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INFORMAÇÃO AOS TRABALHADORES DA INCM

PLENÁRIO DO SINTTAV, DIA 28 DE MAIO, ÀS 15H00
REUNIÃO COM A ADM. Tal como o SINTTAV anunciou, realizou-se hoje, com início às 9h30, mais uma
reunião com a Adm. da INCM, para aprofundar e clarificar fundamentalmente a situação do
descongelamento integral das Carreiras.
DADOS ESCRITOS. Após uma profunda discussão sobre toda a matéria, o SINTTAV solicitou à Adm. a
formalização escrita de toda a Proposta a tempo de ser discutida com os seus destinatários, no
Plenário a realizar no dia 28 de Maio, o que foi aceite, porque os trabalhadores têm o direito de
conhecer com rigor todos os aspectos da proposta.
PLENÁRIO. Após a reunião, o SINTTAV fez uma análise aos resultados da mesma e em função disso,
decidiu marcar um Plenário no refeitório da Casa da Moeda, entre as 15h00 e as 17h00, do próximo dia
28 de Maio.

PLENÁRIO E CONVOCATÓRIA
Este comunicado serve de Convocatória para o plenário, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Análise aos resultados das reuniões com a Adm. da INCM.
2. Decisão em relação à manutenção ou desconvocação das Greves convocados pelo SINTTAV.
TRABALHADOR DA INCM.
Estamos numa fase decisiva em relação ao processo dos descongelamentos e isso justifica mais que
nunca um empenho dos destinatários das reivindicações conseguidas, pelo que o SINTTAV apela a uma
grande participação de todos quantos tenham disponibilidade.
CONVITE AO SITE.
A Convergência na acção é uma prática constante do SINTTAV e por isso para este Plenário convidámos
o SITE a participar, convite que foi transmitido telefonicamente antes de ser divulgado no comunicado,
tal como convidámos a CT, porque todos juntos temos mais força.
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, o seu Sindicato.
Sindicaliza-te no SINTTAV para estares mais e melhor defendido.

SINTTAV, O MAIOR E MAIS REPRESENTATIVO SINDICATO NO SECTOR
SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR
CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL

SINTTAV, O SINDICATO QUE TE DEFENDE
SINDICALIZA-TE NO SINTTAV

