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INFORMAÇÃO AOS TRABALHADORES DA INCM
O SINTTAV VALORIZA MUITO A LUTA DE TODOS OS TRABALHADORES
FAZ TUDO PELA UNIDADE E TEM DADO PROVAS DISSO
MAS NÃO ANDA A REBOQUE DE NINGUÉM
1. No passado dia 2 de Março o SINTTAV realizou um Plenário com os trabalhadores da INCM, para discutir
com estes a situação das Negociações, o seu impasse e a resposta a dar.
Depois de um amplo, aberto e franco diálogo sobre o tema, surgiu uma Proposta de Luta, que se
traduzia no seguinte:

 Realização de meio dia de greve, numa tarde, com uma das duas iniciativas seguintes:
 Concentração frente à Tutela, já que o desbloqueamento do processo no que aos salários
e carreiras diz respeito passa por esta;
 Concentração frente à INCM e desfile para a PARPÚBLICA, com concentração junto a esta
entidade.
2. No passado dia 6 de Março, o SINTTAV enviou essa proposta de Luta ao SITE, solicitando uma resposta,
porque, tal como foi referido no ofício, nós consideramos que, perante os mesmos objectivos, o
caminho deve ser feito por todos em simultâneo, sem problemas de maiorias ou minorias, sem
tentativas de hegemonização.
Porém, até ao dia de hoje, o SITE ainda não nos respondeu, sendo que qualquer documento deve ter
uma resposta.
3. Entretanto o SITE, com toda a legitimidade que ninguém contesta, decidiu marcar um Plenário e aprovar
uma forma de luta, semelhante a uma das que era sugerida no nosso ofício, que foi aprovada no nosso
Plenário.
4. Do resultado do Plenário e da marcação da Acção, o SITE não deu conhecimento ao SINTTAV, nem
convidou este Sindicato à participação na iniciativa, ou seja, decidiu ir sozinho.
5. Esse não é o conceito de UNIDADE que o SINTTAV defende e pratica, como o provou por exemplo ao
meter pré-avisos de Greve para todos os dias em que o SITE também o fez.
6. A UNIDADE que o SINTTAV defende e pratica, não é para andar a reboque ou rebocar ninguém, é para
praticar em UNIDADE e em igualdade de responsabilidades e decisões.
7. Assim, neste contexto, o SINTTAV, como Sindicato, participará no Plenário de dia 4 de Abril, às 9h30,
junto ao Ministério das Finanças, apelando à participação de todos os trabalhadores.
O SINTTAV e certamente os trabalhadores da INCM esperam que este episódio termine aqui e que não
venha afectar o bom clima que tem existido na Mesa das Negociações.
A UNIDADE CONSTRÓI-SE COM ATITUDES, NO RESPEITO PELOS PRINCÍPIOS, SEM TENTATIVAS DE
IMPOSIÇÃO DE VONTADES.

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.

