POLÍTICAS ERRADAS, SACRIFÍCIOS
INÚTEIS!
TEMPO DE PROTESTO NÃO DE MEDO OU SILÊNCIO!
Em 27 de Abril, os trabalhadores do Sector juntaram-se, em acções de indignação, promovidas pelo
SITAVA com o objectivo de protestar contra as políticas erradas que o Governo e Conselhos de
Administração implementaram unilateralmente e ao arrepio dos AE`s livremente negociados. As
centenas de trabalhadores presentes, desde logo deixaram vincada a determinação ficando patente o
empenhamento de todos para que no próximo dia 4 de Maio sejamos muitos mais para redobrar o
protesto e INDIGNAÇÃO.
O tempo é de protesto e não de medo ou de silêncio. O que transparece nos media é o prenúncio do
muito mal que nos querem fazer, dos graves sacrifícios que nos querem impor. Foram anos de luta
por melhores salários e por melhores condições de trabalho e de vida, dos quais não iremos abdicar
porque somos homens e mulheres que não aceitamos o retrocesso e queremos para hoje e amanhã
um futuro melhor para todos. Para o conseguirmos, o modelo de desenvolvimento da sociedade
portuguesa terá de assentar, de um modo inequívoco, em três critérios fundamentais nesta matéria: a
JUSTIÇA, a SOLIDARIEDADE e o BEM COMUM. O factor trabalho constitui uma dimensão
fundamental da existência humana, é o principal motor do desenvolvimento em todas as sociedades;
no entanto em Portugal não é respeitado nem pelos que nos governam nem pelos que engordam à
nossa custa. Também neste caso, temos de ser nós a lutar para que o trabalho seja reconhecido
como um factor da maior importância na centralidade política.
Sobre os intervenientes no processo de decisão da “troika”, que ninguém se iluda quanto à alegada
"neutralidade" técnica das suas posições. Por detrás da técnica, está sempre a ideologia de cada um,
do sistema que defendem e de quem lhes paga. Por detrás das finanças, existem opções políticas que
ditam soluções diversas e que nunca são explicitadas.
Uma coisa é certa, nada muda se os trabalhadores organizados no Sindicato não vierem à rua
manifestar o seu descontentamento e a sua INDIGNAÇÃO.
No próximo dia 4 de Maio temos de ser ainda muitos mais para dizer não ao Roubo que nos estão a
fazer e afirmarmos a nossa disposição de defender o Sector, a Contratação Colectiva, os Salários, as
Carreiras e os Postos de Trabalho

Para que
possas estar
presente, foi
entregue um
aviso prévio
de greve.

4 de Maio - das 10h às 12h
CONCENTRAÇÃO/Lisboa
Rotunda da Aviação (rua B com a rua C)

Direito à INDIGNAÇÃO, contamos com TODOS!
Lisboa, 2 Maio 2011

A Direcção

