COM RAZÃO PROTESTAMOS

COM RAZÃO LUTAMOS
No dia 12 de Outubro o nosso sindicato contribuiu para o grandioso PROTESTO GERAL, que
encheu as ruas e avenidas de Lisboa com
mais de 100 mil trabalhadores. Levamos a
maior delegação de sempre do nosso
sindicato a Lisboa, com mais de uma
centena de trabalhadores. Outros, que por
razões diversas não puderam ir a Lisboa,
manifestaram a sua solidariedade à luta
aderindo à greve e ficando em casa nesse
dia. A adesão à greve fez-se sentir mais nas
unidades da restauração colectiva, em
particular nos hospitais, onde houveram
adesões
de
cerca
de
90%,
com
encerramento completo de várias secções.

MANIFESTAÇÃO NACIONAL E
GERAL DE PROTESTO PELA
MUDANÇA
O ataque em força aos direitos sociais dos trabalhadores,
a proposta do Governo para alterar a lei de bases da
segurança social, que visa baixar as pensões de reforma,
o encerramento de maternidades e urgências, as novas
taxas moderadoras na saúde, as alterações à lei do
subsídio de desemprego, as alterações à lei do trabalho
temporário, a proposta de regulamentação do Código do
Trabalho, no que toca à reparação dos acidentes de trabalho, o Orçamento Geral do Estado para
2007 recentemente aprovado na Assembleia da
República, a política de intocabilidade nos interesses
dos grandes grupos económicos e empresas, a
manutenção de privilégios na banca e nos seguros,
que dão milhões de lucros todos os anos, são razões
suficientes para continuar a luta pois, NÃO HÁ
POLÍTICAS INEVITÁVEIS, O QUE É INEVITÁVEL É A CONTINUAÇÃO
DA LUTA PELA MUDANÇA DE POLÍTICAS.
Para permitir a participação de todos os
trabalhadores do sector na MANIFESTAÇÃO
NACIONAL E GERAL DE PROTESTO promovida
pela CGTP, que terá lugar em todas as cidades
capitais de distrito, às 15 horas, a Direcção do Sindicato decidiu emitir um PRÉ-AVISO DE GREVE que
cobre todos os trabalhadores de todas as empresas do âmbito do Sindicato.
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