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GREVE NA INCM
O SINTTAV ESTARÁ NELA
* A GOTA DE ÁGUA *
UMA EMPRESA NÃO PODE SER GERIDA COM DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS.
UMA CHORUDA PARA QUEM GANHA MAIS.
OUTRA SEM NADA PARA QUEM GANHA MENOS.

Congelamentos salariais para o grosso dos trabalhadores.

Como se sabe, há vários anos que a maioria
dos trabalhadores da INCM, têm os seus vencimentos congelados, bem como todas as matérias de carácter pecuniário.
Como também se sabe, as decisões no contexto da chamada Austeridade eram obviamente extensivas a todos os Cargos de
Chefia.

Violação da suspensão dos incrementos salariais para muitas Chefias.

No contexto descrito antes,
porque “carga de água” é que a Adm., pela “calada da noite”, secretamente, decidiu movimentar um conjunto de Chefias,
as quais passaram a receber chorudos aumentos salariais? E os outros trabalhadores?
O SINTTAV, por princípio nunca está contra a melhoria do poder de compra dos trabalhadores, desde que essa aplicação
seja abrangente e com base nos mesmos princípios.
Porém, já se percebeu, que na INCM, o “sol quando nasce não é para todos”, mas os trabalhadores não estão dispostos a
suportar esta afronta à sua dignidade profissional e por isso, esta situação, ao ser conhecida, foi a “gota de água” que
faltava para transbordar o copo.

A Greve. O SINTTAV foi informado que se realizaram dois Plenários na INCM e que a decisão aprovada maioritariamente,
foi a realização de uma Greve Geral de 4 dias ( 27, 28, 29 e 30 de Dezembro).
Como o SINTTAV não foi convidado a participar no Plenário, não está formalmente vinculado à decisão.

Atitude Sindical. O SINTTAV tem uma postura e prática sindical com mais de 40 anos, da qual se orgulha.
Para o SINTTAV, quando um ou mais sindicatos de uma empresa decidem avançar com uma Greve Geral, que é uma decisão
de extrema importância, só utilizada em último recurso, um Sindicato que não foi envolvido nessa decisão, tem uma das
três posições seguintes a assumir:
 Estar solidário com a Greve;
 Manter-se indiferente à mesma;
 Ou estar contra ela.
A prática do SINTTAV é inequívoca, está sempre do lado dos trabalhadores e da luta quando esta é justa.
Assim, o SINTTAV, embora não participando na decisão da Greve, mesmo considerando que a altura do ano não é a mais
propícia e que o tempo de preparação é muito limitado, e uma Greve Geral exige preparação na mobilização, está solidário
com a mesma e nesse sentido, meteu também o seu próprio Pré-aviso no dia 19 de Dezembro.

A Adm. ainda tem tempo para evitar o conflito. Os motivos que estão na origem do descontentamento que
levou à aprovação da Greve Geral, são objectivos e a causa dos mesmos reside nas decisões da Adm. na qual recaem as
causas da Luta, que no entanto pode ser evitada se houver bom senso de quem causou a situação.
É isso que o SINTTAV espera, porque ninguém participa em Lutas por gosto.
A HISTÓRIA MOSTRA, QUE SÓ VENCE E CONSEGUE OS SEUS OBJECTIVOS, QUEM NÃO CEDE NOS SEUS PRINCÍPIOS

A sindicalização sempre foi muito importante, ela é mesmo determinante para o reforço da ferramenta de defesa dos trabalhadores.

SINDICALIZA-TE NO SINTTAV
PARA ESTARES MAIS E MELHOR DEFENDIDO
SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL

