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GREVE AO TRABALHO SUPLEMENTAR
CERCA DE 75% DOS ACADEMISTAS EM GREVE
GRANDE ÊXITO, COM POUCA DIVULGAÇÃO
IMPORTANTE TRAMPOLIM PARA OUTRAS LUTAS
Como é do conhecimento geral, o SINTTAV meteu um pré-aviso de Greve ao Trabalho
Suplementar para a quase generalidade das empresas onde tem representação Sindical com o
objectivo de dar cobertura legal aos trabalhadores que não estão disponíveis para serem
explorados através do pagamento actual em que tal trabalho é praticado.

REALIDADE NA PT
Na PT/MEO, de entre todos os trabalhadores, há um grupo que legitimamente se consideram
mais explorados, que são os designados “Academistas”, os quais são atingidos por um conjunto
de situações que estão bem explícitas no comunicado do SINTTAV nº 2, de Fevereiro e que por
isso não necessitam ser reproduzidas neste informação.

QUEM DIZ QUE OS JOVENS NÃO ESTÃO GANHOS PARA A LUTA,
DESCONHECE A REALIDADE.
Havia Academistas a fazer greve ao trabalho Suplementar desde o início do ano, mas depois da
divulgação do referido comunicado do SINTTAV, face à divulgação das situações laborais
evocadas e que no dia a dia se reflectem na vida destes jovens, a adesão à luta aumentou
substancialmente, prova que os jovens, em função de reivindicações concretas, mobilizam-se e
respondem em conformidade.

CERCA DE 75% EM GREVE É UM DADO MUITO IMPORTANTE.
Face ao levantamento que o SINTTAV fez da adesão à Greve ao Trabalho Suplementar realizada

pelos jovens Academistas, apurou-se que esses números andam pela casa dos 75%, o que é um
sinal promissor para outras eventuais novas e diferentes formas de Luta que se tenham que
desenvolver.

RESULTADO DA LUTA POUCO DIVULGADOS.
Os resultados das Lutas devem ter expressão pública e os desta não têm tido a divulgação
necessária, o que se faz através deste comunicado, para os aderentes em termos globais terem
esse conhecimento e também para servir de motivação aos que ainda não aderiram, esperandose assim que a adesão cresça.

REVISÃO DO ACT.
Está a decorrer a revisão do ACT da PT e das matérias em discussão, várias delas constam das
divulgadas no comunicado do SINTTAV dirigido aos jovens Academistas.
Vamos ver quais as conclusões da negociação do ACT, mas se a Gestão da Empresa não quiser
compreender que tem que dar respostas concretas à situação dos Academistas, veremos se a
situação exige outras tomadas de posição e agir em conformidade.

LUTAS SECTORIAIS.
As lutas não são decretadas através de “chapa 5”, podem assumir várias formas e uma dessas
pode ser a luta por sectores, serviços, profissões ou parte destas.
Hoje estão os Academistas em Luta, amanhã podem estar trabalhadores da ex-TMN e a seguir,
outros.

O ÊXITO DAS LUTAS DEPENDE DOS OBJECTIVOS.
Os trabalhadores não lutam por lutar, mas sim por objectivos concretos e o êxito desta luta
dos Academistas está directamente ligada com os objectivos definidos, que estão claros no
comunicado do SINTTAV e que os trabalhadores sentem bem na pele.
Definir objectivos claros para as lutas foi, é e será o caminho que o SINTTAV trilha.

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 NA PT
PT//MEO E NO SECTOR
SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR
CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL

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

