupações. 

É sabido que o C.A. mandou levantar processos disciplinares com intenção de despedimento aos colegas que não 

fizeram serviços mínimos. Já foram apresentadas as respostas às Notas de Culpa. Alguns, já passaram pela 

Comissão de Disciplina. Esta comissão não tem decisões vinculativas. A decisão final é sempre do C.A. Esperamos 

que prevaleça o sentido de justiça, e que, a Exmª Administração reconheça que estes trabalhadores não cometeram 

nenhum “crime”. 

Obviamente que estamos preparados para fazer tudo o possível e imaginário, inclusivamente pedir a solidariedade de 

todos a participarem em lutas, no sentido de proteger esses colegas. 

Recibos ordenado -  na sequência daquilo que tem sido a tendência dos últimos tempos, esta é mais uma ilegalidade, 

devendo o trabalhador exigir o respectivo recibo nos moldes em que tem sido entregue até aqui. (Ver ex. afixado). 

Outro assunto, é o email - deixando a ideia que o trabalhador terá ali toda a informação. Claro que não é nada disso, 

por várias razões, uma das quais a Empresa não ofereceu computadores nem deu a devida formação a ninguém. 

Alteração de valor tarifário -  numa total confusão  com a informação aos tripulantes, eis que aparecem os 

“vendedores de ilusões” a explicar os documentos afixados, dizendo que a Empresa está a dar um bónus aos 

tripulantes. Têm bilhetes a €1,40 e depois irão vender a €1,45. Mais uma vez, sem princípios nem ética, alguns tentam 

enganar os trabalhadores. È óbvio que, quem não tiver todos os bilhetes em seu poder no dia 1 de Julho, quando for 

fazer renovação da dotação, terá que pagar todos a €1,45. Há um prejuízo de €0,05 para os trabalhadores em cada 

bilhete que não tenham no dia 1 de Julho. (Ex: comprou-se maço a €35, vendendo 10 bilhetes a €1,40, e 15 bilhetes a €1,45, dá um total 

de € 35,75, e na verdade quando for comprar um novo maço tem que pagar €36,25, ou seja, o tripulante tem que por do seu bolso os restantes 

€0,50). Onde está o bónus?   

Por outro lado, vêm ameaçar que, para fazer trocas, só em Santo Amaro. Bem sabem os responsáveis que não 

podem obrigar ninguém a ir no seu tempo, tratar destes assuntos a outra estação, mas a aposta é, “lavar 

mentes”, promover a “exploração”! 

Limpeza no abastecimento -Já explicámos aos trabalhadores que colaboração não pode ser imposição, e no caso 

concreto, a Empresa não tem legitimidade para obrigar ninguém a ficar para lá do horário normal de trabalho. Mas 

atenção que está a ser preparada uma estratégia para penalizar alguém! Não caiam nela! Depois de entrarem na zona 

de abastecimento protegida pelos lancis, têm que ir até ao fim. Quando arrancarem, verifiquem bem se está tudo ok, 

nomeadamente a mangueira de abastecimento. 

Aplicação do Regulamento de Carreiras - Lamentamos que o C.A. seja tão pontual a cumprir com “ os pagamentos 

de prémios” que aplicou por acto de gestão, e o que assinou e está obrigado a cumprir  já a partir do dia 1 de Julho , 

não se vêem sinais  de rigor nesse cumprimento.                                      AAAA.S.S.S.S....P.T.CP.T.CP.T.CP.T.C            O TEU SINDICATO!...O TEU SINDICATO!...O TEU SINDICATO!...O TEU SINDICATO!... 
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