Aos Trabalhadores
Do sector

PROTESTO GERAL
Mudança de políticas

A CGTP-IN promove no próximo dia 12 DE OUTUBRO uma grande JORNADA
NACIONAL DE LUTA, em Lisboa, na defesa da Segurança Social, dos direitos e por
melhores salários. O nosso Sindicato, como não podia deixar de ser, associa-se a este
Protesto Geral.
NÃO À REDUÇÃO DAS PENSÕES!
O Governo do PS, esquecendo as suas promessas eleitorais, penaliza duramente os
trabalhadores com a sua política. O ataque do Governo à Segurança Social, que visa
reduzir as pensões a todos os trabalhadores, é, sem dúvida, uma declaração de guerra ao
mundo do trabalho.
Para o Governo PS não há alternativa: ou os trabalhadores pagam mais para a Segurança
Social, ou trabalham mais anos, ou terão uma redução significativa no valor das pensões
que, diga-se, são hoje as mais baixas da União Europeia.
CGTP-IN APRESENTA ALTERNATIVAS
Para a CGTP-IN há alternativa viável e credível a esta política. A CGTP-IN propõe uma
taxa de 3% sobre os lucros das empresas. Sabe-se que a coberto das
reestruturações das empresas e da modernização tecnológica, o patronato mandou para
o desemprego muitos trabalhadores e que há empresas que dão lucros fabulosos com
poucos trabalhadores, designadamente da banca e dos seguros, mas o Governo do PS
recusa afrontar os ricos e poderosos.
DEFENDER OS DIREITOS / MELHORAR OS SALÁRIOS
O patronato dos vários subsectores de actividade está a pôr em causa os direitos
consagrados nos Contratos Colectivos de Trabalho. Temos que exercer os direitos e
defende-los, lutando, se não queremos perde-los.
Por outro lado, a FESAHT já decidiu as propostas a apresentar ao patronato do sector
para 2007 em conjunto com os Sindicatos:
• Aumentos salariais nas tabelas de 4,5% e, no mínimo 25 euros; 25
dias úteis de férias garantidos para todos; 35 horas semanais;
formação profissional e Segurança, Higiene e saúde no trabalho.
Assim, no dia 12 de Outubro vamos participar no PROTESTO GERAL promovido pela CGTP
para:
DEFENDER A SEGURANÇA SOCIAL;
DEFENDER OS DIREITOS;
MELHORAR OS SALÁRIOS.
Para tornar possível a participação de todos, a FESAHT emitiu um pré-aviso de greve para
dia 12 de Outubro.
O Sindicato garante transporte gratuito para todos.
INSCREVE-TE! PARTICIPA!
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